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1. De context bij de aanbieding van het eerste kwaliteit 

rapport 2017 
 

Het doel van een kwaliteitsrapport laat zich binnen het Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg als volgt formuleren 

1. Het rapport maakt de stand van zaken en de verbetering van kwaliteit en veiligheid in 

de zorg en ondersteuning inzichtelijk. De vragen die hierbij centraal staan zijn: 

‘Waarom doen we dit op deze wijze, en wat gaat goed en wat kan beter?’ 

2. Het rapport is een middel om verantwoording af te leggen aan de interne 

(bestuurlijke) organisatie  

3. Het rapport is een middel voor externe verantwoording naar diverse stakeholders 

zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het zorgkantoor. 

Cooperatie Hesterhuizen is een jonge organisatie die in de loop van 2017 is opgestart 

met ultimo 2017 één aangesloten lid. 

Dit betekent dat de kwaliteitsrapportage over 2017 - tegen de achtergrond van de drie 

genoemde doelen - noodgedwongen bescheiden is. 

 

Vanuit het perspectief dat het ledental de komende jaren zal groeien is - in relatie tot de 

vier binnen het Kwaliteitskader genoemde bouwstenen - al wel een kwaliteitsagenda en 

groeipad opgesteld Deze kwaliteitsagenda, die opgenomen is onder hoofdstuk 6 ,sluit aan 

op vier onderliggende ontwikkeltrajecten die zijn uitgezet binnen de organisatie. 

De ontwikkeltrajecten zelf zijn opgenomen onder hoofdstuk 3 en sluiten aan bij de visie 

en werkwijze van de cooperatie die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. 

 

Binnen deze context  heeft Cooperatie Hesterhuizen  voor 2017 moeten roeien met de 

riemen die op dit moment beschikbaar zijn, omdat de Cooperatie nog niet over het 

vereiste instrumentarium en over voldoende cliënt ervaringsgegevens beschikt. 

Op basis van de bestaande situatie per eind 2017 is in hoofdstuk 4 de uitgangssituatie 

per bouwsteen beschreven. 

De uitgangssituatie 2017 is, binnen het perspectief van de uitgezette ontwikkeltrajecten,  

vooral als “0” meting te beschouwen. 

 

  



4 
 

2. Over de Cooperatie Hesterhuizen 

 

2.1 Missie 
 

 

De missie van coöperatie Hesterhuizen is om vooral kleinschalige zorgondernemers 

professioneel te ontzorgen waardoor zij de handen vrij hebben om als zelfstandig 

ondernemer zorg te (blijven) bieden in hun eigen vertrouwde omgeving. 

De cooperatie voldoet - uit naam van de aangesloten leden - aan alle door het 

zorgkantoor gestelde eisen waaraan elke erkende (WLZ) zorginstelling in Nederland moet 

voldoen. 

Cooperatie Hesterhuizen beschikt als organisatie over de vereiste toelating van het 

ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en kan t.b.v. de leden 

contractafspraken maken in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de JeugdWet. Daarnaast is een aanvraag 

Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. 

Cooperatie Hesterhuizen heeft voor 2018 contracteerruimte bij alle grote landelijke 

zorgkantoren. 

Cooperatie Hesterhuizen houdt zich aan de regels van de Zorgbrede Governance code en 

heeft een raad van toezicht. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn 

overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de 

governancestructuur van de coöperatie als maatschappelijke onderneming en voor de 

naleving van deze code. 

Aspirant leden ontvangen van de Cooperatie begeleiding om uit te groeien tot een 

volwaardig lid. Dit kan zijn op het terrein van ondernemersvaardigheden, financiën, 

bouwkundige zaken en zorg. Hesterhuizen volgt een aspirant lid intensief tijdens dit 

traject met als doel te komen tot een duurzame samenwerking. 

Bij de rapportage over 2017 is sprake van effectief één aangesloten lid bij de Cooperatie: 

Het Hof van Stroes te Horssen dat vanaf maart 2017 WLZ zorg biedt aan (maximaal) 10 

VPT cliënten die op locatie verblijven en aldaar zelfstandig woonruimte huren . 

 

2.1 Visie 

 
De zorg in Nederland is onderworpen aan strenge eisen, wetten en regelgeving. Dit leidt 

tot veel bureaucratie welke verstikkend kan werken op innovatieve zorginitiatieven bij 

kleinschalige zorgondernemers. Deze tendens wil en kan Hesterhuizen ombuigen. 

Hesterhuizen denkt niet in problemen maar juist in oplossingen. 

Hesterhuizen werkt vanuit de kernwaarden kwaliteit en respect en maakt het hierdoor 

mogelijk dat iedereen volledig in zijn of haar kracht kan staan, door het begeleiden en 

ontzorgen van kleinschalig geregelde zorginitiatieven waardoor warme en betrokken zorg 

met persoonlijke aandacht voor ieder individu mogelijk is. Alle bewoners wordt een 

prettige veilige en vertrouwde woonomgeving geboden zodat zij zich in alle rust en in 

eigen tempo met de nodige begeleiding kunnen ontplooien. 

Hesterhuizen staat voor optimaal georganiseerde zorginitiatieven en zorgt met 

persoonlijke aandacht en liefde voor de bewoners in een warm en huiselijk klimaat. 
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2.2 Werkwijze 
 

Hesterhuizen verleent diensten en biedt ondersteuning aan de ondernemers van de 

gezinshuizen, woongroepen, dagbestedingen, zorginstellingen en andere zorginitiatieven. 

Deze begeleidende activiteiten zijn zeer divers en richten zich zowel op het gebied van de 

zorgorganisatie en zorgadministratie alsmede op de zorginhoud en de daadwerkelijke 

behandeling van de kinderen en volwassenen die niet of nog niet volledig kunnen 

participeren in de samenleving. 

Hesterhuizen biedt de juiste hulp op maat door een effectieve en efficiënte verbindende 

samenwerking met alle partijen in een stevig netwerk met veel kennis, duidelijke 

processen en protocollen en maakt op deze wijze wonen met goede zorg mogelijk. 

Door het ontzorgen van de zorgondernemer komt zorg daar terecht waar het nodig is. 
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3. De ontwikkeltrajecten per bouwsteen 
 

3.1 Ontwikkeltraject Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele   

cliënt 

 
Algemeen 

 

De eerste bouwsteen van het Kwaliteitskader stelt het zorgproces rond de cliënt centraal. 

Op basis van de dialoog tussen cliënt en medewerker(s) worden voor elke cliënt de 

volgende 5 kernpunten inzichtelijk: 

1. De zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoeften (wat is nodig) 

2. De gezondheidsrisico’s en veiligheid (een individuele risico-weging) 

3. De ervaren kwaliteit van bestaan (welke tekorten, wat doen we eraan) 

4. De betrokkenheid van familieleden en belangrijke anderen 

5. De afspraken over dagelijkse zorg en ondersteuning (komen we afspraken na) 

 

Ontwikkeltraject 

 Cooperatie Hesterhuizen inventariseert in hoeverre de bestaande zorg- en 

ondersteuningsplannen plannen al voldoende inzicht verschaffen in de 5 “nieuwe” 

kernpunten 

 Bij blijkende lacunes worden de ontbrekende kernpunten geïntegreerd binnen de 

zorg- en ondersteuningsplannen en de zorgplancyclus welke jaarlijks wordt doorlopen 

en wordt geëvalueerd. 

 Kernpunten worden - ten behoeve van de rapportering - vertaald naar 

“aansprekende” kwaliteitsindicatoren, met zowel zeggingskracht voor cliënt-verwant-

begeleider als voor het management, bestuur, toezicht en stakeholders. 

 Cliëntgebonden medewerkers en ondersteuners worden getraind om de nieuwe 

kernpunten - zoveel mogelijk in dialoog met de cliënten - te vertalen naar de directe 

zorg- en leefomgeving en de kwaliteitsindicatoren.  

Hierbij wordt ook het vertrouwde netwerk van de cliënt (vrienden, familie, 

vrijwilligers) betrokken.  

 Doel is uiteindelijk te komen tot een herijkt zorg- en ondersteuningsplan dat enerzijds 

transparant en inzichtelijk is voor de cliënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger 

en dat anderzijds tegemoetkomt aan het de eisen van het Kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg. 

 Op basis van de herijkte ijkte zorg- en ondersteuningsplannen wordt bekeken wat dit 

voor het zorgproces rond individuele cliënten betekent en in hoeverre daarbij 

(administratief) organisatorische aanpassingen (ICT en ECD) nodig zijn. Dit heeft 

enerzijds raakvlakken met de wijze waarop we binnen bouwsteen 2 onderzoek doen 

naar clientervaringen en hoe we binnen bouwsteen 3 hiermee omgaan en reflecteren 

in teamverband. 

 Voor 2017 is onder hoofdstuk 4 beschreven hoe de bestaande zorgdossiers en 

zorgplannen zijn opgebouwd binnen het ECD en hoe deze periodiek worden 

besproken en worden geëvalueerd. 
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3.2 Ontwikkeltraject Bouwsteen 2: Onderzoek naar clientervaringen 

 

Algemeen 

 
De tweede bouwsteen van het Kwaliteitskader stelt de stem van de cliënt op de 

voorgrond, op basis van systematisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten. Daarbij 

vertellen cliënten wat ze vinden van de geboden zorg en ondersteuning en vertellen ze 

over hun kwaliteit van bestaan. Daarbij is er uiteraard aandacht voor vragen als ‘wat 

gaat er goed?’ en ‘welke tekorten zijn nog? Binnen het Kwaliteitskader is voorgeschreven 

dat iedere zorgorganisatie minimaal eens per drie jaar een cliëntervaringsonderzoek 

uitvoert aan de hand van een erkend instrument voor cliënten raadpleging. De sector 

heeft gekozen voor een ‘waaier van instrumenten’ waar elke organisatie een keuze uit 

kan maken. 

Ontwikkeltraject 

 Binnen dit kader heeft cooperatie Hesterhuizen begin 2018 een keuze gemaakt voor 

het instrument “Onze Cliënten aan het woord” van Ipso Facto.  

 Aansluitend op deze keuze zal het personeel dat betrokken is bij het 

cliëntervaringsonderzoek in de loop van 2018 getraind worden om het onderzoek 

adequaat uit te kunnen voeren en te begeleiden. 

 Uiterlijk begin 2019 zal voor de eerste keer cliëntervaringsonderzoek worden 

uitgevoerd onder de aanwezige WLZ-cliënten.  

 Op basis van de bestaande zorgdossiers en zorgplannen is onder hoofdstuk 4 

beschreven hoe deze binnen de context van de bestaande situatie worden besproken 

en worden geëvalueerd  

  



8 
 

3.3 Ontwikkeltraject Bouwsteen 3: Zelfreflectie in Teams 

 

Algemeen 

De derde bouwsteen van het Kwaliteitskader is de reflectie in teams. 

De kern is dat de teams naast hun reguliere werkoverleg ook tot systematische reflectie 

komen, aan de hand van landelijk vastgestelde thema’s. De beoogde reflectie vindt 

minimaal jaarlijks plaats en heeft de strekking van ‘wat doen we goed, wat kan beter’. 

De bevindingen, inclusief de ontwikkelpunten, worden vastgelegd. 

Daarbij komen In ieder geval de volgende zaken aan de orde: 

1. Het proces rond de individuele cliënt. Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden 

afspraken nagekomen, is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt en 

doen we wat nodig is? 

2. De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om bejegening en communicatie, maar ook om de competenties van 

medewerkers en de samenwerking in het team en met nabije familie. 

3. Borging van veiligheid met accent op een persoonlijke afweging per cliënt over 

aanmerkelijke risico’s en gezondheidsbescherming. 

4. De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de 

cliënten, samen met de vraag ‘kunnen we als team ons werk goed doen?’. 

Ontwikkeltraject 

Voor het leggen van de derde bouwsteen is het wenselijk om ook goed zicht te hebben 

op de resultaten van de eerste twee bouwstenen. Het ontwikkeltraject voor de derde 

bouwsteen sluit logischerwijs dan ook aan op het ontwikkeltraject van de eerste twee 

bouwstenen. 

 

Er wordt in de loop van 2018 binnen Hesterhuizen een project team geformeerd dat de 

bestaande situatie voor de vier kernpunten doorlicht. 

Dit projectteam maakt  tevens een keuze voor de methode waarmee  wordt gereflecteerd 

(hier voor bestaan geen voorschriften: dit staat de organisatie vrij). 

Hierbij worden cliënten benaderd en er wordt- voorzover mogelijk en aanwezig -  ook 

gekeken naar de uitkomsten van eerder gehouden klanttevredenheidsonderzoeken.  
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3.4 Ontwikkeltraject Bouwsteen 4: Kwaliteitsrapport 
 

Algemeen 

Bouwsteen 4 betreft het eigenlijke kwaliteitsrapport waarbij samenvattend aandacht 

geschonken wordt aan de eerste 3 bouwstenen en waarbij aanvullend verbeteracties 

worden opgenomen. 

Dit dient op basis van de drie bouwstenen de volgende belangen: 

 Het borgen van een verzorgd proces rond individuele cliënten en in dialoog 

vaststellen welke ondersteuning daarbij nodig is. 

 Leren van onderzoek naar clientervaringen en in afstemming met de cliëntenraad 

verbeteracties bepalen. 

 Zelfreflectie door teams stimuleren zodat teams stilstaan bij wat wel en niet goed 

gaat in het zorgproces. 

Rekening houdend met de ontwikkeltrajecten 1,2 en 3 richt de rapportage voor 2017 zich 

in eerste aanleg op de feitelijke situatie per bouwsteen. Voorzover hier - naast de 

ingezette ontwikkeltrajecten - inhoudelijke verbetervoorstellen uit naar voren komen, 

worden deze meegenomen. 

 

Dit geldt daarnaast en specifiek ook voor de 7 verplicht voorgeschreven vaste thema’s 

waarop in 2017 gerapporteerd wordt. 

Voor een beschrijving van de feitelijke situatie wordt in dit verband verwezen naar 

hoofdstuk 4. 
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4. De uitgangssituatie 2017 per bouwsteen: (“0-

meting”) 
 

4.1 Bouwsteen 1: de Individuele cliënt 
 

Cooperatie Hesterhuizen legt informatie over de zorg en ondersteuning aan de cliënt vast 

in het ONS systeem en rapporteert relevante kerngegevens zowel op geaggregeerd als 

op cliënt niveau.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat Cooperatie Hesterhuizen op individueel niveau 

vastlegt en wat op geaggregeerd niveau wordt gerapporteerd. 

 

Gegevens op individueel cliëntniveau 

In de bestaande zorgplannen worden bij Hesterhuizen de volgende aspecten 

meegenomen: 

 

 De doelen met betrekking tot de zorgverlening, gebaseerd op de wensen, 

mogelijkheden en beperkingen van de cliënt; 

 De concrete wijze waarop de zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen tracht te 

bereiken; 

 Wie voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk is, op 

welke wijze afstemming plaatsvindt tussen verschillende zorgverleners en wie de 

cliënt op die afstemming kan aanspreken; 

 De frequentie waarmee de zorgaanbieder de zorgverlening in samenspraak met de 

cliënt evalueert en actualiseert. 

 

Het zorgplan maakt onderdeel uit van het zorgdossier dat alle informatie bevat die voor 

de zorg aan en de begeleiding en eventuele behandeling van de cliënt relevant is: 

 

 Persoonsgegevens cliënt; 

 Zorgovereenkomst; 

 Diagnose(s); 

 Naam en toestemming cliënt(vertegenwoordiger) voor uitvoering zorgplan; 

 Verslag evaluatiegesprekken; 

 Rapportage; verslaglegging ten behoeve van de continuïteit van de dagelijkse zorg en 

uitvoering van het zorgplan; 

 Naam behandelend (huis)arts en eventueel andere behandelaars; 

 Actueel medicatieoverzicht; 

 Indien zorgaanbieder (een deel van) het medicatieproces overneemt: een, door de 

apotheker geleverde toedienlijst met soort medicatie, dosering en tijdstippen van 

medicatieverstrekking, de naam van de voorschrijvend arts en de leverende 

apotheker); 

 Indien er sprake is van voorbehouden handelingen; uitvoeringsverzoeken; 

 Eventuele vrijheidsbeperkingen. 
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Zorgplannen: Start, evaluatie en actualisatie  

 

Wanneer een cliënt bij Hesterhuizen komt wonen en/of werken wordt aansluitend op de 

intakeprocedure een startplan inclusief risicoanalyse samengesteld. 

 

Na een periode van vier maanden wordt voor cliënten  die bij binnen Hesterhuizen wonen 

, i.c.m. een tussenevaluatie, een perspectiefbespreking gehouden. 

In de perspectiefbespreking wordt voor de cliënt (in aanwezigheid van persoonlijk 

begeleider en eventueel wettelijk vertegenwoordiger) het perspectief voor de komende 

tijd vastgesteld. Dit gebeurt onder leiding van een orthopedagoog. 

Voorafgaand aan de bespreking wordt besloten of de cliënt geheel-, niet of gedeeltelijk 

deelneemt aan de bespreking. 

Een perspectief bespreking wordt gehouden om de wensen en doelen van een cliënt in 

beeld te brengen en hier doelen bij op te stellen waaraan gewerkt gaat worden. De 

wensen en dromen van de cliënt staan hierbij centraal. Op ieder moment dat er opnieuw 

behoefte ontstaat om de wensen en dromen in kaart te brengen zal er een nieuwe 

perspectief bespreking worden georganiseerd. 

 

Voordat de eigenlijke perspectief bespreking plaatsvindt, worden de wensen vooraf al 

zoveel mogelijk geïnventariseerd.  

 

Na de periode van 4 maanden wordt bij Hesterhuizen gewerkt met een vaste cyclus rond 

het Individuele Begeleidings en Behandelplan (IBBP: zwaardere versie met 

behandelindicatie) of het Individuele Begeleidingsplan (IBP: lichtere versie zonder 

behandelindicatie). 

 

Deze cycli staan op pag. 12 en pag. 13 schematisch weergegeven. 

 

Tijdens de perspectief bespreking komen in ieder geval de volgende punten aan bod: 

1. Tussenevaluatie, hoe gaat het nu na de eerste vier maanden, hoe is het gegaan 

met de in het startplan opgestelde doelen? 

2. Beeldvorming van de cliënt  

3. Wensen en dromen bespreken 

4. Formuleren 3 hoofddoelen, voor wonen, werken en vrije tijd één 

5. Concrete afspraken (evaluaties) 

 

Met punt vier en vijf wordt de koppeling met het IB(B)P gemaakt. 
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Rapportages op geaggregeerd niveau 

 

Klachtmeldingen 

Cooperatie Hesterhuizen hecht grote waarde aan het opvangen van signalen ter 

verbetering van de kwaliteit Signalen van onvrede kunnen door cliënten en medewerkers 

kenbaar worden gemaakt bij de vertrouwenspersonen of in de vorm van een klacht. 

Cooperatie Hesterhuizen hanteert daarbij het uitgangspunt dat klachten in principe het 

beste in de lijn kunnen worden opgelost, op basis van dialoog.  

De Cooperatie Hesterhuizen is aangesloten bij de Stichting Expertisecentrum Klacht- en 

Gezondheidsrecht (ECKG), een landelijk erkende en opererende organisatie op het gebied 

van klachtenafhandeling. Met deze Stichting heeft Cooperatie Hesterhuizen een 

dienstovereenkomst voor zowel de klachtenfunctionaris als de klachtencommissie. 

Voor geschillen is Cooperatie Hesterhuizen aangesloten bij de “Geschillencommissie Zorg 

Algemeen”. 

 

In 2017 zijn bij Hof van Stroes (lees: cooperatie Hesterhuizen) geen klachtenmeldingen 

binnengekomen.   

 

 

Incidentmeldingen 

 

Op het gebied van incidenten werkt Cooperatie Hesterhuizen volgens de regels van de 

Wkkgz, d.w.z.: 

1. Alle incidenten worden opgenomen in een systeem van veilig incident melden, met 

het doel om daarvan te leren. 

2. Incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben - of in de toekomst kunnen 

hebben - worden aan de cliënt gemeld en daarvan wordt aantekening gemaakt in het 

cliëntendossier. 

3. Incidenten die hebben geleid tot de dood of met ernstige gevolgen voor de cliënt 

worden aan de IGZ gemeld als calamiteit. 

 

Wanneer er een incident is voorgevallen wordt dit allereerst gemeld aan de 

eindverantwoordelijke van het betreffende lid van Hesterhuizen. 

Als het voorval als incident is aan te merken wordt het MIC-formulier ingevuld en 

verzonden naar  de  centrale MIC-commissie van hesterhuizen. 

De MIC  commissie ontvangt het MIC-formulier en voorziet dit zo nodig van commentaar, 

waarna de MIC-melding verwerkt wordt. De MIC-commissie classificeert het incident op 

basis van herhalingsrisico en de ernst van de gevolgen. 

 

De term “Incidenten” wordt bij Hesterhuizen ruim geïnterpreteerd en omvat in de 

praktijk onder andere: 

 Val-incidenten 

 Het vergeten van een handeling (bv het vergeten van de veiligheidsgordel bij een 

cliënt in een rolstoel)  

 Het toedienen van een verkeerde (dosis) medicatie 

 Het vergeten van verstrekken van medicatie Protocol melding incidenten cliënten 

 Het uitvoeren van een verkeerde handeling 

 Agressie-incidenten tussen cliënten onderling 
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 Vermissing van cliënten 

 Inname schadelijke stoffen 

 Til-incidenten 

 Verbranden/ brand 

 Middelen gebruik (drugs, alcohol en andere verdovende middelen) 

 Misbruik of vermoeden daarvan 

 

In 2017 werden in totaal 13 incidenten gemeld en afgehandeld. 

Daarvan betrof het 6 maal medicijngebruik, 2 maal een valincident, 1 maal seksueel 

overschrijdend gedrag, 1 maal vergissing en 3 overige kleine huiselijke incidenten zonder 

gevolgen. 
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4.2 Bouwsteen 2: Clientervaring 

 
De kern van Bouwsteen 2 Cliëntervaring wordt gevormd door de inzichten verkregen uit 

het cliëntervaringsonderzoek. 

 

Gezien de nog jonge historie ontbreekt het op dit moment nog aan voldoende gegevens 

om clientervaringen al op een gestructureerde manier in beeld te krijgen en te 

rapporteren. 

Wel zijn op cliëntniveau verbeteroverzichten aanwezig naar aanleiding van de gehouden 

perspectief besprekingen.  

 

Daarnaast vinden er frequent huiskamergesprekken plaats bij Hof van Stroes, waarbij 

ervaringen worden gedeeld. 

Elke 2 maanden houdt Hof van Stroes huiskameroverleg met alle bewoners. Aan de orde 

komen zaken die spelen en die men zelf ter tafel brengt, zoals:  

 Bevalt het eten 

 Hoe moet het veulen heten dat net geboren is 

 (Net voor verkiezingen gemeente) wat weten jullie van de gemeenteraad 

 Moeten er extra speeltoestellen komen 

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. 

 

Opstap naar ontwikkeltraject 

Inzichten en ingezette verbeteracties op basis van de gehouden perspectiefbesprekingen 

worden meegenomen bij het toekomstige onderzoek naar clientervaringen op basis van  

“Onze Cliënten aan het woord” van Ipso Facto. 

 

Daarbij wordt ook bekeken in hoeverre de bestaande aanpak praktisch geïntegreerd kan 

worden. 
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4.3 Bouwsteen 3: Teamreflectie 
 

Door in een team regelmatig stil te staan bij de vraag ‘doen we de goede dingen op het 

goede moment’, ontstaat bewustwording en inzicht bij de medewerkers. De verwachting 

is dat dit bijdraagt aan kwaliteitsbewustzijn. De medewerkers worden uitgenodigd om 

zelf na te denken, in plaats van richtlijnen te volgen. Dit is de essentie van reflecteren. 

 

Voor het leggen van de derde bouwsteen is het wenselijk om goed zicht te hebben op de 

resultaten van de eerste twee bouwstenen. Het ontwikkeltraject voor de derde 

bouwsteen sluit logischerwijs dan ook aan op het ontwikkeltraject van de eerste twee 

bouwstenen. 

Gezien de nog jonge historie ontbreekt het op dit moment nog aan voldoende gegevens 

om hiervoor al een gestructureerd beeld te vormen. 

Wel is per (verplicht) kernpunt zo goed mogelijk de bestaande situatie beschreven 

 

Bevindingen 2017 per kernpunt 

 

1. Het proces rond de individuele cliënt.  

Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden afspraken nagekomen, is er zicht op 

veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt en doen we wat nodig is? 

Er is het huiskameroverleg, maar vooral ook daarbuiten is er veel individueel contact 

met bewoner en ouder. De wensen van de bewoners zijn duidelijk en er is een 

nadrukkelijk streven ouders te betrekken bij de zorg. Er is ook geen beperking in 

contact en er is vrijwel wekelijks contact met alle ouders. 

Bij het vergeten van medicijnen wordt met individuele medewerker gesproken over 

de oorzaak en getracht zorgvuldigheid te vergroten door voldoende checks in te 

bouwen. 

2. De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers.  

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bejegening en communicatie, maar ook om de 

competenties van medewerkers en de samenwerking in het team en met nabije 

familie. 

Ingeval van ongewenste bejegening van cliënten naar medewerkers en andere 

bewoners wordt direct actie ondernomen. Zo is bij een bewoner (na neiging tot 

ongewenste bejegening) direct een seksuoloog via Avisium ingeschakeld en is met 

deze jongen (succesvol) een traject doorlopen. Ook ouders worden bij elk incident 

terstond op de hoogte gebracht. Alle ouders zijn behoorlijk frequent aanwezig: van 6 

bewoners >= 1 x per week, van de andere minimaal 2x per maand: zo is er direct 

contact, naast het veelvuldig telefonisch contact. 

Elke 2 weken is er teamoverleg en wordt in ieder geval elke bewoner korter of langer 

besproken. Competenties zijn goed te noemen. 

In ONS worden dagelijks 2x van elke bewoner rapportages geschreven, daarnaast 

worden van 3 bewoners apart dagelijks 2 x gedrag /stemming gerapporteerd in een 

eigen kleurenschema.  

3. Borging van veiligheid met accent op een persoonlijke afweging per cliënt over 

aanmerkelijke risico’s en gezondheidsbescherming. 

Incidenten waarbij risico dreigt te ontstaan voor veiligheid van bewoners dan wel 

medewerkers worden uitvoerig besproken en gedragsdeskundige worden 

geraadpleegd. Zowel tijdens teamoverleg, maar in ieder geval direct na een incident. 

N.a.v. dergelijk incident wordt in overleg met team en gedragsdeskundige direct 
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beleid gemaakt, hoe te handelen in voorkomend geval. Dit beleid wordt direct 

gedeeld met collega’s via ONS. 

4. De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de 

cliënten, samen met de vraag ‘kunnen we als team ons werk goed doen?’. 

Naar aanleiding van incidenten wordt waar gewenst een traject ingezet met de 

bewoner, maar wordt er bijvoorbeeld ook een weerbaarheidstraining voor 

medewerkers gepland. Daarnaast heeft het hele team een BHV-cursus gehad. Ook bij 

de functioneringsgesprekken is het een nadrukkelijke vraag aan medewerkers of zij 

zelf het gevoel hebben goed toegerust te zijn en ondersteunend te worden. De lijntjes 

tussen team en leidinggevenden zijn ook kort: leidinggevenden werken zelf ook in 

ieder geval 6 diensten per week mee, en zijn daarbuiten dagelijks op de woning 

aanwezig. Er is een laagdrempelige hiërarchie en er heerst op de werkvloer een 

prettige sfeer met veel gevoel van collegialiteit. Het ziekteverzuim is laag. Een 

tekenend beeld is dat Hof van Stroes bij de samenstelling van het team en bij elke 

uitbreiding nog nooit geadverteerd heeft of actief heeft hoeven zoeken. 

Er zijn veel (goede) mensen die graag bij Hof van Stroes komen werken en zich 

spontaan melden. 

 

. 
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4.4 Bouwsteen 4: Kwaliteitsrapport en visitatie 
 

4.4.1 Algemeen 

 

Rekening houdend met de beschreven ontwikkeltrajecten voor de bouwstenen 1,2 en 3 

richt de rapportage voor 2017 zich in eerste aanleg op de feitelijke status quo per 

bouwsteen, zoals in het voorgaande onder 4.1, 4.2 en 4.3 beschreven.  

 

4.4.2 De 7 thema’s 

 
Daarnaast dient - om optimaal gebruik door externe instanties mogelijk te maken - voor 

2017 op de volgende 7 thema’ s (verplicht) te worden gerapporteerd. 

1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt. Met aandacht voor 

persoonsgerichte zorg en met oog voor vragen als: kennen medewerkers de cliënt 

met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen? Weten cliënten wat 

belangrijk voor ze is ? 

Bewoners worden als individuen beschouwd met ieder een eigen identiteit en eigen 

wensen t.a.v. de levensinvulling. Met dit uitgangspunt wordt voor iedere bewoner een 

zo goed mogelijk naar hun wensen ingericht leven gerealiseerd. Door te luisteren 

naar de bewoners en ouders en door veel 1:1 momenten in te bouwen tijdens 

verzorging en begeleiding wordt een goed beeld gevormd van wensen van bewoners. 

2. De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie. Met aandacht voor de 

wijze waarop de zorgorganisatie de zeggenschap en eigen regie van cliënten 

versterkt, op individueel niveau en op locatieniveau. 

Bewoners kunnen bijvoorbeeld helemaal hun eigen woonruimte invullen en bepalen 

zelf of zij op hun kamer zijn dan wel in de gemeenschappelijke ruimte. (buiten 

gezamenlijke maaltijden). 

Cliënten hebben hun eigen vrijetijd invulling: zo zit de één op voetballen, de ander op 

zwemmen en weer een ander op muziek. 

Ook dagbesteding wordt op maat aangeboden en hel liefst ook op een locatie buiten 

Landrust, om zo hun wereld te vergoten. 

3. De ervaringen van cliënten over wat zij zelf vinden van hun kwaliteit van bestaan, in 

relatie tot de ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning.  

Door veel individuele aandacht en veel 1:1 momenten wordt dit continue getoetst. 

Iedere bewoner heeft eigen PBer die daar verantwoordelijk voor is.  

4. Het samenspel van de cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers. Met 

aandacht voor de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers, bijvoorbeeld 

waar het gaat om bejegening en communicatie. En aandacht voor de betrokkenheid 

van verwanten en de samenwerking tussen begeleiders en behandelaars. 

Er is veel contact tussen medewerkers en ouders en anderen (met name ook familie) 

uit het netwerk van de bewoner. Er is onbeperkte mogelijkheid voor bezoek (meeste 

bewoners krijgen wekelijks bezoek van ouders/verwanten: variërend van paar keer 

per week tot minimaal 2x per maand. 9 van de 10 bewoners gaan ook nog regelmatig 

naar hun ouders en we zoeken nadrukkelijk naar contacten tussen bewoners en 

anderen. Zo is er ook een aantal bewoners met een eigen vrijwilliger die (wekelijks) 

met ze wandelt, schildert, een spelletje doet of gaat fietsen  

5. De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning (onder meer informatie uit 

bouwsteen 1 en 3). Met aandacht voor zaken als de onderkenning van aanmerkelijke 

gezondheidsrisico’s, veilig gebruik van medicatie, omgang met agressie en een 

zorgvuldige aanpak bij vrijheidsbeperking. 
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Zie voorgaand. Check en dubbel check bij uitzetten en delen van medicijnen ( 2 ogen 

principe)en  directe evaluatie bij incidenten. Weerbaarheidstraining. BHV. Uitvoerige 

beschrijving van alle gebruikte medicijnen en hun risico’s. Veel afstemming met 

gedragsdeskundige in geval van incidenten, maar ook inzake vrijheid beperkende 

maatregelen. 

6. Betrokken en vakbekwame medewerkers.  Met aandacht voor de ervaren kwaliteit 

van het werk, de toerusting van medewerkers en de vraag of hun competenties 

toereikend zijn voor de zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten. 

Zie zoals voorgaand al beschreven. 

7. De geprioriteerde verbeteringen. Met een overzicht van de keuzes die het bestuur 

maakt ten aanzien van kwaliteitsverbetering en vergezeld van een beknopte uitleg 

van ‘waarom, wat, hoe en wanneer’. 

 Omgang met agressie, n.a.v. een bewoner die fysiek kan “exploderen”: z.s.m. een 

weerbaarheidstraining. 
 Formaliseren van veel “informeel” contact met ouders: nu wordt er veel 

besproken, maar te weinig formeel zodat er te weinig vastlegging is van 

gemaakte afspraken: meer gesprekken plannen en rapporteren. Wordt vanaf nu 

gedaan.  

 Rapportages naar ouders structureren en AVG proof maken: inrichten van Caren 

Zorgt: gereed najaar 2018 

 Up to date maken van indicaties: van 2 bewoners niet juiste indicaties: één heeft 

indicatie zonder lichamelijke beperking en is inmiddels 90% rolstoel gebonden. 

Een ander is qua gedrag (angsten en wegloopgedrag) niet juist geïndiceerd; gaat 

vanaf nu in gang worden gezet. 

 Betere evaluaties van de rapportages: er wordt veel gerapporteerd, maar wat 

wordt er mee gedaan: PB ers krijgen opdracht vanaf nu om maandelijks een 

rapportje te maken n.a.v. de gemaakte rapportage en bevindingen en conclusies 

te delen met collega’s 
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5. Externe visitatie 
 

Via dit kwaliteitsrapport is cooperatie Hesterhuizen transparant over de kwaliteit van de 

zorg en dienstverlening. 

De aansluitende visitatie vindt één keer per twee jaar plaats en is gepland in 2019. De 

externe visitatiecommissie zal in 2018 worden samengesteld en zal bestaan uit minimaal 

twee externe deskundigen. 

. 

6. Kwaliteitsagenda 2018 

 
Aansluitend om de ingezette ontwikkeltrajecten en met het doel om vanaf 2018 – 2019 

tot een compleet Kwaliteitskader te komen is bijgaande kwaliteitsagenda door het 

bestuur vastgesteld. 

 

 

 


