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Karin Smit
Raad van bestuur

Nieuwe
ambities

Toekomstbestendige
keuzes

De zorg voor mensen met een beperking is volop in beweging.
Het is belangrijk dat we als organisatie kunnen meebewegen.
Dat betekent ontwikkelen en onszelf verbeteren. Om die reden hebben
we opnieuw onze ambities geformuleerd. Niet als een star plan dat binnen
een bepaald aantal jaren gerealiseerd moet zijn. Wel als een visie op de
toekomst, waarbij we wendbaar blijven en kansen blijven benutten.
We geven de veranderingen samen vorm. Dat is leuk en geeft een
zekere dynamiek. Maar het vergt ook iets van onze medewerkers.
We willen veel en we vragen veel van ze. Dat betekent hard werken
en aanpoten. Dat zien en waarderen we.

Ambities
kwartet >

Regie in
handen

In 2016 zijn de eerste stappen gezet naar het formuleren van zes nieuwe
ambities. We hebben toen zeer uitgebreid gekeken naar waar we staan,
waar we goed in zijn en wat we nodig hebben voor de toekomst.
Daar hebben we zowel medewerkers, cliënten als stakeholders bij
betrokken. Met de uitkomsten van dit onderzoek hebben we zes ambities
geformuleerd. Deze hebben we tijdens zogeheten zomersessies uitvoerig
besproken met de medewerkers, cliënten en vrijwilligers. Dat waren
leuke bijeenkomsten. Expres niet al te groot zodat er volop ruimte
was om elkaar te leren kennen en over en weer ideeën te uiten.”

We willen de zorg en ondersteuning goed uitvoeren. Ook voor de
toekomst moeten we goed voorbereid zijn. Daarom hebben we een
nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan gemaakt met daarin zes
ambities waarin we ons extra willen ontwikkelen;
• 		 Levensloopbestendige ondersteuning voor ouder wordende cliënt
• 		 NAH-specialist in Zeeland
• 		 Innovatieve dagbesteding en arbeidsre-integratie
• 		 Specialistische Thuisbegeleiding met specifieke
		 aandacht voor de LVB+ doelgroep
• 		 Profilering expertise/cursussen
• 		 Keuzes op basis van regionale verschillen.

Transformatie

Een typische Gors-kwaliteit is het vermogen van medewerkers om
daadwerkelijk uit te gaan van de regie van de cliënt. “Zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid zijn nadrukkelijk geen loze kreten.
Iedere medewerker werkt vanuit deze gedachte. Met het oog hierop
hebben we ook de cursus ‘Rechten van de Cliënt’ geïntroduceerd.
Voor de cliënten en voor de medewerkers. Dat vergt soms een omslag
in denken en doen van medewerkers. In plaats van ‘zorgen voor’
verschuiven we langzaam naar ‘zorgen dat’. Dat betekent dat een cliënt
zijn eigen keuzes mag maken. Als hij goed geïnformeerd is en goed de
consequenties kan overzien is de wens van de cliënt leidend en bepaalt
de cliënt. Niet de medewerker. Met andere woorden, een cliënt heeft het
recht om eigen keuzes te maken. Wij ondersteunen in het proces om tot
een keuze te komen. Mocht de keuze onverhoopt minder gunstig uitvallen
dat vooraf gedacht, gaan we met de cliënt in gesprek om te zoeken naar
een nieuwe oplossing. Regie bij de cliënt betekent ook zoveel mogelijk
regie bij de medewerker. Verantwoordelijkheden en eigenaarschap bij de
medewerker vanuit een collectieve visie en ambitie. Vanuit vertrouwen,
verbinding en vakmanschap! Hoewel we wel de intentie hebben, veronderstellen we niet dat op alle situaties voldoende zicht is en dat het overal
even goed gaat. Dat is inherent aan zelfregie en het werken met zelfverantwoordelijke teams.

We zijn ons bewust van de veranderingen in de zorg. En de onrust in
de politiek en bij gemeenten. De omstandigheden waarin we ons werk
moeten doen, zijn niet altijd even ideaal. Anderzijds geloven we wel
in de transformatie die in gang is gezet. We zijn ervan overtuigd dat
ook mensen met een beperking toegevoegde waarde hebben voor de
maatschappij. Iedereen kan zich ontwikkelen en een stapje zetten op de
participatieladder. Daarbij is het goed om te beseffen dat “betekenisvol
zijn” iedere burger goed doet! Eigen regie voor elke cliënt; hoe doe je dat
en wat heb je daarvoor nodig? Hoe geven we de cliënt een centrale plaats
in ons dagelijks handelen? Dat is waar we in dit rapport op ingaan.

Deze ambities hebben we in 2017 uitgewerkt met cliënten en professionals
uit het primair proces. We zijn op veel fronten bezig. Langzaam zie je
de verschillende puzzelstukjes in elkaar vallen. Want naast deze inhoud,
hebben we ook volop aandacht voor een cultuurverandering binnen de
organisatie (terug naar de bedoeling) en voor de kwaliteit van zorg.
Daarbij maken we onder andere gebruik van ‘beelden van kwaliteit’,
gericht op de interactie tussen cliënt en medewerker.
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Kwaliteit is de ondersteuning beter, mooier en op maat maken voor de cliënt.
Kwaliteit gebeurt in de interactie tussen de cliënt en de medewerker. Daarnaast is
de professionaliteit van de medewerkers (goede bejegening, kennis/expertise, juiste
behandelmethoden, reflectief vermogen) een zeer belangrijke schakel in het leveren van
kwaliteit. Ook is belangrijk hoe we met onze middelen omgaan; zijn onze professionals
voldoende gefaciliteerd om te doen waar ze voor moeten staan? Zetten we onze
middelen op de juiste plaatsen in? Zijn er heldere protocollen en werkinstructies?
Kortom, hoe organiseren we ons werk?
De afgelopen decennia lijkt het alsof de essentie van kwaliteit is verschoven naar
het beheren van kwaliteitssystemen; het voldoen aan gestelde normen en het meten
van resultaten. Veel meetinstrumenten worden zodoende onvoldoende gebruikt om
kwaliteit te verbeteren maar om verantwoording af te leggen. Een kwaliteitssysteem
moet juist de medewerker en het team ondersteunen om zijn werk beter te kunnen doen.
Dat betekent protocollen, procedures en werkinstructies die in eerste instantie
voortkomen uit de behoefte van de teams. En een bijdrage leveren aan reflectie:
“wat wordt er van mij verwacht, wat moet ik dan nog leren, waarom is dit misgegaan,
hoe hadden we het kunnen voorkomen, wat doen we de volgende keer anders?”

Bij de ontwikkeling van onze organisatie (terug naar de bedoeling/invoering zelfverantwoordelijke teams/beelden van kwaliteit) hoort een andere benadering en positionering
van kwaliteit. Zoals gezegd niet beginnen bij het certificeringsschema, wet- en regelgeving,
controle en verantwoording maar bij het primair proces. Wat heeft men nodig om zijn
werk goed uit te kunnen voeren? Hoe geven we optimaal vorm aan de missie en visie?
Hoe stimuleren we reflectie en lerend vermogen? Waar liggen de prioriteiten?
De vervolgvraag is: “wat willen externen van ons?”.
Voldoen ze aan wet- en regelgeving en normen van HKZ? (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector, branchespecifieke norm gebaseerd op ISO 9001).
Als we niet voldoen, zullen we ons de vraag moeten stellen; willen/moeten we hier
aan voldoen, kunnen we hierop invloed uitoefenen en wat zijn de risico’s als we het
niet doen? Dat maakt kwaliteit meer iets van onszelf en levert een belangrijke intrinsieke
motivatie om ook daadwerkelijk conform afspraken met elkaar te werken aan kwaliteit.

Totstandkoming
kwaliteitsrapport
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Om de informatie voor het kwaliteitsrapport bijeen te brengen is een projectgroep
aan het werk geweest. De informatie komt uit de bestaande systemen en documenten.
Aanvullende informatie is aan professionals gevraagd. Niet om te komen tot een volledig
verslag van al ons handelen, maar wel om tellen en vertellen elkaar te laten versterken
voor een organisatie-breed rapport.
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01 Over Gors

Maatwerk

Terug naar
de bedoeling

Gors viert
jubileum

In 2017 bestond onze organisatie in
de huidige vorm 12,5 jaar. Reden voor
een feest! Op 11 mei was er overdag een
feestje voor de jongste cliënten in een
indoorspeeltuin. In de avond was er
voor de andere cliënten een drukbezocht
feest met een uitgebreid buffet, een DJ
en een fantastische band. Vrijdag 12 mei
vierden alle medewerkers, vrijwilligers
en stagiaires feest. Ook brachten wij een
jubileummagazine uit met boeiende
verhalen over cliënten, medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires.

Per 31-12-2017 ondersteunen we 852 mensen. Bijna de helft van hen op
Noord- en Zuid-Beveland, een kwart op Walcheren en de rest verdeeld
over Schouwen-Duiveland/Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. Bij dagbesteding ondersteunen we de meeste cliënten, gevolgd door verblijf op locatie
(‘wonen’) en thuisbegeleiding. Mannen zijn iets in de meerderheid.
Er is een geleidelijke vergrijzing te zien en er heeft een groei plaatsgevonden in de kindsector. We zien een toename van moeilijker gedrag
zoals een stijgende vraag naar hulp voor mensen met een verstandelijke
beperking en psychische ziektebeelden. Hier zetten we op in door inzet
van een nieuw intern team specialistische ondersteuning (TSO) en de
uitwerking van onze ambities.

De ondersteuningsvragen van cliënten zijn heel verschillend; ieder mens
is immers anders. Daarom bieden wij maatwerk dat is afgestemd op de
vragen, wensen en de indicatie van de cliënt. Als we bepaalde zorg of
begeleiding niet standaard aanbieden, gaan we op zoek naar een oplossing
zodat we toch kunnen helpen. We staan voor mensgerichte ondersteuning
aan mensen die begeleiding nodig hebben om te kunnen meedoen in de
maatschappij. Hun behoeften en mogelijkheden staan daarbij centraal, niet
de beperkingen.
We willen ‘terug naar de bedoeling’. Dat betekent dat we bij alles wat
we doen onszelf de vragen stellen: “wordt de cliënt hier beter van?” Om
de cliënt optimale zeggenschap te geven over zijn eigen leven, is het van
belang dat ook medewerkers ruimte ervaren om hier vorm aan te geven
en eigenaarschap krijgen over hun werk. Met het oog daarop hebben we
zelfverantwoordelijke teams (ZVT) ingevoerd.
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Wie ondersteunen we?

Gors heeft een unieke positie in Zeeland. Als enige organisatie voor
gehandicaptenzorg richt het zich op drie doelgroepen; mensen met een
lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en
mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze diversiteit maakt
een bepaald soort energie los in onze organisatie. Zowel bij cliënten, als bij
medewerkers. Op diverse locaties in Zeeland en aan huis bieden wij behandeling, zorg en ondersteuning bij wonen, werken, dagactiviteiten, leren
en vrijetijdsbesteding aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren.
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Uniek
drietal
doelgroepen
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Kwaliteit
individueel
02 zorgproces

Verpleegkundige
zorg
Wordt de cliënt
er beter van?

Cliënten met een behandelindicatie hebben naast hun ondersteuningsplan
een aanvullend behandelplan. Hierin staan individuele behandeldoelen
omschreven. Het behandelplan wordt opgesteld naar aanleiding van een
multidisciplinair overleg (MDO) door de betrokken behandelaren.

Behandeling

In 2017 hebben we hard gewerkt aan het bereiken van een betere
dossiervorming. Dit is gedaan door het project Administratieve Lasten
Verlichting (ALV), waarbij werkwijzen eenvoudiger gemaakt zijn en
ons digitaal cliëntendossier PlanCare beter ingericht is. De meeste
veranderingen zijn in februari 2018 doorgevoerd. Voor een aantal
onderdelen geldt een langere termijn. Veel medewerkers hebben
meegewerkt aan dit project, zoals de leden van de projectgroep zelf,
maar ook deden medewerkers mee in werkgroepen en klankbordgroepen.

“Wat er voor ons echt uitsprong was het zelf koken op
de locatie zelf. Dit sloeg zo aan en verspreidde zich
als een olievlek bij de cliënten waardoor ze nu allemaal meehelpen met koken, opruimen en meedenken.
ADL, sfeer, eigen regie, eigenwaarde, sociale interactie:
alles is verbeterd!.”

Beelden van
kwaliteit

Er is groepsbehandeling, individuele behandeling of een combinatie
van beide. Bij de behandeling is altijd een multidisciplinair team
betrokken. Een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of een
orthopedagoog-generalist is hoofdbehandelaar. In 2017 heeft een
tweede gedragsdeskundige de opleiding tot orthopedagoog-generalist
afgerond. Hierdoor kan ook zij fungeren als hoofdbehandelaar
bij behandelingen.
Cliënten met bijzondere problemen hebben
regelmatig extra behoefte aan medische/
verpleegkundige zorg, extra gedragsmatige
ondersteuning of anderszins. Deze ondersteuning kan worden gegeven door:
• 		 verpleegkundigen die meewerken
		 op de locaties, die scholing en
		begeleiding geven en die instructies en
		 individuele protocollen opstellen.
• 		 een Arts Verstandelijke Gehandicapten(AVG)
• 		 inzet van interne specialisten en behandelaars
• 		 eerstelijnszorg, verzorgd door de huisarts van de cliënt
• 		 thuiszorg voor specifieke verpleegkundige zorg.
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Uitgangspunt is dat meer zelfregie leidt tot een hogere kwaliteit van
bestaan. Daarbij is belangrijk dat de zelfregie en het beroep dat wordt
gedaan op de vaardigheden van de cliënt in balans zijn met zijn
mogelijkheden. Onze insteek is dat zelfverantwoordelijke teams (ZVT’s)
beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt. Het team
is beter in staat zelf te handelen en krijgt daarvoor de ruimte. Reflectie
op het handelen achteraf vormt een essentieel element in het functioneren
als zelfverantwoordelijk team en als zelfverantwoordelijk medewerker.
Steeds is daarbij de vraag of het handelen ertoe leidt dat de cliënt er
beter van wordt.
Angela Bakker, begeleider Amalialaan

In dialoog met de cliënt voeren we jaarevaluaties en tussentijdse evaluaties
uit. Deze evaluaties worden sinds februari 2017 standaard vastgelegd in het
zorgdossier. Het is belangrijk te kunnen zien of ondersteunings- en behandelplannen up-to-date zijn. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd via
diverse interne controlecycli. Het bijbehorende werkproces is in 2017 herzien en geactualiseerd. Vanaf 2018 worden betrokken medewerkers getraind
en is een reader beschikbaar.

Betere
werkwijzen
& dossiers

Door de verpleegkundige zorg in de teams op locaties te versterken,
willen we de inzet van externe zorgverleners waar mogelijk afbouwen.
Dat is vooral plezierig voor de cliënten: hoe minder wisselende zorgverleners, hoe beter. De kwaliteit van de zorg op de locaties neemt toe.

Met Beelden van Kwaliteit hebben we een methode die past bij ‘de
bedoeling’. Een observator loopt enkele weken mee op een locatie en legt
objectief vast hoe medewerkers omgaan met de cliënten. We hebben dat
in 2017 bij 14 teams gedaan. Het team ontvangt het verslag. Daarna gaat
een panel met het team in gesprek. Tijdens het gesprek komen de positieve
punten die opvallen in het verslag aan de orde. Daarnaast stelt het panel
vragen over bepaalde situaties. Er ontstaan daardoor levendige gesprekken
met het team, de zorgregisseur, de gedragsdeskundige en de unitmanager.
De medewerkers lichten situaties toe en reflecteren daarmee ook op hun
eigen handelen.
Deze gesprekken worden als positief en enthousiasmerend ervaren.
Ze vormen voor de teams aanleiding om aandachtspunten te formuleren
waar ze aan gaan werken. Op locaties waar de observaties zijn uitgevoerd
is de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten verder
toegenomen. Zodra alle woonlocaties aan de beurt zijn geweest, gaan we
ook aan de slag bij de dagbesteding en als cliënten geen bezwaar hebben,
ook in de thuisbegeleiding.

Kees van de Guchte >
Cliëntenbureau
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Regie over de
invulling van het
03 eigen bestaan
Leren en
ontwikkelen
Kansen
voor (werk)
ervaring

Bij de mensgerichte ondersteuning die wij bieden, gaan we uit van de
behoeften en mogelijkheden van de cliënten. In de dagelijkse zorg willen
we de eigen regie van de cliënten versterken door maatwerk te leveren,
aanbod aan te passen aan de zorgvraag, de dialoog te voeren over de
ondersteuning en de (mede)zeggenschap te organiseren.

“Ik werk op het Centraal Kantoor als huishoudelijk
medewerkster. Mijn taken zijn bijvoorbeeld het bijvullen
van koffie, bestellingen doorgeven aan de receptie,
vergaderruimtes klaar maken voor vergaderingen, was ophalen
en wegbrengen. Ik vind het gezellig en leuk om hier te werken.
De begeleiding die ik krijg is goed. Wanneer ik aan het werk
ben krijg ik complimentjes van collega’s dat ik het werk
goed doe. Daar word ik blij van.”

Vrijwillig,
niet
vrijblijvend

Daarnaast willen we extra mogelijkheden creëren voor cliënten om zich
te ontplooien en regie te nemen. Dit gebeurt op verschillende manieren.
Zo biedt het kernteam ‘Leren & Ontwikkeling’ cursussen aan voor cliënten, zoals ‘Rechten van de Cliënt’, ‘Brandveiligheid’ en ‘Nieuwe werkplek’.
Om de dialoog en de samenwerking met elkaar te stimuleren zijn de twee
eerstgenoemde cursussen ook voor medewerkers georganiseerd.

Vrijwilligers kunnen bij ons verschillende soorten vrijwilligerswerk doen:
één-op-één, voor een groep (bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding voor
cliënten), voor een team (tuinonderhoud of kluswerkzaamheden) en
voor de organisatie in het algemeen (bijvoorbeeld administratief werk).
Op iedere locatie is een contactpersoon vrijwilligers beschikbaar.
We willen onze vrijwilligersinzet vergroten en verstevigen door
sterkere marketing, netwerken en het trainen van onze vrijwilligers.

In samenwerking met Zorggroep Ter Weel is op de locatie Randhof in
Goes ruimte voor cliënten om een extra stap te kunnen maken in
zelfstandig leren werken in de ondersteunende dienstverlening.
Er is ook een samenwerking aangegaan met de Zeeuwse Bibliotheek.

Maurits Houmes, vrijwilliger

“Ik vind het belangrijk om iets bij te
dragen voor een ander en ik vind het
zelf erg leuk om te doen.”

Om cliënten aan betaald of onbetaald werk op de arbeidsmarkt te helpen,
zijn de jobcoaches van Reïntegratie Zeeland actief. Zij ondersteunen bij
het aanleren van vaardigheden (inwerken) en bij de samenwerking tussen
werknemer, werkgever en collega’s. Het doel is na verloop van tijd
zelfstandig kunnen werken. Dit onderdeel van Gors is gecertificeerd
door Blik op Werk (4 sterren).

Dimitri Roelands

Dimitri begon bij Gors-locatie Kek Printservice in
Vlissingen. Nu werkt hij ook bij de Zeeuwse Bibliotheek, in
onder andere het magazijn. “Dit werk betekent veel voor mij.
Ik krijg waardering en dat geeft mij een goed gevoel. Ik word
steeds meer vrij gelaten in mijn werk maar het is fijn dat je
toch wel een beetje die bescherming van dagbesteding hebt.
Ik werk hier in een normale werkomgeving en hierdoor merk
je dat je gewoon moet werken voor je geld. Ik leer hier veel.
Zoals socialer worden, op tijd komen en je goed gedragen.”
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We doen een beroep op maar liefst
345 vrijwilligers, om cliënten:
• ondersteuning te bieden, onder meer
		 op het gebied van vrijetijdsinvulling
• te helpen in het opbouwen van een
		 persoonlijk sociaal netwerk
• te stimuleren in hun keuzevrijheid.

Faciliteren
vrijetijdsbestedingen

We hebben drie vrijetijdscentra die allerlei activiteiten voor cliënten
in de regio aanbieden. Een Gors-medewerker is coördinator, maar de
uitvoering gebeurt vooral door vrijwilligers. Voorbeelden van binnenactiviteiten zijn het eethuis, kookclub, creatief, muziek en dans.
Ook worden buitenactiviteiten georganiseerd zoals bezoekjes aan een
museum, wandelclub, fietstochtjes, musicals, midgetgolf en daguitstapjes.
Het doel is om lekker te ontspannen en samen te zijn in de vrije tijd.
Natuurlijk wordt er goed geluisterd naar de deelnemers. Daar wordt
het aanbod steeds op aangepast. Zo gaan we bekijken of we ook in het
weekend vrijetijdsbesteding kunnen aanbieden. Er zijn ook vrijwilligers
die vakantiereizen van cliënten begeleiden. Dat zijn er jaarlijks tussen de
25 en 30 in binnen- en buitenland. De reizen worden samengesteld uit het
reguliere reisaanbod, in samenwerking met een reisbureau in de regio.
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Invulling
van het
leven

Betul Dolgun, medewerker
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Centrale
cliëntenraad
(CCR)

Op iedere locatie is er een coach medezeggenschap. Deze taak wordt
ingevuld naast een andere functie. Deze coach ondersteunt cliënten bij hun
meningsvorming en vormgeving van (mede)zeggenschap. Op alle woonlocaties is een lokale cliëntenraad actief. Soms is de medezeggenschap
anders georganiseerd; op een manier die past bij de cliënten, bijvoorbeeld
bij cliënten die thuisbegeleiding krijgen.
Er is ook een Centrale CliëntenRaad (CCR) die is samengesteld uit
cliënten en ouders/vertegenwoordigers. De CCR bespreekt met de Raad
van Bestuur (RvB) beleidsvoornemens en de gang van zaken binnen de
organisatie. Het gaat hierbij ook om onderwerpen die de cliëntenraden
van de diverse locaties bij de CCR hebben aangedragen en die verder gaat
dan hun eigen kennis, kunde en mogelijkheden. De CCR kan zich door de
cliëntenraden laten adviseren voordat zij op haar beurt een advies geeft
aan de RvB. De CCR heeft adviesrecht en verzwaard adviesrecht.
In de zomer van 2017 zijn door de CCR vraagstukken besproken met de
cliëntenraden. Dat leverde een veelheid aan informatie op, die nu als
aandachts- en actiepunten zijn opgenomen in het jaarplan 2018 van Gors
en terug moeten komen in de jaarplannen van de locaties. Deze punten
gaan over:
• Verse voeding
• De ontwikkeling van een duidelijk,
		voor alle betrokkenen begrijpelijk ondersteuningsplan
• Lichaamsbeweging voor cliënten
• De samenwerking met het netwerk van de cliënten
• De luistervaardigheden van onze medewerkers
• Vrijetijdsbesteding

Centrale Cliëntenraad

Naast de terugkoppeling uit het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) is
ook de Centrale Cliëntenraad gevraagd naar haar mening over onze aanpak.
Hieruit komen de volgende uitspraken:

Onvrede en
klachten

Cliëntenvertrouwenspersoon
ingeschakeld
Behandelde
klachten

De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) helpt cliënten bij het kenbaar
maken van eventuele onvrede over de ondersteuning. Ook kan de CVP, als
partijdige functionaris, onafhankelijk van de organisatie, cliënten en/of
hun vertegenwoordigers ondersteunen bij de afwikkeling van een klacht
of de melding van onvrede. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de
Zorg (WKKGZ) is vanaf 2017 hierbij leidend. Het doel is om op een
laagdrempelige manier een bevredigende oplossing te zoeken.

In 2017 deden 49 cliënten en 2 cliëntvertegenwoordigers een beroep op
de CVP. Onderwerpen waren dwang (2x), persoonlijke zaken (16x),
bejegening (14x), verblijf (4x) en zorg en begeleiding (11x). Het ging
hierbij altijd om informatieverstrekking, ondersteuning of een combinatie
hiervan. In 1 geval werd de melder doorverwezen naar een andere
instantie. In 14 gevallen ging het daadwerkelijk om een klacht, waarbij
2 keer werd besloten de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie.
Bij de andere 12 leidde een open dialoog tot een bevredigende oplossing.

Naast de hulp van de cliëntenvertrouwenspersoon kon er ook een beroep
gedaan worden op de externe klachtencommissie. Deze commissie is
in 2017 samengevoegd met de commissie van collega-instelling Arduin.
Er werden twee klachten ontvangen:
1. Een klacht over de begeleiding op een woonlocatie.
De klacht werd ongegrond verklaard. Aanbevelingen zijn gedaan
ter verbetering van de contacten.
2. Een klacht over thuisbegeleiding. Deze klacht is op vier delen
ongegrond verklaard, en op één deel gegrond. Er vindt inmiddels
overleg plaats met als doel het voortaan voorkomen van dit soort
klachten. We zijn ook aangesloten bij de landelijke geschillencommissie.

“Zelfredzaamheid van thuiswonende cliënt staat bij Gors hoog in het vaandel.”
“Er is een grote betrokkenheid van de medewerkers bij de cliënten. Soms met vallen en
opstaan probeert men steeds meer het gedachtegoed van Gors daadwerkelijk in de praktijk
te brengen.”
“De ervaring leert dat het merendeel van de medewerkers vol voor hun werk en de cliënten
gaan om ze zo goed mogelijk in hun kracht te kunnen zetten.”
“We ervaren een grote openheid en eerlijkheid in de communicatie van en naar de bestuurder.
Van individuele CCR-leden wordt de input gewaardeerd en serieus genomen, hetgeen enorm
motiverend werkt.”
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Scholing
medewerkers

Registratie
en evaluatie

De Commissie Onvrijwillig Zorg vergadert viermaal
per jaar over beleids- en werkinstructies en de status
van locaties en cliënten. Hiervoor worden halfjaarlijks
alle rechterlijke machtigingen, noodmeldingen en
dwangbehandelingen besproken. Daarnaast neemt de
commissie initiatief voor verdere bewustwording over
en het terugdringen van onvrijwillige zorg. De meest
ingrijpende vormen van onvrijwillige zorg die op locaties
wordt ingezet zijn in beeld en worden op de voet gevolgd.
We kennen drie cliënten met een artikel 60-regeling en
twee met een rechterlijke machtiging. Het gaat hier
om tassencontrole, fixatie en een slot op de voordeur.
De andere cliënten kunnen het gebouw wel gewoon
vrij in- en uitlopen.
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Vrijheidsbeperking

Kwaliteits rappor t

Samen met team Leren & Ontwikkeling gaat de Commissie
Onvrijwillige Zorg in 2018 de praktijkscholing van
medewerkers vormgeven. Dit door inventarisatie en
bewustwording van ook de lichtere vormen van
vrijheidsbeperking. Het ‘nee, tenzij-principe’ is hierin
leidend. Hiervoor wordt de geeltjesmethode (Vilans) en
het train-de-trainer-principe ingezet. Nieuwe theoretische scholing van de medewerkers wordt, door de nieuwe
wet Zorg en Dwang in 2020, in de loop van 2018/2019
ontwikkeld. Daarvoor volgen we de landelijke
ontwikkelingen.

Eind 2017 is de module Onvrijwillige zorg aangescherpt
en opgenomen in PlanCare. Het overwegen van
alternatieven voor onvrijwillige zorg maakt deel uit van
deze module. Het behandelplan van iedere cliënt wordt
standaard tweemaal per jaar multidisciplinair besproken.
Als er sprake is van onvrijwillige zorg dan wordt dat elke
drie maanden geëvalueerd. Het effect en de noodzaak van
de ingezette maatregel(en) worden onder de loep
genomen, net als de vraag of er alternatieven beschikbaar
zijn of dat de onvrijwillige zorg kan worden afgebouwd
of zelfs gestopt.
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Vragenlijst
als hulp
middel voor
dialoog

We willen zorg en ondersteuning bieden die aansluit bij
de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten.
Om aan te tonen of we hierin slagen, laten we sinds 2017
het hele jaar door een CliëntTevredenheidsOnderzoek (CTO) uitvoeren
met hulp van Customeyes, een onafhankelijk onderzoeksbureau.
De vragenlijst zien wij als een hulpmiddel bij het voeren van een
goed gesprek met de individuele cliënt over diens leven en kwaliteit
van bestaan. Het maakt duidelijk waar we trots op mogen zijn en vast
moeten houden, en waar de verbeterpunten liggen. De vragenlijst wordt
vlak voor de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan besproken.
De uitkomsten kunnen dan betrokken worden bij de evaluatie zodat
direct verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Onderzoeksresultaten

Algemene tevredenheid
Het meest recente onderzoek leverde de cijfers 8,1 en 8,2 voor algemene
tevredenheid op. Hier zijn we trots op! Vooral op de onderwerpen
“bejegening” en “eigen regie” - speerpunten van Gors - scoren we
hoger dan het landelijk gemiddelde.
Begeleiding
81% van de cliënten zegt tevreden te zijn over de begeleiders. 79% is
tevreden over de door de begeleiders geboden ondersteuning.
Op de eerste vraag scoort Gors hoger dan het landelijk gemiddelde,
op de tweede vraag gelijk.
Zorg/ondersteuning
Over de door Gors geleverde zorg en ondersteuning is 80% van de
cliënten tevreden. Dit percentage ligt 7% hoger dan de gemiddelde
landelijke waardering. In het zich houden aan gemaakte afspraken
scoren we iets lager: 67% ten opzichte van 72% landelijk.
Deelname aan samenleving
Het thema “deelname aan de samenleving/meedoen in de buurt”
behaalt de laagste score in het CTO van 2017. Hier is dus duidelijk ruimte
voor verbetering. In de viermaandsrapportage wordt dit punt echter zeer
beperkt aangestipt. Daaruit kunnen we voorzichtig concluderen dat dit
thema minder aandacht krijgt van de zorgverleners en begeleiders dan
wenselijk zou zijn.
Relatie cliënt-medewerker
De relatie tussen de cliënt en de medewerker wordt hoog gewaardeerd.
Vooral als het gaat om de ruimte die cliënten ervaren om hun mening,
wil en wensen kenbaar te maken. Anders gezegd: zij ervaren dat ze invloed
hebben op hun leven en welzijn. Medewerkers zetten zich hier dan ook
nadrukkelijk voor in. “Bij ons staat de cliënt centraal”, zo is hierbij de
opvatting.
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Ervaringen
04 van cliënten

K wa l i tei ts r ap p o r t

Kwaliteits rappor t

Wat kan
beter?

Bij collega-instellingen die met een
vergelijkbaar meetinstrument werkten,
werd 1 vraag minder gesteld. Als deze niet
in onze resultaten wordt meegenomen,
komt het Gors-gemiddelde uit op 67,6%

1]

Bij collega-instellingen die met een
vergelijkbaar meetinstrument werkten,
werd 1 vraag minder gesteld. Als deze niet
in onze resultaten wordt meegenomen,
komt het Gors-gemiddelde uit op 79,6%

2]

Deze vragen zijn alleen bij Gors-cliënten
gesteld. Ze kunnen niet vergeleken worden
met collega-instellingen.

3]

Van de benaderde cliënten heeft 43% meegewerkt aan het onderzoek.
We willen graag dat dit percentage omhoog gaat. Daarom ondersteunen
we bij het uitvragen. Ook zijn er een paar praktische problemen
opgelost waar we in dit eerste jaar tegenaan liepen.

verbeterpunten aan de slag wordt gegaan. Ze worden ook vermeld in
het jaarplan van het team. De uitkomsten worden vastgelegd in de
viermaandsrapportage. Zo willen we de kwaliteit van de zorg en
ondersteuning op de voet volgen en waar nodig verbeteren.

De resultaten op locatieniveau zullen per 2018 één of twee keer per jaar
besproken worden. De bedoeling is dat teamleden met elkaar het gesprek
aangaan over wat deze resultaten vertellen over hun team. Waar zien
zij kansen voor verbetering? De uitslagen worden tevens met de lokale
cliëntenraad besproken. Ook daar wordt de vraag gesteld of de resultaten
worden herkend, waar we trots op zijn en waar verbeterd kan worden.
Het is de bedoeling dat er ook afspraken gemaakt worden over hoe met de

We merken dat teams het nog moeilijk vinden cijfers te analyseren
en te vertalen naar verbeterpunten. Om deze manier van reflecteren en
evalueren goed vorm te geven, krijgen de unitmanagers en teamleden
speciale trainingen.
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Vanaf 2018 willen we een vergelijkbaar tevredenheidsonderzoek ook
laten uitvoeren bij de ouders/vertegenwoordigers van de cliënten.
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Tevredenheid over
geboden zorg/
ondersteuning
van individuele
cliënten
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Samenspel
in zorg en
05 ondersteuning
De zorgregisseur heeft een belangrijke taak in de zorg en
ondersteuning. Hij heeft contact met familie, vrienden en
andere netwerkcontacten van de cliënt. De medewerkers
van team Expertise & Behandeling hebben contact met
direct betrokkenen over bijvoorbeeld interventies en/of
diagnostiek en het geven van uitleg over het doel hiervan.
Wij vinden het belangrijk dat de directe naasten zich
betrokken voelen bij de gang van zaken en meedenken.
Dit kan voor ons waardevolle informatie opleveren en
daardoor bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en
ondersteuning.
Leden uit teams hebben natuurlijk ook contact met het
netwerk. Zij proberen altijd even hun gezicht te laten zien
als familieleden of andere betrokkenen van de cliënt op
de locatie zijn, om zo de contacten ‘warm te houden’.
In verschillende jaarplannen van teams zien we dat
“het betrekken van het netwerk bij alles wat er speelt
op een locatie” een aandachtspunt is.
Hoe en in welke mate een netwerkrelatie bij de cliënt
betrokken is, hangt natuurlijk af van de wens van de cliënt
zelf. Ook de mogelijkheden van de netwerkrelatie zelf
spelen hierin een rol. De gegevens van de netwerkrelaties
zijn in het zorgdossier vastgelegd. Het actueel houden
van deze gegevens is een punt van aandacht.

Digitaal
cliëntenportaal

Samenwerkingsrelaties

Om de zorg en ondersteuning nog beter vorm te geven
werken we met verschillende relaties samen. Dit doen we
op verschillende manieren, zowel voor het uitvoeren van
(thuis)zorg, inhuren van professionals, dagbesteding en
arbeidsmatige functies, als voor het vormgeven van (nieuw)
zorgaanbod.

Joyce Datthijn,
begeleider Kindzorg

“Het cliëntportaal heeft voor de kindsector zeer zeker een
meerwaarde! De ouders van cliënten zijn erg betrokken bij
de zorg aan hun kind en het contact met hun verloopt erg
prettig. Omdat we niet elke ouder op regelmatige basis
‘in levende lijve’ treffen, is het cliëntportaal een mooie
en goede manier om ouders op de hoogte te houden.”

We willen de cliënt(vertegenwoordiger) betrekken bij de
ondersteuning die we bieden. Dat betekent dat wij het
dossier dat over de cliënt wordt bijgehouden, met hem of
haar willen delen. Mede daarom is sinds begin 2016 het
cliëntenportaal in gebruik. Eerst als pilot, daarna werd het
algemeen beschikbaar. Het digitale cliëntenportaal is een
beveiligde online-omgeving die rechtstreeks toegang geeft
tot hun eigen zorgdossier. Goede voorlichting over het
cliëntenportaal, ook voor de medewerkers, is van belang.
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netwerk
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Een greep uit onze samenwerkingsverbanden
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Veiligheid
in zorg en
06 ondersteuning

Onbeperkt
talent biedt
cliënten
podium

Om bij te dragen aan een samenleving waarin mensen met
een beperking volop mee kunnen doen heeft de brancheorganisatie VGN het thema “Nederland Onbeperkt” in het
leven geroepen. In dat kader organiseerden wij op 19 april
2017 “Onbeperkt talent” in theater de Mythe te Goes.
Een unieke avond waarop dansers, zangers & zangeressen,
muzikanten, dichters, inspirerende sprekers en een
grappig presentatie-duo op het podium stonden.
De acts waren vaak een mix tussen mensen met en
zonder beperking. Voor veel optredende cliënten
was dit een droom die uitkwam!
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Als we het hebben over veiligheid,
dan gaat dit over verschillende onderwerpen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

persoonlijke veiligheid
bescherming tegen anderen en/of zichzelf
financiële kwesties
verslavingsgevoeligheid
het gebruik van internet/social media
zorgdossier
medicatie

Onze medewerkers hebben aandacht voor deze thema’s. Ze komen in
direct contact met de cliënt en zijn vertegenwoordiger aan de orde,
maar ook bij het cliëntoverleg en het multidisciplinair overleg (MDO).
Dit maakt een multidisciplinaire analyse en, zo nodig, het opstellen van
een plan van aanpak mogelijk. Dit plan van aanpak wordt opgenomen
in het ondersteuningsplan van de cliënt. Gors investeert op de volgende
gebieden om haar medewerkers toe te rusten op cliëntveiligheid
(agressie, seksueel overschrijdend gedrag, medicatie):
• Scholing (cursussen en opleidingen), georganiseerd door team
		 Leren & Ontwikkeling, in nauwe samenwerking met de behoeften
		 en wensen die het team Expertise & Behandeling signaleert;
• Ondersteuning (op aanvraag) door gedragsdeskundigen;
• Medicatie-specifieke kennis
		 (beleid, praktische toetsing, digitalisering, ondersteuning
		 op de werkvloer) door team Expertise & Behandeling;
• Taakteams inhoudelijke ondersteuning op specifieke gebieden
		 (autisme, middelengebruik, medisch-verpleegkundig, seksualiteit).
		 Een aanvraag voor onderzoek, observatie en/of handelingsadviezen
		 door een specialistisch taakteam wordt altijd gedaan door de
		 orthopedagoog/psycholoog of arts die betrokken is bij de
		 betreffende cliënt. In de meeste gevallen wordt gestart op aangeven
		 van het zorgteam;
• Interne, periodieke scholing in rapportage- en gesprekstechnieken.
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Aandacht
voor
veiligheid
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Locatieprofielen
bieden
inzicht

Taakteam
Specialistische
Ondersteuning
(TSO)

Informatie en
training over
medicatie

De risicokaart is het middel waarmee we de veiligheid en eventuele risico’s
inschatten. Dit gebruiken we bij Wlz-cliënten altijd. Bij WMO-cliënten
gebeurt dit alleen als er risico’s zijn die invloed kunnen hebben op de
ondersteuning die wij leveren. Als de risico-inventarisatie leidt tot
(preventieve) maatregelen, dan monitoren wij die vanuit het ondersteuningsplan. De risicokaart wordt ingevuld in de startfase. Hij wordt
geëvalueerd bij de minimaal jaarlijkse ondersteuningsplanbespreking en/
of tijdens het multidisciplinair overleg. De risicokaart is opgenomen in het
zorgdossier en ook altijd direct zichtbaar in de cliëntagenda. Zo is hij voor
alle teamleden makkelijk te vinden en bekijken.
Als er een crisissituatie is waarbij een cliënt erg problematisch gedrag vertoont, kan het Taakteam Specialistische Ondersteuning (TSO) ingeschakeld
worden. Dit team bestaat uit begeleiders die ervaring hebben met mensen
met een beperking en bijkomend, ernstig probleemgedrag.
Bij inzet voor het TSO worden zij vrijgemaakt binnen hun eigen kernteam.
Zo zijn zij gedurende langere tijd inzetbaar, totdat de crisissituatie is
opgelost. Doel van het TSO is het zo goed mogelijk verbeteren van de
dagelijkse leefomstandigheden van de cliënt, in alle facetten, in de eigen
leefomgeving en met het eigen begeleidingsteam. Het team zorgt voor
praktische ondersteuning op locatie, inhoudelijke ondersteuning door een
zorgregisseur en een gedragsdeskundige en organisatorische ondersteuning
door een unitmanager en een regiomanager.

NCare
in samenwerking met
apotheken
Meldingen
Incidenten
Cliëntenzorg

Twee keer per jaar komt de Geneesmiddelencommissie bijeen.
Onderwerpen van gesprek zijn huidige en toekomstige ontwikkelingen,
gemaakte medicatiefouten en praktische zaken. Na een succesvolle pilot
binnen een aantal teams in 2017, zijn we in 2017 en begin 2018 op alle
locaties gestart met de invoering van NCare. Dit is een digitaal systeem
voor het voorschrijven, bestellen en aftekenen van medicatie. Wij doen
dit in samenwerking met alle Zeeuwse apotheken die bij de Gors-locaties
betrokken zijn. Met NCare willen we het maken van medicatiefouten
(verder) terugdringen.

In februari 2017 hebben we nieuw beleid gemaakt voor de Meldingen
Incidenten Cliëntenzorg (MIC). Dit wordt ondersteund door de
MIC-module in PlanCare. Incidenten worden daarin gemeld, getoond
in ons business intelligence systeem (BI-tool) en daarna in het team
besproken. Ze worden ook organisatiebreed bekeken en geanalyseerd.
Als het mogelijk en nodig is spreken we daar af hoe we dingen kunnen
verbeteren. Gedragsdeskundige of verpleegkundigen kunnen hierbij
betrokken worden. Vanuit het dossier kunnen zij rechtstreeks een afschrift
krijgen van de melding. Als incidenten vaker voorkomen, kan besloten
worden om het ondersteuningsplan, de risicokaart, het signaleringsplan
en/of afspraken over onvrijwillige zorg aan te passen. Dit gebeurt altijd
in dialoog tussen de cliënt en de zorgregisseur.
Hoe de teams omgaan met hun nieuwe verantwoordelijkheden als het
gaat om de MIC’s wisselt. Een deel bespreekt het thema maandelijks. Zij
maken daarbij steeds een beknopte analyse van de gedane meldingen en
de actie(s) die daarop zijn genomen. Bij andere teams ontbreekt het nog
aan een duidelijke structuur. Het leveren van MIC-overzichten uit de
MIC-module in het managementinformatiesysteem verliep in het begin
lastig. Dit is inmiddels opgelost. De teams krijgen nog verdere toelichting.

Het medicatiebeleid en –protocol hebben we in 2016 herschreven volgens
de Veilige Principes in de medicatieketen. Alle medewerkers zijn daarover
geïnformeerd en zij volgen periodiek de online medicatietraining. Er vindt
ook een zelfevaluatie plaats waarbij de leden van elk team samen met een
stafverpleegkundige onderzoeken of, en zo ja waar, de zorg beter kan als
het gaat om veilige geneesmiddelenzorg.
Door verzwaring van de zorgvragen is de agressie toegenomen, zoals ook
blijkt uit de MIC-cijfers. In 2017 is de Inspectie op bezoek geweest om na
te gaan hoe we omgaan met psychofarmaca. Het was een plezierig bezoek
waarin werd geconstateerd dat we werken volgens de actuele inzichten.
Het heeft wel aanleiding gegeven voor het opstellen van beleid over het
omgaan met psychofarmaca en het nader inrichten van de medicatiereviews. De verplichte medicatiescholing gaan we in 2019 uitbreiden met
een module over gedragsbeïnvloedende medicatie.
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Bespreken
van risico’s

In de zomer van 2017 hebben we locatieprofielen opgesteld.
Uit deze profielen wordt duidelijk over welke kennis en kunde elk
zorgteam moet beschikken om goede en veilige zorg te kunnen bieden.
Het vormt daarmee de basis voor een reflectiemoment. Dit heeft onder
meer geleid tot aanmerkelijk meer belangstellenden voor de training
Triple C. Deze leert medewerkers om te gaan met cliënten die “moeilijk
verstaanbaar” gedrag vertonen.
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Met een praktische handout wordt de speelruimte voor de
teams zichtbaar. Dit houdt in dat per onderwerp de doelen
beschreven zijn en waarom we het belangrijk vinden.

DE CLIËNT CENTRAAL

Meer inzicht
met heldere
jaarcyclus
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07 medewerkers
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Draaischijf ‘Jaarcyclus’ >>

Deze onderwerpen komen ook terug in het jaarplan en
de viermaandsrapportages, die door alle teams worden
opgesteld. De inhoud van het jaarplan vormt de basis van
de viermaandsrapportage. Deze rapportage geeft inzicht
in de opzet van de plannen en de manier waarop zij
zijn aangepakt. In 2017 is er ook een kalenderdraaischijf
geïntroduceerd. Deze geeft een visuele ondersteuning
voor de belangrijke momenten in de planning.

- 30 Terug n a a r de bedo el i n g
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Investeren in
het goede gesprek

Voor de verdere ontwikkeling van ZVT hebben we nieuwe afspraken
gemaakt. Besloten is de twee interne trainers nog een jaar aan te houden.
Zij gaan de teams actiever en gerichter ondersteuning aanbieden,
bijvoorbeeld voor zaken als vergaderen, feedback geven, reflecteren
en het geven van intervisie. Ook zal aandacht gegeven worden aan de
kracht van het herhalen, het fundament van de teams, het aanbod van
de leercirkels en de dienstroostering.

Na een gewenningsperiode blijken de meeste teams baat te hebben
bij deze ondersteuningsinstrumenten. Toch is hulp en advies hier en
daar nog welkom, bijvoorbeeld voor het duidelijker maken van de
beschrijvingen en het al dan niet actie ondernemen op gesignaleerde
problemen of onderzoeksresultaten. Daarom willen we in 2018 meer
investeren in “het voeren van het goede gesprek” tijdens de teamevaluaties.
Leidinggevenden kunnen op dit vlak rekenen op coaching.

In 2016 zijn we gestart met de invoering van Zelfverantwoordelijk
teams (ZVT’s). In 2017 zijn alle teams gestart. We gunnen elk
team zijn eigen ontwikkeltraject en tempo. Het werken met
zelfverantwoordelijke teams levert een bijdrage aan:
•
•
•
•
•

meer eigen regie voor de cliënt en de medewerker
meer eigenaarschap voor het team en het individu
de onderlinge gedachtewisseling
de manier en de mate van zelfreflectie en teamreflectie
het vermogen om problemen op te lossen, zowel
individueel als in teamverband.

Toekomstbestendige
organisatie

Op het fundament van de markanalyse en het meerjaren strategisch
beleid in 2016 hebben we in 2017 een nieuw organisatie-ontwerp
gemaakt en een daarvan afgeleid strategisch personeelsplan en een
beleid voor ontwikkelgesprekken. In het organisatie-ontwerp is een
aantal organisatieonderdelen verplaatst en is de invoering van kernteams
en taakteams beschreven.
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Ontwikkeling
naar meer
zelfverantwoordelijkheid

Kwaliteits rappor t

In de zomer van 2017 heeft een evaluatie van de ZVT-implementatie
plaatsgevonden. Hiervan zijn de belangrijkste uitkomsten:
•

•
•

•

•

Jaarcyclus (jaarplan, viermaandsrapportage): De teams ervaren dit als
een zinvol hulpmiddel. Toch worstelen veel teams nog met het invullen
ervan. Het risico bestaat dat dit een doel op zich wordt en geen middel
om te komen tot reflectie en het monitoren van processen. Dit is een
aandachtspunt de komende periode;
Leercirkels georganiseerd door ondersteunende diensten. De ervaring
hiermee is wisselend. Ze worden te veel ervaren als aanbodgericht en
kosten veel tijd. Dit heeft geleid tot een andere opzet van de leercirkels;
Zeggenschap cliënten: Bijna alle teams zijn bewust met dit
onderwerp bezig, zowel op locatieniveau als op individueel niveau.
De betrokken medewerkers ervaren over het algemeen meer
eigenaarschap;
Unitmanager: Over het algemeen ervaren zij meer ruimte en vrijheid.
Teams die al een eindje op weg zijn ervaren dat ze zelf
“achter het stuur” zitten. Zij ervaren hun unitmanager als coachend,
ondersteunend en helpend. Sommige teams zijn zich nog aan het
ontwikkelen naar meer zelfverantwoordelijkheid;
Cliënt: De ervaringen van cliënten variëren van positief (er is meer
aandacht, er wordt beter geluisterd en er is respect voor de privacy)
tot negatief (medewerkers zitten veel achter de computer en de
samenwerking verloopt niet optimaal).
Hetty Schaart, begeleider De Kaai

Camiel Griep, begeleider/Taakteam
Specialistische Ondersteuning

“De meerwaarde voor ons van ZVT is dat er nu kortere lijnen
in de dagelijkse praktijk zijn. Waar je voorheen eerst een heel
traject moest afleggen om iets geregeld te krijgen, kan je nu
zelf op zoek gaan naar een oplossing.”

- 32 Terug n a a r de bedo el i n g

“In het begin denk je: “Hoe moeten we dit doen?” Dan zoek je het
allemaal ver weg en maak je het onnodig ingewikkeld. Nu is het meer
ingebed in het werk. Op onze teamvergaderingen onderstrepen we sommige
onderwerpen alvast. Deze gebruiken we voor de rapportage. Dan wordt het
veel eenvoudiger en houden we het dicht bij onszelf. In grote lijnen zien we
hierdoor ook waar onze focus ligt en waar onze knelpunten. Eigenlijk heeft
alles meer met bewustwording te maken. Dat je weet waar je mee bezig
bent en waarvoor; De Bedoeling!”

- 33 Te r u g naar d e b e d o e l i ng
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Meer eigen
verantwoordelijkheid met
ontwikkelgesprekken
Flexibel Inzetbaar
Team (FIT)

Met het strategisch personeelsplan (SPP) wordt de toekomstbestendige
organisatie gefaciliteerd. Het plan omvat onder andere de opwaardering
van functies van zorgregisseurs en thuisbegeleiders naar een hbo-functie.
In oktober 2017 is de eerste groep aan het EVC-traject begonnen, in 2018
volgt de tweede groep. Na dit EVC-traject wordt bekeken welke
aanvullende modules nog gevolgd moeten worden. Op basis van het SPP
zijn ook arbeidscontracten van medewerkers vergroot. Een relatief grote
groep medewerkers had een contract met een omvang van minder dan
20 uur per week. Dit had grote invloed op het grote aantal wisselende
zorgverleners met wie de cliënt te maken krijgt, de lagere gezamenlijke
productiviteit en de beperkte mogelijkheden om nieuwe, jongere
medewerkers contracten met een ruimere omvang aan te bieden.

Open aanspreekcultuur voorkomt
klachten

Medezeggenschap
voor medewerkers

Het voeren van ontwikkelgesprekken is in de plaats gekomen van
functioneringsgesprekken. Dit is meer in lijn met het werken in ZVT’s.
De input voor het ontwikkelgesprek bestaat vooral uit feedback van je
collega’s en reflectie op jezelf. Hierdoor nemen we meer verantwoordelijkheid voor onze eigen rol en gaan we aan de slag met onze eigen
ontwikkeling en die van het team waarvan we deel uitmaken.

Tot juli 2017 vulden de teams openstaande diensten in door het inzetten
van meeruren, invalkrachten en externe partijen. Vanaf die tijd kunnen
ze een beroep doen op het Flexibel Inzetbaar Team (FIT). De leden van
dit team vullen openstaande diensten in en helpen zo het ontstaan van
meeruren te voorkomen of af te remmen. Er is ook een signalerende rol
op het gebied van de roostersystematiek.

Meer zelfverantwoordelijkheid bij
interne audits

Sinds 1 juni 2017 is een nieuwe klachtenregeling voor medewerkers en
vrijwilligers van kracht. Hierin staat wat je kunt doen als je een klacht wilt
indienen over een collega die zich naar jouw idee schuldig heeft gemaakt
aan agressie, geweld, discriminatie of ongewenste intimiteiten. Er zijn in
2017 geen klachten ingediend. Dit kan betekenen dat iedereen zich vrij
voelt om verbetervoorstellen te doen en elkaar aan te spreken op zijn/haar
gedrag, waardoor ‘klachten’ al in een vroeg stadium worden besproken. We
blijven de situatie ook kritisch volgen.

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de collectieve belangen van
de medewerkers. De raad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 11 leden.
De OR is proactief betrokken bij het beleid dat Gors voert en zoekt
hierin de verbinding met het managementteam en de medewerkers.
De OR ervaart het werken binnen de organisatie als positief doordat ze
vroegtijdig wordt betrokken bij het (te ontwikkelen) beleid. Er is sprake
van een dialoog met de leden van het managementteam.
Regelmatig gaat de OR op locatiebezoek. De informatie die dit oplevert,
heeft een duidelijke meerwaarde. Ook wordt de raad op deze wijze
zichtbaar voor de achterban. De OR werkt met denktanks. Deze bestaan
uit OR-leden die op verzoek van de agendacommissie van de OR onder
andere advies- en instemmingsaanvragen voorbereiden. De raad kent
tevens een verkiezingscommissie en een VGWM- commissie (Veiligheid,
Gezondheid, Welzijn en Milieu).

In 2017 vonden binnen tien locaties interne audits plaats.
Onderwerpen van gesprek waren afspraken over zorg- en dienstverlening,
beleid en kwaliteit, meten en analyseren, werkomgeving en materiaal en
de voortgang van de invoering van ZVT’s. In de viermaandsrapportage
koppelen de teams terug over de gesignaleerde verbeterpunten. Eind 2017
is besloten over te stappen naar een systeem waarbij locaties zelf audits
aanvragen die aansluiten bij hun activiteiten en wensen, bijvoorbeeld op
basis van de jaarplanning. We zullen dan meer zelf moeten definiëren hoe
kwaliteit tot stand komt, en hoe we deze kunnen bewaken en verbeteren.

Vincente Hofman, Begeleider Flexibel Inzetbaar Team (FIT)

“Omdat ik op verschillende locaties inval,
ervaar ik hoe de missie en visie in de praktijk
vormgegeven worden en hoe de cliënt en de eigen
regie centraal staan. Als het team het goed op
orde heeft en jij staat ervoor open om te leren,
dan kun je zo kwalitatief goede zorg bieden aan
de cliënten.”

- 34 Terug n a a r de bedo el i n g
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Minder
wisselende
zorgverleners
per cliënt

Kwaliteits rappor t
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Uit de AO/IC-controles over 2017 blijkt:
• dat de zorgdossiers een volledig beeld geven
• dat de indicaties passend zijn
• dat de gedeclareerde functies passen bij de indicaties,
zowel in volume als rechtmatigheid
• dat alle WLZ-cliënten een ondertekend
ondersteuningsplan hebben, maar dat die niet allemaal
binnen één jaar aangepast en opnieuw ondertekend
zijn. Dit wordt ondervangen door de nieuwe procedure
voor evaluatie en actualisatie.
• meer eenduidigheid in de dossiervorming.
In trainingen krijgt dit punt daarom extra aandacht.
Door aangepaste werkprocessen en afspraken en enkele
aanpassingen in PlanCare wordt dit opgelost.
• betere registratie van de actuele zorgregisseur/
thuisbegeleider.
• tijdige vastlegging van cliëntmutaties.
• meer bekendheid voor actuele risicokaarten.
Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan in PlanCare
en is er een nieuwe werkwijze ingevoerd.

- 36 Terug n a a r de bedo el i n g

Externe audits en
HKZ-certificering

Vitale
medewerkers

In 2016 is Gors gecertificeerd volgens de HKZ-norm
2015. De audit van 2017 heeft geleid tot bevindingen
en aanbevelingen op het gebied van zorghulpmiddelen,
beleid omtrent de risicokaart, beleid met betrekking
tot vrijheidsbeperkende maatregelen en verbeteracties
naar aanleiding van de interne audits. Of we het
HKZ-certificaat in 2018 zullen continueren, is deels
afhankelijk van de externe vereisten. Naar verwachting
zal het kwaliteitsrapport op termijn zowel de eisen
voor WLZ- als voor WMO-cliënten ondervangen.
Van alle medewerkers is 86% vrouw. De categorieën
twintigers, dertigers en veertigers liggen rond de 20%,
een groot deel van de medewerkers (30%) heeft een
leeftijd tussen de 51 en 60 jaar. We proberen bewust
jongere medewerkers in dienst te nemen en te houden.
De arbeidsmarktkrapte speelt hierin wel een rol.
Het gemiddeld percentage ziekteverzuim ligt op 5,86%.
Dit willen we terugdringen door meer in te zetten op
preventie via bijvoorbeeld programma’s als gezonde
leefstijl, stoppen met roken, zorg voor jezelf, maar ook
het aanbieden van een andere werkplek. De voornaamste
oorzaken van het verzuim liggen in lichamelijke
overbelasting of zijn psychisch van aard.

- 37 Te r u g naar d e b e d o e l i ng
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Administratieve
Organisatie en
Interne controle
(AO/IC)
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Conclusies en
aanbevelingen
Een aantal instrumenten en activiteiten die wij toepassen en
ondernemen, willen we (verder) verbeteren, zoals:
•

Voortdurend centraal stellen van de cliënten. In het primaire proces
willen wij cliënten voortdurend centraal (blijven) stellen:
» via het cliënttevredenheidsonderzoek
» door in het kader van Beelden van Kwaliteit
		 ook een beroep te doen op een cliëntenpanel
» door de Centrale Cliëntenraad uit te nodigen voor
		 het voor- en najaarsoverleg met het Zorgkantoor
» door cliënten te betrekken bij sollicitatieprocedures
		 voor nieuwe medewerkers

•

Informatieverwerking en –verstrekking. Het huidige systeem
voor de financiële en personele administratie wordt vervangen
door een nieuw systeem. Doelstellingen zijn:
» Het sneller, eenvoudiger en inzichtelijker kunnen
		 verrichten van handelingen
» Het via de BI-tool voor alle teammedewerkers
		 verbeteren van het dashboard met managementinformatie.
•

MIC. Het maken van MIC-overzichten bleek na de ingebruikneming
van de nieuwe MIC-module lastig. De ingebruikname van de BI-tool
heeft dit opgelost, maar verdient nog wel verdere introductie bij de
medewerkers

•

Cliënttevredenheidsonderzoek. Is gestart in 2017
maar de uitvoering kan beter. Bijvoorbeeld door:
» Niet alleen cliënten maar ook hun contactpersonen te benaderen
» Analyse op teamniveau
» Formuleren en uitvoeren van verbeteracties.

•

Afbouwen van verpleegkundige zorg door andere organisaties
Door verdere professionalisering van de verpleegkundige zorg op de
woonlocaties willen we de inzet van thuiszorgmedewerkers van andere
organisaties waar mogelijk verder afbouwen. Dat is vooral voor de
cliënten fijn: hoe minder verschillende gezichten, hoe beter.

•

Medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Wordt voorbereid in 2018 en uitgevoerd in 2019.

•

•

Roosterproblematiek. Er ligt een duidelijk beleid, er is bij sommige
teams meer besef van nut en noodzaak gewenst. De unitmanager van
het roosterbureau gaat bij teams en hun unitmanager hierover in
gesprek. De verdere inbedding van FIT is nodig.

Aandacht voor het hier en nu
Door bezettings- en roosterproblemen ligt er veel druk op de locaties.
De invoering van ZVT’s, instrumenten ter ondersteuning hiervan en
andere nieuwe ontwikkelingen vergroot deze druk. Aandacht voor het
hier en nu gaat echter voor. Daarom zullen we kritisch kijken wie
en op welke manier bij ontwikkelingen betrokken wordt. Dit met
als doel het verminderen van de werkdruk en het efficiënt omgaan
met tijd. Participatie van medewerkers is natuurlijk wel van belang.

•

Informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging en vervanging van de
Wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP) door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen in 2018 meer
aandacht. Het traject hiertoe is eind 2017 gestart.

•

Ondersteunen van teams. Bijvoorbeeld bij de analyse van de diverse
meetinstrumenten (MIC, CTO, BvK, audits): hoe kijk je ernaar,
in samenhang, en wat kun je eruit leren en mee doen?

- 40 Terug n a a r de bedo el i n g
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Wat willen
we nog beter
gaan doen?
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Vervolg

Conclusies en
aanbevelingen
Met ingang van 2018 nemen we afscheid van de
volgende instrumenten en activiteiten:
• VGN-pijlers (m.u.v. pijler 1 tot 2018).
• Ontwikkelplannen voor het Zorgkantoor.
• Twee aparte jaarplannen voor enerzijds het
managementteam en anderzijds de algehele organisatie.
Hiervoor in de plaats komt één jaarplan.
• Tweemaandsrapportage aan Raad van Toezicht over de voortgang
van ontwikkelingen binnen onze organisatie. Hiervoor in de plaats
komt de integrale analyse op de viermaandsrapportage,
waar nodig met een aanvulling.
• Cliëntinterviews t.b.v. reviews op Zorgkaart Nederland,
als onderdeel van de VGN- kwaliteitsagenda. Er is voor gekozen
hieraan niet deel te nemen.
• Inefficiënte activiteiten in PlanCare Dossier. Door de projectgroep
Administratieve LastenVerlichting zijn verbetervoorstellen gedaan.
Deze zijn deels in 2017 voorbereid en uitgevoerd.
Verdere vormgeving vindt plaats in 2018.
• Het jaarverslag en het Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording
worden beperkt en waar mogelijk vervangen door (een verwijzing
naar) het kwaliteitsrapport.

In 2018 zal
overwogen
worden

•
•
•
•
•
•
•
•

Beëindigen van de HKZ-certificering.
Beperken van de IC-maatregelen.
Inrichting managementstructuur.
Opnemen van de verantwoording voor alle doelgroepen
(Wlz, WMO, jeugd, etc.) in het kwaliteitsrapport.
Beperken van de omvang van de diverse protocollen.
Verbeteren van de leesbaarheid van de diverse protocollen.
Beperken voorwoord aan de jaarrekening.
Beëindigen opstellen jaarbegroting.

C o n c l u s i es en a a n evel i n g en
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Wat doen we
vanaf 2018
niet meer?

“We streven ernaar ons
reeds bestaande systeem
voor informatievoorziening
meer en meer in te zetten
voor de omgang met en de
verantwoording aan
gemeenten, zonder
aanvullende en
specifieke acties.”

- 42 Terug n a a r de bedo el i n g
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Intern beraad
& cliëntenpanel
De samenstelling
& aanpak

Positieve
ervaringen

Ervaringen en
afspraken

Reacties uit
de 3 raden

De aftrap vond plaats op 29
maart 2018 met een intern
beraad met 30 medewerkers.
Dit waren vertegenwoordigers
van verschillende zorgvormen,
disciplines en regio’s. De Centrale
Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht
(als toehoorder) deden hieraan
ook mee met een afvaardiging.
De leden van de projectgroep
kwaliteitsverslag gingen aan de
hand van verschillende stellingen
in gesprek met de medewerkers.
Hiervoor werden twee rondes
gehouden met steeds vier verschillend samengestelde groepen.

Naast de bespreking van de
stellingen hebben we gevraagd of
de medewerkers zich herkennen
in het rapport. Ze antwoordden
dat het rapport een goede start
is, dat men er blij van wordt en
dat er al veel stappen gezet zijn.
Verder vindt men het verslag
prettig leesbaar en uitnodigend.
Als aanbeveling kregen we mee:
meer aandacht voor de participatieladder, de taakteams en de
hoofd-/onderaannemerschappen, alsmede meer diepgang in
het rapport. Het beraad vonden
we heel positief: open gesprekken die energie opleverden, met
een kritische en positieve houding op wat al gedaan is, maar ook
op wat nog gedaan kan worden.

De cliënten geven aan over het
algemeen eigen regie te ervaren.
Wel is het regelmatig nodig om
het gesprek met medewerkers
aan te gaan, vooral omdat medewerkers verschillende adviezen
geven en niet iedereen even goed
op de hoogte is. Het kunnen
opkomen voor zichzelf geeft
een positief gevoel. Daarnaast
is het fijn om verschillen te
kunnen bespreken. Een punt van
aandacht in de communicatie
is ook informeren op het juiste
tijdstip, in duidelijke taal en
terugkoppeling. Cliënten geven
aan het prettig te vinden dat ze
zelf mogen bepalen wie ze willen
betrekken bij hun zorgproces.
De afspraken uit het onder
steuningsplan worden over het
algemeen nagekomen, maar soms
worden afspraken opgelegd. De
rapportage in het elektronisch
cliëntendossier zou meer begrijpelijk en vanuit gezamenlijkheid
moeten gebeuren. Nu gebeurt
dat nog te vaak vanuit de visie
van de medewerker. Rondom
de zelfverantwoordelijke teams
ervaren cliënten nog weinig
veranderingen, hoewel ze er
wel voordelen van zien.

Het conceptrapport is ook
aangeboden aan onze Centrale
Cliëntenraad, Ondernemingsraad
en Raad van Toezicht. Wij hebben
hen gevraagd te reageren op de
vragen “Is het stuk voor jullie
herkenbaar?” en “Welke verbeteringen stellen jullie voor?”.
De Centrale Cliëntenraad heeft
aangegeven het een zeer leesbaar
en duidelijk stuk te vinden, dat
continu uitgaat van de cliënt

De besproken
onderwerpen
In het verlengde van de thema’s in
het kwaliteitsrapport bespraken
we de volgende onderwerpen:
• het waarmaken van afspraken
over de dagelijkse zorg;
• het gefaciliteerd worden om
kwaliteit van zorg te leveren;
• de waarde van
cliënttevredenheidsonderzoek;
• de eigen regie voor cliënten;
• de betrokkenheid van
cliënten en hun netwerk bij
het zorgproces;
• de afstemming tussen
betrokken hulpverleners/
instellingen;
• de veilige omgeving
voor cliënten;
• de veilige omgeving
voor medewerkers;
• de (preventieve) werking
van de risicokaart;
• de kwaliteit van bestaan
van cliënten;
• het bespreekbaar zijn
van onvrede en klachten in
een aanspreekcultuur;
• de ervaren ondersteuning
van de jaarcyclus.

Het cliëntenpanel
Op 6 april 2018 was het de beurt
aan ons cliëntenpanel. Ook met
hen hebben we een intern beraad
gevoerd. Deze groep bestond
uit een afvaardiging van onze
doelgroepen en een spreiding
over de regio’s. De bijeenkomst
werd begeleid door twee coaches
medezeggenschap. We gebruikten
dezelfde stellingen als in het intern beraad met de medewerkers.

- 44 Terug n a a r de bedo el i n g

maar ook kritisch is naar
de eigen organisatie en de
toekomstbestendigheid ervan.
De ondernemingsraad heeft
vooral gereflecteerd op de
werkdruk, de invloed hiervan op
de zorg en de betrokkenheid bij
nieuwe ontwikkelingen.
Binnen de Raad van Toezicht
heeft er op 20 april 2018 een
reflectie op het kwaliteitsrapport

plaatsgevonden. Hiervan hebben
we een apart verslag gemaakt.
Met al deze reflectiemomenten
hebben we op een mooie en
positieve manier input kunnen
ophalen op onze verslaglegging.
Fijn als terugblik op 2017, maar
vooral ook waardevol voor 2018.
Het geeft ons richting in het
proces en de samenstelling van
het komende kwaliteitsrapport.

Externe
visitatie
Na het ophalen van de feedback
binnen de organisatie hebben we
ook aan externe relaties hierom
gevraagd. Op 8 mei 2018 vond
deze visitatie plaats.

Vier perspectieven
Tijdens de bijeenkomst is vanuit
vier verschillende perspectieven
gereflecteerd op ons rapport
en ons handelen. Dit waren
het bestuurdersperspectief,
het cliëntenperspectief, het
kwaliteits- en ketenperspectief
en het medewerkersperspectief.
Vanuit Gors was er een vertegenwoordiging van de cliënten, de
medewerkers, het management
en het projectteam aanwezig.

Verrijkend &
inspirerend
Gesproken is over de versterking van de kwaliteit op de
werkvloer, de invloed van de
ontwikkelingen op cliënten en
medewerkers, het zicht op de
kwaliteit en de verbeterpunten
op de thema’s. We hebben dit als
zeer verrijkend en inspirerend
ervaren. Het heeft geleid tot een
paar aanscherpingen in de tekst,
maar ook tot discussies over de
betrokkenheid van cliënten: bij
de eigen regie, bij de deelname
aan de samenleving, maar ook
bij de terugkoppeling van de
observaties die voor Beelden van
kwaliteit in hun eigen locatie
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plaatsvinden. Verder spraken
we over de kanteling naar ‘de
bedoeling’, de ontwikkelingen
in de organisatie en de zorg, de
risico’s en onvolkomenheden die
er zijn. Ook zijn er tips gegeven
hoe we ons kwaliteitsrapport
2018 kunnen inrichten.
In algemene zin is geconcludeerd
dat er in het rapport een visie
en verbondenheid aan bod
komt in een eigen Gors-verhaal,
met aandacht voor beleving en
aandachtspunten voor zowel
cliënten als medewerkers.

K wa l i tei ts r ap p o r t

Kwaliteits rappor t

Info
Bronnenlijst

Over Gors

Voor de samenstelling van dit kwaliteitsrapport is gebruik gemaakt van:
• Medewerkersgegevens uit Beaufort
• Cliënteninformatiesysteem PlanCare.
• Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek Customeyes 2017
• Interviews met medewerkers, vrijwilligers en cliënten.
• Relevante beleidsnotities.

Begeleiding en behandeling voor mensen
met een beperking en/of hersenletsel.
aan huis en op diverse locaties in zeeland.
KvK-nummer 22055416
Volg ons op facebook & twitter.

Aan dit kwaliteitsrapport kunnen geen rechten worden ontleend.
Eventuele druk- en tekstfouten voorbehouden.
Versie mei 2018
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(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
www.gors.nl

Postadres

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes

Centraal Kantoor
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