Info
Totstandkoming
kwaliteitsrapport

Bronnenlijst

Over Gors

Kwaliteitsrapport
2018

Om de informatie voor het kwaliteitsrapport bijeen te brengen is een
regiegroep aan het werk geweest. De informatie komt uit de bestaande
systemen, documenten en publicaties. 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.
Voor de samenstelling van dit kwaliteitsrapport is gebruik gemaakt van:
• Media zoals gors.nl, Mijn Gors, sociale media, krantartikelen
• Medewerkersgegevens uit Afas
• Cliënteninformatiesysteem PlanCare.
• NCare digitaal medicatie voorschijfsysteem
• 4-maandsreflecties
• Magazine Mensenwerk
• Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek Customeyes 2018
• Interviews met medewerkers, samenwerkingspartners en cliënten
• Relevante beleidsnotities.

Algemeen
Fax
E-mail
Website

(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

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, instagram & twitter.

Aan dit kwaliteitsrapport kunnen geen rechten worden ontleend.
Eventuele druk- en tekstfouten voorbehouden.
Versie mei 2019

- 1 Te r u g naar d e b e d o e l i ng

We zijn onderweg

Inhoudsopgave
pag 4

01. Over Gors

pag 6

02. Zorgproces
03. Regie

pag 24

04. Ervaring

pag 26

05. Zorg/Ondersteuning

pag 30

06. Veiligheid

pag 36

07. Medewerkers

pag 46

08. Voornemens / Reflectie

I n h o u d s o p g ave

pag 10

Tip!
We gebruiken in dit rapport
weblinks en QR-codes.
Bekijk video's en/of lees
aanvullende informatie online.
U kunt deze bezoeken door de
weblink in uw internet browser
in te typen of de QR-codes te
scannen met uw telefoon via
een QR scanner (app).
www.weblink.voorbeeld
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‘We willen allemaal
het beste voor de cliënten’
Marker

Onderweg
We zijn onderweg. Onze ambities beginnen vorm te krijgen.
Duidelijk is waar we naar toe willen; de weg ernaartoe is vaak
weerbarstig. Over visie en inhoud zijn we het snel met elkaar
eens. Echter in de praktijk komen we de nodige hobbels tegen.
In 2018 hebben we duidelijk gemerkt dat de krapte op de
arbeidsmarkt toeneemt. Dit betekent dat vacatures steeds
moeilijker in te vullen zijn waardoor er op locaties gaten in de
roosters ontstaan. Vakantiekrachten zijn moeilijker te vinden en
daardoor nam de druk in de zomervakantie toe. Met als gevolg
een hoger ziekteverzuim. Het is logisch dat er in teams minder
ontwikkelruimte wordt ervaren als de druk op de roosters
toeneemt. Inhoudelijke ontwikkelingen en scholing komen dan
wat lager op de prioriteitenlijst. Ik zeg wel eens: “hoe hoger de
druk, hoe belangrijker het is om tijd te nemen voor reflectie;
doen we nog de goede dingen? Besteden we onze tijd efficiënt;
hoe kan het anders? Tijd voor reflectie wordt echter vaak niet
of nauwelijks genomen als de werkdruk toeneemt.

Lees online het hele interview met Karin over de ontwikkeling naar
zelfverantwoordelijke teams, de rol van taakhouders, samenwerking,
de wereld waarin wij werken en de toekomst van Gors.
bit.ly/Gclienten
of scan de QR-code

Benieuwd naar onze ambities?

“Onderweg” zijn we niet alleen inhoudelijk, ook in de manier van
organiseren. Er is een nieuw organisatieontwerp gemaakt, passend
bij de bedoeling en zelfverantwoordelijke teams. Eind 2018 heeft de
Ondernemingsraad een positief advies geformuleerd en zijn er functies
vervallen (unitmanagers) en nieuwe functies vacant gesteld (teamcoach,
bestuurssecretaris). Een en ander krijgt zijn beslag in 2019. We geloven
in onze visie op organiseren en realiseren ons tegelijkertijd dat wisseling
in management ook de nodige onrust met zich meebrengt.
Des te trotser ben ik, ondanks alle obstakels die we “onderweg”
tegenkomen, op de resultaten die we in 2018 hebben geboekt. Wat is er
hard gewerkt en wat zijn er mooie initiatieven ontstaan! Dat vertaalt zich
in de toestroom van nieuwe cliënten, nieuwe collega’s en de waardering
die we krijgen uit onze omgeving. Gors wordt gezien!
Vorig jaar hebben we voor het eerst een kwaliteitsrapport opgeleverd.
Best een hele klus. Dit jaar willen we “verdiepen”. Meer ingaan op wat
we onderweg zijn tegengekomen, wat we er van hebben geleerd en hoe
we daar in het vervolg mee willen omgaan.
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Marker
bit.ly/Gkaarten

of scan de QR-code
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Karin Smit
Raad van bestuur
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Wie wij
ondersteunen?

01 Over Gors
Uniek drietal
doelgroepen

Wij richten ons als enige organisatie voor gehandicaptenzorg in Zeeland
op drie doelgroepen: mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke
beperking. Er is soms ook sprake van een combinatie van genoemde
beperkingen. Op diverse locaties en aan huis bieden wij behandeling,
zorg en ondersteuning. Bij wonen, werken, dagactiviteiten, leren en
vrijetijdsbesteding aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren.

We ondersteunen 984 mensen. Dat is een groei van 112 personen ten opzichte van begin
van het jaar. Ongeveer de helft van hen woont op Noord- en Zuid-Beveland, ruim een
kwart op Walcheren, de rest verdeeld over Schouwen-Duiveland/Tholen en Zeeuws
Vlaanderen. Bij dagbesteding ondersteunen we de meeste mensen, namelijk 534 (een toename met 23 personen in de loop van het jaar). Er zijn 356 mensen die verblijven op een
locatie van Gors (‘wonen’). Dat aantal vertoont een kleine terugloop ten opzichte van het
begin van het jaar met 3 personen. Bij thuisbegeleiding is het aantal cliënten toegenomen
van 322 in januari tot 387 eind 2018. Cliënten kunnen gebruik maken van meerdere
diensten, bijvoorbeeld zowel thuisbegeleiding als dagbesteding.
In 2018 zien we een toename van het aantal cliënten met meerzorg. Dit onderstreept
onder andere de toename van moeilijker gedrag. Het aantal cliënten dat in groeps- of
individueel verband behandeling krijgt, is eveneens gestegen. Om ervoor te zorgen dat
cliënten zolang mogelijk op hun vertrouwde locatie kunnen blijven wonen, ook als
eventueel (tijdelijke) inzet van Middelen & Maatregelen in het kader van de BOPZ nodig
is, hebben we in 2018 voor meer (bestaande) locaties een BOPZ aanmerking aangevraagd.
Het aantal cliënten bij domein “overig” is flink toegenomen; van 48 naar 119. Dit zijn:
interne cliënten, contractzorg, UWV en particuliere financiering. Het aantal mensen die
vanuit de Wmo worden ondersteund, steeg ruim 20%.

“De diversiteit maakt een bepaald soort positieve energie los in
onze organisatie. Zowel bij cliënten, als bij medewerkers.”

0 1 - O ver G o r s

Karin Smit

Maatwerk vanuit vragen en wensen

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. Daarom bieden wij maatwerk dat zoveel mogelijk is
afgestemd op de vragen en wensen van de cliënt. Als we bepaalde zorg of
begeleiding niet standaard aanbieden, gaan we op zoek naar een oplossing
zodat we toch kunnen helpen. Daarvoor werken we ook regelmatig samen
met andere zorgaanbieders.

Bevelanden

Bevelanden

Kijk hier de Gors-film

of scan de QR-code

Play-circle
bit.ly/Gfilm2016
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CHART-BAR

Financieel
verslag

Bekijk 'm online
via de bit.ly >>
of scan de QR-code

bit.ly/Gfinancieel
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Behandeling,
medische en
verpleegkundige
zorg

02 Zorgproces

Ondersteuningsplan
als uitgangspunt

Elke cliënt heeft een ondersteuningsplan, dat staat in het elektronisch
zorgdossier PlanCare. Cliënten met een behandelindicatie hebben
daarnaast een aanvullend behandelplan. Dit plan wordt opgesteld in een
multidisciplinair overleg (MDO) met de betrokken behandelaren. In overleg met de cliënt voeren we jaarevaluaties en de tussentijdse evaluaties uit.
Regelmatig controleren de gedragsdeskundigen op aanwezigheid van deze
evaluaties en of de ondersteunings- en behandelplannen up-to-date zijn.
De afspraak is dat iedere cliënt één dossier heeft. Ook als hij van meer dan
één Gors-product gebruik maakt.

Meer aandacht en controle

We constateren dat we hier nog het nodige werk te verrichten hebben.
Ondersteuningsplannen zijn niet altijd up-to-date en evaluaties worden
niet altijd tijdig gedaan. In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan
duidelijke instructies op het gebied van het gebruik van PlanCare, zodat
iedereen weet wat hij op welk moment moet doen. In 2019 zullen we
hier opnieuw op controleren, het systeem meer laten ondersteunen waar
mogelijk, gesprekken voeren over het belang hiervan en in het uiterste
geval er sancties aan verbinden als dit niet op de afgesproken manier wordt
gedaan.

In begrijpelijke taal

Een ander aandachtspunt is een voor iedereen begrijpelijk ondersteuningsplan. We vinden het belangrijk dat iedere cliënt weet en snapt wat er in
zijn ondersteuningsplan staat en de doelen kent en begrijpt. Ook vinden
we het belangrijk dat de medewerkers de doelen van een cliënt kennen
en hier op rapporteren. We merken dat nog niet iedere medewerker
even digitaal vaardig is. Om dit te verbeteren starten we in 2019 een
reeks trainingen.
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Joyce Voeten >
Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten

Extra zorg en ondersteuning

Sommige cliënten hebben regelmatig extra behoefte aan medische/
verpleegkundige zorg en extra gedragsmatige ondersteuning.
Deze ondersteuning kan worden gegeven door:
• verpleegkundigen die meewerken op de locaties, die scholing, begeleiding
geven en die instructies en individuele protocollen opstellen;
• de AVG en sinds 2018 ook de praktijkondersteuner van de AVG;
• inzet van interne specialisten en behandelaars;
• eerstelijnszorg, verzorgd door de huisarts van de cliënt;
• thuiszorg voor specifieke verpleegkundige zorg.

Verpleegkundige zorg vaker intern

Door de verpleegkundige zorg in de teams 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 neemt hierdoor toe. In 2018 werkten bij Gors
drie hbo-verpleegkundigen en vier MBO-verpleegkundigen.
Verpleegkundigen worden vooral ingezet op locaties waar mensen met
een lichamelijke of een meervoudige beperking wonen. We merken dat
daarnaast ook inzet van een verpleegkundige bij cliënten met een
verstandelijke beperking een meerwaarde biedt. Ook die inzet is geregeld.
De stafverpleegkundigen hebben de locaties onderling verdeeld. Zij komen
daar regelmatig. Daarnaast is er een verpleegkundige verbonden aan de
Valckeslotlaan die naar behoefte ook in te zetten is op de locaties aan de
Nassaulaan en de Amalialaan of elders waar geen vaste verpleegkundige is.
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Mensgerichte ondersteuning; dat staat niet voor niets onder
onze naam. Lees in dit deel hoe we werken met een ondersteuningsplan, soms aangevuld met een behandelplan. Kom daarnaast
meer te weten over het effectieve behandeltraject Hersenz
waarmee we startten in 2018 en de mooie extra’s die ‘Stichting
Vrienden’ bood voor cliënten. Ook leest u hier meer over onze
medische/verpleegkundige zorg en waarom we werkwijzen vereenvoudigen en dossierinrichting verbeteren.

Binnen onze organisatie kennen we groepsbehandeling, individuele behandeling en een combinatie van beide. De hoofdbehandelaar is de Arts
voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of een Orthopedagoog-Generalist
(OG). Twee gedragsdeskundigen zijn opgeleid tot Orthopedagoog-Generalist, een derde gedragsdeskundige rondt zijn opleiding begin 2019 af en een
vierde is bezig met de opleiding. Twee gedragsdeskundigen zijn naast OG
ook geregistreerd als Postmaster Orthopedagoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en kunnen fungeren als hoofdbehandelaar voor kinderen
en jeugd. Landelijk loopt een traject om de Orthopedagoog-Generalist op
te nemen in de Wet BIG. Als dit geregeld is, kunnen de OG-ers ook ingezet
worden als regiebehandelaar binnen de Wet Zorg en Dwang.

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

Hersenz: verder
met hersenletsel

“Stichting vrienden van de ZLG” verleent financiële steun aan activiteiten
die niet betaald kunnen worden uit de normale vergoedingen aan Gors.
De doelgroep is kinderen en jongeren met een lichamelijke functiebeperking in de provincie Zeeland. Er wordt gewerkt aan verbreding van
de doelgroep. Dit zal pas in 2019 aan de orde zijn. In 2018 is bijgedragen
aan diverse uitstapjes voor cliënten, een uitwisselingsproject van Outsider
Art-kunstenaars en voetreflexmassage voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel. Verder hebben zij de organisatie twee elektrische duo-fietsen
geschonken.

Verbetering
werkwijzen en
dossierinrichting

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot
blijvend hersenletsel. Wij helpen graag mensen in deze chronische fase leren
omgaan met de ingrijpende veranderingen in hun leven. Sinds 1 januari
2018 zijn wij in Zeeland het behandeltraject Hersenz gestart, een samenwerkingsverband met 13 zorgorganisaties die elders in het land deze vorm
van behandeling al boden. Door de verbinding met deze partners vergroten
we onze specialistische deskundigheid. De behandelgroepen zijn in Goes
en Middelburg. We hebben de intentie om ook in Zeeuws Vlaanderen en op
Schouwen-Duiveland te starten.

We zijn al een paar jaar bezig met administratieve lastenverlichting voor
het primaire proces. In 2018 zijn dit de belangrijkste thema’s geweest die
tot meer eenheid en duidelijkheid hebben geleid:
• uniformisering gebruikte terminologie;
• herordening van de tegels in PlanCare;
• looptijd, evaluatie en ondertekening van ondersteuningsplannen;
• verantwoordelijkheid rondom het zorgdossier,
ondersteunings-/behandelplan en uitvoering;
• toetsing en borging inhoudelijke kwaliteit zorgdossier
(controlelijsten hiervoor worden begin 2019 in PlanCare opgenomen);
• beperken van het aantal rapportage-onderwerpen bij
algemeen rapporteren;
• volledig invullen van risicokaarten en medicatiecodes.

Andere zaken die aandacht hebben gekregen zijn:

• de rol van het cliëntenbureau bij het opstarten
van het ondersteuningsplan.
• gebruik van de ADL-kaart (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).
• registratie onvrijwillige zorg in PlanCare door gedragsdeskundigen.
• pilot met het medewerkersportaal wat betreft de tijdregistratie.
• digitaliseren van alle papieren cliëntdossiers.
• veilig kunnen mailen via Zorgmail naar organisaties/personen.
• koppeling van dienstverbanden tussen Afas en PlanCare, waardoor
de rechtenstructuur verbeterd is en de foutgevoeligheid afgenomen is.

Zaken die nog verdere aandacht behoeven zijn:

• gedrag: doen we ook wat is afgesproken en
word je erop aangesproken als je je niet aan afspraken houdt?
• digitale vaardigheden van medewerkers
• begrijpelijke ondersteuningsplannen

“Met het programma
Hersenz leer ik stapsgewijs
mijn grenzen verleggen”

Lees online:

Paul de Kort

bit.ly/Gmobiel

Scan de
QR-code
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Stichting Vrienden
zorgt voor extra’s
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Linda

MediaCoach
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03.A Begeleiding bij leren
20 jaar leren en
ontwikkelen

Scholingsprofielen
en capaciteit

We willen extra mogelijkheden creëren voor cliënten om zich te
ontplooien en regie over het eigen leven te nemen. Dit gebeurt op
verschillende manieren. Zo biedt het kernteam ‘Leren’ cursussen voor
cliënten, zoals ‘Rechten van de cliënt’, ‘Brandveiligheid’ en ‘Nieuwe
werkplek’. Om de dialoog en de samenwerking met elkaar te stimuleren,
organiseren zij ook verschillende cursussen voor medewerkers, zoals over
het nieuwe mediabeleid en de training ‘Kwetsbaar online’. Het team
‘Leren’ vierde op 11 oktober 2018 het 20-jarig bestaan met een succesvol
Leerfestival waar cliënten en medewerkers aan deelnamen.
In 2017 hebben we locatieprofielen opgesteld. Zo werd 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 meer belangstellenden voor de
training Triple C waarbij medewerkers leren om te gaan met cliënten
die “moeilijk verstaanbaar” gedrag vertonen. Verder hebben we met
stafverpleegkundigen in beeld gebracht welke scholingen rondom
ziektebeelden en (voorbehouden) handelingen passen bij de profielen.
Per locatie willen we ook een goed beschreven opleidingsplan met daarin
noodzakelijke en gewenste opleidingen. We hebben teams gevraagd
hieraan mee te schrijven, zodat zij zich mede-eigenaar voelen.
Mede door werkdruk en personele wisselingen waren de reacties
hierop beperkt. In het opstellen daarvan hadden we verder willen zijn.

Cyberpesten, sexting, grooming, begrippen die je steeds vaker hoort en
voor de nodige problemen zorgen. Internet is echter niet weg te denken
uit onze maatschappij en ook een bron van kennis en plezier. In 2018
is geïnvesteerd in het opleiden van een mediacoach. Daarmee behaalde
Gors in 2018 als eerste zorginstelling van Zeeland het Nationaal keurmerk
mediawijsheid. Er zijn twee aandachtsgebieden: preventie en innovatie.
Kort gezegd, aandacht voor alle risico’s, maar ook gebruik maken van
alle mogelijkheden die de digitale wereld ons biedt. Ook kijken we naar
de digitale vaardigheden van begeleiders. De (soms nieuw ontwikkelde)
cursussen, trainingen, informatieavonden en workshops geven we ook
bij andere instellingen en (speciaal) onderwijs. De ervaringen van zowel
cliënten als medewerkers zijn zeer positief. Een collega erover: “Ik dacht
veel te weten, maar ik ervaar hier dat ik nog niet veel weet”.

“Internet biedt meerwaarde
als je de risico’s kent.”
Linda Vergouwen, Mediacoach

Open hier de flyer
CAMERA

of scan de QR-code

bit.ly/Gveiligonline

Play-circle
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of scan de QR-code

bit.ly/Gmediavideo

We bieden onze cursussen ook aan buiten de organisatie.
De tijd die onze trainers hiervoor hebben, is vrij beperkt.
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Lees in dit deel over
de mogelijkheden voor
medewerkers en cliënten om
te ontplooien door cursussen,
workshops, informatieavonden en
trainingen. Mediawijsheid kreeg
afgelopen jaar veel aandacht, net als
nieuwe vormen van dagbesteding. Ook lees
je hier meer over vrije tijd en vakantiereizen.
Daarnaast meer informatie over ouderenzorg,
de professionalisering van thuisbegeleiding en hoe
we (mede)zeggenschap borgen. Kom hier ook meer te weten
over klachten, onvrede en (eventuele) vrijheidsbeperkingen.
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Sociaal
Ondernemen,
Dat Is Bijzonder!

03.B Begeleiding bij
werken/dagbesteding
Opbloeien in
De Smulkamer

De locaties bakkerij-theetuin “Jikkemiene” in Nisse en kadoshop-lunchroom “Nummer 9” in Goes zijn samengegaan aan de Lange Vorststraat 9 te
Goes. Dat pand is verbouwd en uitgebreid. We hebben ervoor gekozen om
een frisse start te maken met een nieuwe naam: De Smulkamer. Op 25 mei
2018 was het feest in De Smulkamer en daarbuiten! Door de lange rode
loper en de groene confetti genoot ook het winkelend publiek mee van
de officiële opening van de nieuwe bakkerij-lunchroom met cadeauassortiment. Een aanwinst voor hartje Goes en een fijne leer-/werkplek
waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen opbloeien.

Eén van de vormen waarmee we vaardigheden van de cliënt behouden en
ontwikkelen, is het in 2018 ontwikkelde merk “Dat is Bijzonder” met de
subcategorieën MOOI, HANDIG en LEKKER. De categorie MOOI kent
een zeer uitgebreid assortiment van eigentijdse producten zoals
vogelhuisjes, fakkelkaarsen en plantenhangers. Artikelen die door
cliënten worden gemaakt op hun eigen manier en in hun eigen tempo.
Verschillende ondernemers leveren een bijdrage aan het maken en
verkopen van deze producten. Voorwaarde voor de verkooppunten is dat
men het verhaal deelt; het meewerken aan deze producten levert mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt trots en waardigheid op. Voor cliënten
levert dit ondernemerschap meer zichtbaarheid in de maatschappij op,
hun werk wordt gewaardeerd en ze voelen zich meer serieus genomen.
De ondernemer toont zo op een laagdrempelige manier zijn sociaal
maatschappelijke betrokkenheid.

“Een zinvolle dagbesteding om te oefenen en leren. Zodat cliënten
bijvoorbeeld straks ook kunnen doorgroeien naar werken bij de
catering in andere organisaties”.
Karin Smit (Raad van Bestuur):
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Lees verder op:
Marker
bit.ly/Grodeloper

Play-circle

bit.ly/Gsmulvideo

Een dergelijk label opzetten vraagt soms een nieuwe manier van werken
en denken. Daardoor botst en schuurt het af en toe. Ook kwamen we er
achter dat het maken van een bepaald product soms lastig was en nooit teveel afhankelijk mag zijn van één cliënt. Dit ondervangen we onder andere
door vaardigheden aanleren en kennis te delen. De wens is om in 2019
nog meer nieuwe producten op de markt te brengen en meer verbinding
te maken tussen de verschillende locaties voor dagbesteding.

Ondersteuning op evenementen

of scan de
QR-code

Kijk hier de opening

Ontwikkeling in verbinding

of scan de QR-code

Vanuit Dat Is Bijzonder HANDIG ondersteunen we externe opdrachtgevers
bij bijvoorbeeld evenementen. Zo werken cliënten mee aan de opbouw en
in de bediening van het meerdaags internationaal beachvolleybaltoernooi
‘Zeeland Beach Classics’. Ook werkten we drie dagen in de bediening op
het grootste netwerkevenement van Zeeland: Contacta, in opdracht van
SEC Catering. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om vanuit
het ontwikkeltraject cliënten de kans te bieden voor dagbesteding ‘bij de
werkgever’, uiteraard met onze deskundige werkbegeleiding. De categorie
LEKKER wordt verder uitgewerkt in 2019.

Website
Artikel

www.datisbijzonder.nl

bit.ly/Gdatisbijzonder
of scan de
QR-code
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Er waren wat uitdagingen en aandachtspunten bij het
samenvoegen van twee locaties voor dagbesteding tot één nieuwe:
• Het gewenningsproces van cliënten aan een nieuwe omgeving en
een nieuwe groepssamenstelling verliep trager dan vooraf ingeschat.
De begeleidingsintensiteit was daardoor hoger.
• De verbouwing is gebaseerd op het samenvoegen van twee
bestaande locaties. Het samenkomen van de verschillende activiteiten
op één werkplek zorgt voor meer prikkels bij cliënten.
• We gaan meer bekijken wat cliënten nodig hebben om te groeien.
• Het opzetten van alle activiteiten is vertraagd
omdat de hulpvragen van cliënten dringender waren.

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

De Opstap;
werken in
reguliere teams

Reactie wethouder
Marker
bit.ly/Gwethouder
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In woonzorgcentrum Randhof (ouderenzorgorganisatie Ter Weel)
werken 20 cliënten die door Gors worden ondersteund, bij onder andere
de receptie, het restaurant en de technische dienst. Hier versterken Ter
Weel en Gors elkaar: de talenten van cliënten worden volop benut en er is
meer aandacht voor de ouderen. De cliënten doen ‘gewoon’ zinvol werk, in
reguliere teams. René den Boer (begeleider Gors) heeft de samenwerking
mede opgezet. "Ze werken gewoon mee, dus hun beperking gaat wat meer
naar de achtergrond en ze voelen zich meer gewaardeerd." Voor Randhof
betekenen de nieuwe medewerkers extra handen in de zorg. Zij zorgen niet
alleen dat er meer werk wordt verzet, zij zorgen daarnaast voor veel extra
aandacht en gezelligheid in het woonzorgcentrum. Teamleider Gastvrijheid
bij Ter Weel, Rudi Westdorp hierover: "We hebben meer reuring in huis en
daar zijn we heel blij mee".

Bekijk het artikel & de video

Pak het aan!

Play-circle

bit.ly/Gdeopstap

Dagbesteding
innoveert verder

Het succes is het meewerken binnen bestaande teams, met begeleiding
die altijd aanwezig is en het proces begeleidt. Er zijn meerdere disciplines
waar je jezelf kunt ontwikkelen. De samenwerking verloopt goed en
medewerkers van Randhof zijn bereid om cliënten te begeleiden.
Het project kreeg de naam ‘De Opstap’, en dat is niet voor niets.
Er zijn al mensen (gedeeltelijk) uitgestroomd naar een andere werkplek.
De ontwikkelpunten en ambities voor de toekomst zijn:
• Samenwerking met onder andere speciaal onderwijs
en gemeenten uitbreiden.
• Zelfde concept in andere regio’s toepassen.
• Ook stageplaatsen buiten Randhof organiseren.

Het opzetten van zo’n nieuwe vorm van dagbesteding kost natuurlijk tijd,
energie en kende een paar obstakels. De afstemming met locaties voor
wonen en andere dagbesteding kan bijvoorbeeld beter, evenals duidelijkere
profielen van medewerkers die welkom zijn als ‘aanpakker’. Ook kan de
informatieverstrekking binnen de organisatie worden verbeterd, zodat
collega’s weten wat de aanpakkers doen en waarom er soms een financiële
vergoeding voor hun werk wordt gevraagd. In 2019 zijn enkele doelstellingen: meer inkomsten genereren uit klussen, vaste werkzaamheden
creëren voor tijden dat het rustig is en/of voor bepaalde medewerkers.

Play-circle

Kijk hier de film
of scan de QR-code
bit.ly/Gpaktaan

Binnen onze ambitie innovatieve dagbesteding en arbeidsreïntegratie
bieden we een werkomgeving die zo normaal mogelijk is. Waar cliënten
dagelijks door actieve begeleiders worden verleid zich te ontwikkelen
naar een volgende of binnen dezelfde trede van de participatieladder.
Een aandachtspunt waaraan wordt gewerkt, is het creëren van doorstroom
naar vrijwilligerswerk of betaald werk voor degenen die daarvoor
voldoende ontwikkelmogelijkheden hebben. Meewerken bij een andere
organisatie is een manier waarbij cliënten veranderen naar medewerkers.
Het is een uitdaging om in onze locaties hetzelfde waar te maken voor
cliënten die kunnen meedoen in een andere omgeving. We willen cliënten
meer prikkelen op ontwikkeling en op het behalen van hun eigen stip op
de horizon. We zijn goed in ‘zorg’, we hebben nog winst te halen op
‘bedrijfsvoering’ en ‘ontwikkeling’. Komend jaar hebben we ook aandacht
voor het meer uitrollen van de visie en leidende principes bij dagbesteding.
Bij de ontwikkeling van trajectcoaching gaan we meer verbinding leggen
tussen de ambitiewerkgroep en het team Reïntegratie Zeeland.
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Het Pak het aan team is een succesvol project waarin vier tot zes
aanpakkers met een afstand tot de arbeidsmarkt samenwerken met een
bevlogen werkbegeleider. Deze begeleider weet alles van klussen en
heeft ervaring met het werken met de doelgroep. De begeleiding richt
zich voornamelijk op de persoonlijke ontwikkeling met een Persoonlijk
Ontwikkel Plan (POP). Sinds het voorjaar van 2018 pakken zij diverse
klussen aan binnen en buiten Gors. Zo ondersteunen zij de collega’s van de
Gors-onderhoudsdienst en doen ze diverse klussen in en rondom huis en
bedrijf. Van een tuintje opknappen tot een kleine verhuizing en van helpen
bij een evenement tot een laminaatvloer leggen.

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

‘Ouder wordende
cliënten vormen
een bijzondere
doelgroep’

Kwaliteits rappor t

Beethovenlaan;
cliënten betrokken
bij nieuwbouw

03.C Begeleiding bij
(thuis) wonen
Aandacht voor ouderenbegeleiding is noodzakelijk want de komende
jaren neemt het aantal ouderen als percentage van de totale bevolking toe.
Die trend is ook binnen de gehandicaptensector zichtbaar. Voor Gors
betekent dit dat er de komende jaren met ruim 80 (65-plussers) tot meer
dan 300 (vanaf 51 jaar) ouder wordende cliënten rekening gehouden
moet worden. Niet voor niets één van onze ambities voor de toekomst.
Inmiddels heeft de daarbij horende werkgroep voor de verschillende
regio’s een programma van eisen opgesteld, evenals een
scholingsprogramma voor medewerkers.

Marker

Lees het hele
interview online

De keuze om individuele gesprekken te voeren, vergt een grote
tijdsinvestering en het betekent dat we pas in een relatief laat stadium
definitief weten wie de bewoners zullen zijn. Dat vraagt om een
nauwkeurige planning. We vinden deze aanpak belangrijk omdat we
daarmee invulling geven aan de eigen regie van de cliënt.

“Ik ben er trots op dat we dit samen weten neer te zetten.
Ik heb echt het gevoel dat we er met z’n allen voor gaan.”
Marloes Grevink, zorgregisseur

of scan de
QR-code

bit.ly/Gouderworden

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die bij Gors wonen,
bouwen we appartementen aan de Beethovenlaan in Goes. Daar komen 32
appartementen waarvan er 16 bestemd zijn voor mensen met NAH.
De andere appartementen zijn bestemd voor mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking. In de tekenfase zijn medewerkers en cliënten betrokken geweest. Hun adviezen zijn verwerkt in het ontwerp. Ook bij
de inrichting worden zij betrokken. Met cliënten zijn individuele gesprekken gevoerd of zij op de nieuwe locatie gaan wonen. Om hun keuzeproces
te ondersteunen zijn bewoners op de bouwplaats gaan kijken, waar de
contouren al te zien zijn. Er is een appartement op ware grootte in een
loods nagebouwd, zodat men een indruk kan krijgen.
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Kijk de film
of scan de QR-code
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Cliënten van
De Annewas
naar Sjaloom

Lees
online
meer

Scan de
QR-code

Marker
bit.ly/Gsjaloom

Onze relatief kleine woonlocatie De Annewas (Sint Annaland) kende al
langere tijd weinig nieuwe aanmeldingen van cliënten. Mede door de
vergrijzing onder cliënten werden hulpvragen ook steeds intensiever.
Voor andere diensten, zoals dagbesteding, werd vaak gebruik gemaakt
van andere zorgaanbieders in deze regio. Om toch cliënten de juiste
ondersteuning te blijven bieden, is gekozen om iedereen de keuze te geven
te blijven wonen en werken in de eigen omgeving. In de gesprekken met
collega-zorgaanbieders is de keuze gemaakt voor Sjaloom Zorg. Onder
andere vanwege hun identiteit en ontwikkel-/bouwplannen. We vonden
het belangrijk dat een overgang zo zorgvuldig mogelijk zou verlopen.
Ook medewerkers konden kiezen welke werkgever het beste bij hen paste.
De laatste zes maanden is samengewerkt met twee teams, één van Gors
en één van Sjaloom Zorg. Door deze samenwerking konden cliënten
geleidelijk wennen aan de nieuwe collega’s en de nieuwe situatie.
Op 22 november 2018 droegen wij symbolisch de sleutel over. Dit werd
feestelijk gevierd met de cliënten en hun verwanten. Voor de cliënten
die hier willen blijven wonen biedt Sjaloom Zorg voorlopig deze
mogelijkheid, later verhuizen zij naar een gloednieuw woonzorgcomplex.
Een fijne samenwerking waar we trots op zijn!
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Er zijn inmiddels goede samenwerkingen in de regio met andere
zorginstellingen ontstaan waarbij ieders expertise optimaal wordt benut.
Bijvoorbeeld op onze woonlocatie aan de Vredehoflaan in Vlissingen met
WVO Zorg in woonzorgcentrum Ter Reede. Hier wordt de verpleegkundige zorg geboden door de medewerkers van WVO Zorg en de begeleiding
door de medewerkers van Gors. Een ander voorbeeld is de samenwerking
met zorgcentrum De Kraayert (SVRZ) waar cliënten wonen die een
verstandelijke beperking hebben én behoorlijke ouderdomsproblemen.
Aan die externe locatie zijn onder andere een gedragsdeskundige en een
AVG van Gors verbonden voor consultatie.

Werken aan
kwaliteit bij
thuisbegeleiding

Het aantal cliënten dat we ambulante ondersteuning bieden is nog steeds
groeiende. Eind 2018 bieden 45 thuisbegeleiders ondersteuning op verschillende levensdomeinen bij cliënten in hun thuissituatie. Omdat de
wereld om ons heen snel verandert en cliënten in deze steeds complexere
samenleving een grote diversiteit aan vraagstukken hebben op te lossen,
is het nodig dat thuisbegeleiders blijvend over de juiste kennis en kunde
beschikken om cliënten hierbij te ondersteunen. Onze thuisbegeleiders
hebben geïnvesteerd in deze professionalisering door onder andere:
• Het volgen van een opleiding; 32 van hen zijn reeds in bezit zijn van het
hbo-diploma social work, waarvan 10 personen in 2019 naar verwachting
hun diploma zullen behalen. 12 personen gaan in 2019 aan de slag met
het traject eerder verworven competenties (EVC) en behalen naar
verwachting in 2020 hun hbo-diploma. Drie personen behalen hun
diploma hbo social work met uitstroom richting kind, de overige 19
stromen uit in de richting gehandicaptenzorg
• Hun kennis te verbreden. Eén van de meest recente voorbeelden is de
training systeemgericht werken. 16 thuisbegeleiders worden daar in 2019
in geschoold. De overigen het jaar daarop.
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hebben opgedaan. Ervaring die mogelijk andere cliënten kan helpen of
tot troost kan zijn. Ons streven is om die ervaringsdeskundigheid meer
te integreren binnen ons ondersteuningsaanbod.
• Implementatie van het methodisch kader LifeWise, die thuisbegeleiders
en de casemanagers meer houvast bieden in de dagelijkse praktijk.
• Inzet van de casemanager bij het VSO netwerk (vroegsignalering binnen
het onderwijs).
• Doorontwikkeling van het zorgnetwerk (LVB). We werken met twee
casemanagers. We werken toe naar een zorgnetwerk LVB waarin
verschillende partijen samenwerken en diverse casemanagers in overleg
met elkaar in het belang van de cliënt de juiste hulp op maat organiseren.

Bekijk de
grafieken
online
Scan de QR-code

CHART-BAR

03.D Begeleiding bij vrije tijd
Faciliteren
vrijetijdsbestedingen

• Het participeren in diverse overlegvormen door onze thuisbegeleiders in
de verschillende regio’s, gericht op versterken van de samenwerking en
het vergroten van de kwaliteit van zorg, zoals;
- De werkgemeenschap transformatie jeugd Walcheren.
- Het multicollegiaal overleg (MCO) in Zeeuws Vlaanderen.
- Deelname aan de procesgroep niet-aangeboren hersenletsel
		 in de Bevelanden.
- Het gezamenlijk overleg Openbaar Geestelijke Gezondheidszorg 		
(OGGZ) en de werkgroep verwarde personen op Schouwen-Duiveland.
• Inzet van nieuwe talenten en toekomstige medewerkers. Afgelopen
jaar heeft 1 hbo-studente social work een stageplek vervuld en er waren
3 stagiaires van de HZ University of Applied Sciences in het kader van
de vrijwilligersstage werkzaam binnen het team thuisbegeleiding.

Vakantiereizen
naar SET

Casemanagement LVB

Twee opgeleide casemanagers Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben
18 cliënten toegewezen gekregen. De casemanagers werken volgens een
methodische aanpak in drie fasen: “Inventariseren & regie”, “Caseplanning” en “Monitoring”. Hiervoor is binnen de organisatie een uitgebreide methodiekenkoffer ontwikkeld. De casemanagers worden ingezet bij
cliënten waarbij de casuïstiek zich kenmerkt door onderstaande eigenschappen of een gedeelte daarvan:
- kwetsbare personen met LVB, die op meerdere levensterreinen
problemen ervaren en regie over hun leven (dreigen) te verliezen.
- waarbij sprake is van zorg mijdend gedrag.
- ontbreken van sturing en coördinatie tussen alle
betrokkenen bij de cliënt.
- geen of een beperkt/schadelijk netwerk.
- bijkomende psychosociale problemen.
- veelal te maken hebben (gehad) met justitie.
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Jaarlijks organiseerden we tussen de 25 en 30 reizen in binnen- en
buitenland. De reizen worden samengesteld uit het reguliere reisaanbod,
in samenwerking met een reisbureau. Vrijwilligers begeleidden de
vakantiereizen van cliënten en er was een coördinator vakantiereizen.
Het aantal reizigers, en daarmee het aantal reizen, liep in de afgelopen
jaren terug. Dat komt doordat de reisvoorwaarden sinds twee jaar
strikter worden gehanteerd. Als gevolg hiervan konden veel mensen niet
meer mee op reis. Daarnaast was er al een grote groep mensen met een
lichamelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) waar
geen reisaanbod voor was. In 2018 zijn er oriënterende gesprekken
gevoerd met meerdere partijen om een samenwerking te onderzoeken.
Op 18 september 2018 tekenden Karin Smit (Gors) en Eddy Kalis (SETReizen) een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee zijn reizen beschikbaar
voor een bredere groep, mede door de inzet van beroepskrachten.
Cliënten bij Gors en mensen met een beperking in heel Zeeland kunnen zo
op verantwoorde wijze blijven genieten van een welverdiende vakantie!

Ontwikkelingen

We hebben onszelf de volgende zaken voorgenomen:
• Op dit moment zijn er vergaande samenwerkingen en overlegvormen in
Walcheren en op Schouwen-Duiveland. Dit zouden we in al onze
werkgebieden tot stand willen doen komen.
• onze ervaring leert dat het waardevol is om ervaringsdeskundigen
(cliënten thuisbegeleiding) zelf hun verhaal te laten doen over wat
thuisbegeleiding bij Gors voor hen betekent en welke ervaring zij

Er zijn drie vrijetijdscentra van waaruit we allerlei activiteiten voor
cliënten in de regio aanbieden. In 2018 waren drie medewerkers als
coördinatoren betrokken. De uitvoering gebeurt vooral door vrijwilligers.
Voorbeelden van binnen activiteiten 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 wensen van de
deelnemers. Daar wordt het aanbod steeds op aangepast.
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Scan de QR-code

bit.ly/Greizen

- 19 Te r u g naar d e b e d o e l i ng

0 3 - R eg i e

0 3 - R eg i e

bit.ly/Gthuis

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

Kwaliteits rappor t

03.D Begeleiding bij
(mede)zeggenschap

Lees online
Marker

Scan de
QR-code
bit.ly/Gzeggen

Medezeggenschap staat bij ons hoog in het vaandel. Het is niet altijd
gemakkelijk om daarbij een vorm te vinden die aansluit bij onze wens
om elke cliënt te informeren over onze dienstverlening, hen allen te laten
meedenken over de ontwikkelingen en ook daadwerkelijk een advies te
vragen op voor hen belangrijke te nemen besluiten binnen de organisatie. Om de zeggenschap van cliënten te vergroten, zijn de volgende acties
ondernomen:
• op verschillende locaties is de cursus ‘Rechten van de cliënt’ gegeven aan
cliënten. Van teams verwachten we dat minstens 40% ook de gelijknamige
tweedaagse cursus volgt. Zowel cliënten als medewerkers ervaren dit als
een verrijking.
• aan elke locatie is een coach medezeggenschap gekoppeld. Deze taak
wordt ingevuld naast een andere functie. De coach ondersteunt de
cliënten(raad) bij het verwoorden van hun wensen, mening en ideeën,
zodat een gelijkwaardig gesprek ontstaat met begeleiding/taakhouders.
De coach zet cliënten in hun kracht om zoveel mogelijk zelf de regie te
nemen. Dat betekent helpen bij praktische zaken die met medezeggenschap te maken hebben, maar ook in het vormen van een eigen mening en
beslissingen op basis van de rechten van de cliënten(raden).
• op veel locaties 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.
• In De Cirkel en in Prinses Beatrixstraat 49 is een project gestart waarin
taakhouders (begeleiders van de locatie) en cliënten zoveel mogelijk samen invulling geven aan praktische zaken, zoals financiën, personeelszaken en inrichting. Cliënten zijn hierover enthousiast.

Medezeggenschap bij thuisbegeleiding

Mensen die thuis ondersteuning krijgen, wonen allemaal zelfstandig en
voelen en/of zoeken niet per se de verbinding met elkaar. Hoe creëer je
dan toch medezeggenschap? Hoe zorg je dan ze geïnformeerd worden
zonder daar heel veel tekst voor te gebruiken en hoe betrek je de mensen
dan bij te nemen besluiten? Op Walcheren organiseren en faciliteren de
thuisbegeleiders, in samenwerking met de cliëntcoach, elke laatste dinsdag
van de maand thema-avonden. Hier kunnen cliënten met eventueel hun
netwerk of soms hun thuisbegeleider vrijblijvend (op basis van eigen in-

teresse en mogelijkheden) aansluiten. Een vorm die voor deze regio steeds
succesvoller blijkt. Regelmatig vragen de thuisbegeleiders de cliënten over
welke onderwerpen zij meer informatie zouden willen krijgen. Over deze
thema’s wordt dan in overleg de bijeenkomst georganiseerd. Meestal
nodigen ze ook een gastspreker uit. Ook in andere regio’s zijn thuisbegeleiders met cliënten aan de hand van deze voorbeelden in gesprek
om iets soortgelijks te organiseren. Waarbij de vorm niet zo belangrijk is,
de gesprekken des te meer.

Concrete afspraken

Medezeggenschap blijft uiteraard onder de aandacht. We zien dat veel
teams hard aan het werk zijn met zelfverantwoordelijkheid en wijzigingen
in de organisatie. Ruis die daarbij optreedt gaat ten koste van de ontwikkeling van onder andere medezeggenschap. Verder is het voor teams waarin
veel wisselingen zijn en bezettingsproblematiek is, lastig om een goede
invulling te geven aan onze visie en missie. Met de teamcoaches en de
nieuwe managers worden concrete afspraken gemaakt wat er nodig is om
de medezeggenschap verder te ontwikkelen.

Cliënten vinden elkaar, stagiaires enthousiast!

Om de zeggenschap van cliënten thuisbegeleiding te vergroten wordt op
Walcheren een contactcirkel georganiseerd, genaamd ‘de Eetkamer’.
Hier hebben cliënten de mogelijkheid om met andere cliënten in contact
te komen en hun krachten in te zetten. Cliënten koken met elkaar en bespreken datgene wat ze met elkaar willen bespreken. Hieruit zijn al mooie
vriendschappen ontstaan! Daarnaast weten de cliënten elkaar te vinden op
het moment dat ze wat extra hulp kunnen gebruiken. Zij weten dat één
van de andere cliënten hier goed in is, bijvoorbeeld hulp bij administratie
of bij verhuizing. De Eetkamer is elke week op maandag- en woensdagavond in Vlissingen. Er is altijd een thuisbegeleider aanwezig om daar
waar nodig te ondersteunen. In 2018 kregen we ook hulp van twee heel
enthousiaste stagiaires vanuit de HZ University of Applied Sciences.

“Ik zou deze snuffelstage
aan andere eerstejaars zeker
aanraden, Gors heeft een leuke
doelgroep en is een goede
organisatie om ervaring bij
op te doen. Wat ga ik nu op
woensdagavond doen?
Proberen de lekkere recepten
van de eetkamer te
reproduceren! – Dara
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(Mede)
Zeggenschap
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Actieve Centrale
cliëntenraad
(CCR)

De Cliëntenraden hebben naast adviesrecht en verzwaard adviesrecht,
ook het recht op informatie, het recht op overleg en op middelen en
ondersteuning. Er is een Centrale CliëntenRaad (CCR) die is samengesteld
uit cliënten en ouders/vertegenwoordigers. De raad 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.
In het jaarplan 2018 van Gors zijn op voorstel van de cliëntenraden
deze ontwikkelpunten opgenomen:
• 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
Er is door de CCR nog niet geëvalueerd op deze punten, maar er is al wel
wat over te zeggen. Uit viermaandsreflecties, locatiejaarverslagen en
notulen van medewerkers- en cliëntenoverleggen, weten we bijvoorbeeld:
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‘Benoemd wordt dat begeleiding geen tijd heeft om iets met hen te doen.
We gaan daarom meer mogelijkheden zoeken voor groepsactiviteiten voor
cliënten en activiteiten met vrijwilligers.’
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 en Klachtengeschillen in de
Zorg (WKKGZ) is hierbij leidend. Het doel is om op een laagdrempelige
manier een bevredigende oplossing te zoeken.

Cliëntenvertrouwenspersoon ingeschakeld

In 2018 deden 28 cliënten en 5 cliëntvertegenwoordigers een beroep op
de CVP. In 9 gevallen was het voldoende om een luisterend oor te bieden.
In de andere situaties waren de onderwerpen persoonlijke zaken (6x),
bejegening (6x) en zorg en begeleiding (12x). Het ging hierbij altijd om
informatieverstrekking, ondersteuning of een combinatie hiervan. In
19 gevallen ging het daadwerkelijk om een klacht, waarbij 1 keer werd
besloten de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Bij de 8
overige situaties leidde een open dialoog tot een bevredigende oplossing,
anderen zijn opgelost of wordt nog aan gewerkt.

aan de rol van cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. Een
rol die overigens met de invoering van de WZD (Wet Zorg en Dwang) flink
zal gaan veranderen.

Klachtencommissie cliënten behandelde 1 klacht

In 2018 heeft de klachtencommissie één klacht ontvangen. Deze ging over
de begeleiding van een cliënt op haar woonlocatie. Deze klacht werd door
de commissie op drie onderdelen ongegrond en op één onderdeel
gegrond verklaard. De bestuurder was het niet eens met het oordeel van
de klachtencommissie. Er vindt binnen de organisatie overleg plaats over
te nemen stappen. In 2019 zullen we de klachtenprocedure en –commissie
evalueren.

Vrijheidsbeperking

De Commissie Onvrijwillige Zorg vergadert viermaal per jaar. Zij stelt
beleids- en werkinstructies op, regelt de juiste BOPZ-status van locaties en
cliënten en bespreekt periodiek alle eventuele rechterlijke machtigingen,
noodmeldingen en dwangbehandelingen. De meest ingrijpende
vormen van onvrijwillige zorg die op locaties wordt ingezet zijn in beeld
en worden op de voet gevolgd. Eind 2018 hadden drie cliënten te maken
met een artikel 60-regeling (waarvan twee in het vrijwillige kader).
Er waren geen cliënten in zorg met een rechterlijke machtiging.

Bewustwording en scholing

De commissie nam in 2018 het initiatief voor verdere bewustwording over
en het terugdringen van alle denkbare vormen van onvrijwillige zorg op
alle locaties. Naast het verspreiden van informatie via Mijn Gors (intranet)
zijn zij, met het oog op de komst van de nieuwe Wet Zorg en Dwang, in
2018 ook gestart met de zogenaamde ‘geeltjesmethode’. Dat is een
methode om teams bewust te maken van hun handelen en hoe we daarin
nog verder kunnen verbeteren. Het ‘nee, tenzij’--principe is hierin leidend.
Nieuwe theoretische scholing van de medewerkers wordt, door de nieuwe
wetgeving, ontwikkeld. Daarvoor volgen we de landelijke ontwikkelingen.

Registratie en evaluatie

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. In
december 2018 heeft de commissie de werkinstructie ‘Onvrijwillige Zorg’
verder aangescherpt om de verplichte driemaandelijkse evaluaties
duidelijker in het dossier te registreren.

Er is een lichte teruggang in het aantal vragen en onvrede te zien. Dit kan
ook een gevolg zijn van minder proactief werken en daarmee een beperkter toegankelijkheid. Daarom geven we daaraan nu weer meer aandacht
en is het de bedoeling om bij de medewerkers meer bekendheid te geven
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‘Cliënten denken mee bij vacatures en over het aanbod. Zij geven aan waar
hun voorkeuren liggen, zoals wat en wanneer ze eten op de woonlocatie’

Onvrede en
klachten
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04 Ervaring
Informatie over ons tevredenheidsonderzoek vind je in dit deel.
We zijn trots op de waardering voor onze begeleiding, zorg/
ondersteuning en de relatie tussen cliënt en medewerker.
Deelname aan de samenleving blijft een punt van aandacht.
Lees meer over hoe we het proces gaan verbeteren, evenals de
afspraken over wat we met de verbeterpunten doen.
Ons streven is om zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij de
wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. Of wij hierin slagen
monitoren wij onder andere via het Cliënt Tevredenheid Onderzoek
(CTO). Voor de uitvoering hiervan doen wij een beroep op Customeyes,
een onafhankelijk onderzoeksbureau. Cliënten en verwanten worden
bevraagd op acht deelgebieden. Bijvoorbeeld naar de mate waarin zij
tevreden zijn over inbreng in het zorgplan, de woonlocatie en de ervaren
ruimte om in gesprek te gaan over moeilijke kwesties.
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.

Bekijk online
de vragelijst &
de tabel
CHART-BAR
bit.ly/Gtevreden

• Algemene tevredenheid: In 2018 kregen we een 8,0 voor algemene
tevredenheid. Hier zijn we trots op! Vooral op de onderwerp
“eigen regie” en “bejegening” - 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 onze cliënten tevreden. Dit percentage ligt 7%
hoger dan de gemiddelde landelijke waardering. In het zich houden aan
gemaakte afspraken scoorden we vorig jaar lager dan het landelijk
gemiddelde, nu gelijk: 72%
• Deelname aan samenleving: Het thema “deelname aan de samenleving/
meedoen in de buurt” behaalt voor het tweede jaar de laagste score in
het CTO. Hier is dus duidelijk ruimte voor verbetering. We concluderen
voorzichtig 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.
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Werken aan
meer respons

We betrekken ook de ouders/verwanten bij dit onderzoek. Aan hen
leggen we vergelijkbare vragen voor, maar dan vanuit hun perspectief.
Dat doen we sinds 2018. Van de benaderde vertegenwoordigers heeft 41%
de vragenlijst ingevuld. Op sommige onderdelen, zoals de tevredenheid
over het zorgplan, zie je bij zowel cliënten als hun vertegenwoordigers een
eenduidig hoge score. Op andere punten lopen de scores uiteen: zo zie je
dat vertegenwoordigers de woningen en de privacy daarin hoger waarderen dan de cliënten, terwijl cliënten de keuzeruimte juist hoger waarderen.
Dergelijke vergelijkingen kunnen waardevolle toevoegingen zijn voor het
gesprek met de cliënt en zijn vertegenwoordiger. En natuurlijk ook voor
de teams zelf. Lees meer over samenspel bij zorg en ondersteuning door
begeleider, cliënt en zijn netwerk in het volgende hoofdstuk.
Van de benaderde cliënten heeft 37% meegewerkt aan het onderzoek. We
willen graag dat het percentage uitgenodigden omhoog gaat. Tot nu toe
waren administratieve gegevens/handelingen meermalen een struikelblok. In 2019 zullen we verbeteringen aanbrengen in de interne manier
waarop we het onderzoek uitzetten en de manier van terugkoppeling van
de resultaten naar de teams. We vinden het onze taak om dan ook de teams
goed toe te rusten op hoe ze deze cijfers moeten lezen en gebruiken om
tot veranderingen te komen. Inmiddels is een aantal initiatieven ontwikkeld naar aanleiding van het signaal dat cliënten (soms) een klein netwerk
hebben. Er is meer bewustwording bij medewerkers na het volgen van de
cursussen “Driehoekskunde” en “Systemisch Werken”. Ook zijn er nieuwe
initiatieven in en rond “eethuizen”, soms met inzet van stagiaires, en
nieuwe samenwerkingsvormen met de ouderenzorg.
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Vragenlijst
als hulpmiddel
voor dialoog

Verwantenonderzoek
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Zorg 05 Ondersteuning

Contact met cliënt
en het netwerk

Voor veel cliënten is het opbouwen en onderhouden van een netwerk
moeilijk. We zien grote verschillen die kunnen samenhangen met onder
meer de leeftijd van de cliënt, de problematiek van de cliënt en de
mogelijkheden van personen in het netwerk. Er zijn ook cliënten die geen
betrokkenheid van familie wensen, waarbij de familie dat juist wel wil.
Dat is en blijft een spanningsveld voor begeleiders. Kortom, er is niet één
manier waarop dit gebeurt. Maatwerk is nodig en het is altijd meebewegen.

Innovatie
met een visie
Marker

Lees verder op

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Er zijn steeds meer technologische innovaties, zoals het gebruik van slimme technieken in huis (gordijnen automatisch dichtdoen) en ook een robot-balspel als de Qbi waarmee
beweging wordt gestimuleerd voor mensen met een lichamelijke beperking.
We houden jaarlijks een innovatiesymposium voor cliënten en
medewerkers. Daar worden allerlei nieuwe dingen uitgeprobeerd in de
zogenaamde belevingsroute. Zo weten we welke dingen we moeten
aanschaffen voor de innovatie-uitleenservice. Hier kun je terecht voor
bijvoorbeeld de BeleefTV en Paro de zeehond, die op je stem reageert,
je aankijkt en ‘terugpraat’. Jaarlijks worden nieuwe dingen aangekocht die
dan rouleren en enkele maanden gebruikt kunnen worden op een groep.
Tijdens het eerste symposium is ook onze visie op innovatie geformuleerd.
“Innovatie moet altijd iets opleveren voor de kwaliteit van leven van
cliënten en/of de kwaliteit van arbeid voor medewerkers. Als iets geleend
wordt uit de innovatie-uitleenservice bespreken we daarom ook altijd wat
het heeft opgeleverd en die informatie delen we weer met andere teams.”
aldus Hennie van Rijn, beleidsmedewerker zorg & innovatie.

bit.ly/Gvisie
of scan de
QR-code

Play-circle

Kijk hier de video of scan de QR-code

bit.ly/Gvisiefilm

Een positieve ontwikkeling is ingezet op de locatie Valckeslotlaan. Deze
locatie is vijf jaar geleden gestart met als insteek: zelfstandig wonen. Wat
zich in praktijk vertaalde naar minieme inmenging van begeleiding bij
sociale contacten en het ondernemen van activiteiten. Voor een aantal bewoners werkt dit prima. Zij kiezen zelf voor hun contacten, zoeken elkaar
op en gaan bij elkaar op visite. Voor een aantal bewoners bleek deze insteek
te hoog gegrepen. Zij hebben meer hulp nodig om tot dergelijke sociale
interactie te komen. Voor hen wordt nu actie ondernomen om op locatie
activiteiten in een groep te ondernemen. Daarbij zullen mensen uit het
netwerk worden uitgenodigd om hierin te ondersteunen.

Kwaliteitsverbetering als
dynamisch proces
Marker

Lees verder op
bit.ly/Gkwaliteit
of scan de
QR-code

De invulling van het begrip kwalitatief goede zorg, is in de
Oosterschelderegio bepaald in samenspraak met cliëntvertegenwoordigers
en zorgaanbieders, waaronder Gors. Thijs Terlouw, beleidsadviseur bij het
gemeentelijk Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO), legt uit
dat door samen overeenstemming te bereiken over een kwaliteitskader, het
voor cliënten, zorgaanbieders en gemeenten duidelijk is wat ze van elkaar
mogen verwachten. “Het doel is te komen tot een jaarlijkse cyclus waarin
de informatie over de kwaliteit van de uitvoering leidt tot verbeterplannen. We willen er nadrukkelijk aan werken dat kwaliteit geen papieren
tijger is, maar zichtbaar is in de praktijk. Het is vooral een kwestie van
‘doen’ en cliënten de kwaliteit daadwerkelijk laten ervaren”, aldus Terlouw.
Hij is blij met de actieve en positieve rol die Gors speelde bij het opstellen
en implementeren van het gemeentelijke kwaliteitskader. “Gors is één van
de initiatiefnemers en heeft een duidelijke voortrekkersrol. Dat waardeer
ik.” Thijs Terlouw (SWVO)
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Interesse in wat we doen om het cliëntennetwerk te betrekken
en de totstandkoming van het gemeentelijk kwaliteitskader
waarin verbeterplannen zichtbaar worden in de praktijk?
Lees er hier meer over. Ook lees je hier hoe cliënten steun bij
zingeving en levensvragen krijgen vanuit “Samen voor Zin”.
Een ander interessant onderwerp in dit deel is onze visie op
innovatie, elk jaar zichtbaar in technologische vernieuwingen
tijdens ons innovatiesymposium. Meer informatie is hier ook te
vinden over Zeeland Onbeperkt, waarin we kennis en expertise
bundelen met collega’s.

Kwaliteits rappor t
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Zeeland
Onbeperkt (4GZ)
bundelt kennis
en expertise

Marker

Met de partners Arduin, Philadelphia en Tragel hebben we Samen voor Zin
opgestart. Zo geven we vorm aan geestelijke verzorging voor mensen
met een beperking in Zeeland. Ook voor familie, begeleiders of andere
betrokkenen. We geven steun bij zingeving en levensvragen. We gaan uit
van de vragen van cliënten en werken samen met de cliënt, zijn netwerk
en begeleiders. Ook met levensbeschouwelijke organisaties en met
ieder die betrokken wil zijn. Daarnaast met medewerkers en familie, onder
andere door het organiseren van een moreel beraad. Daarin denken we na
over de ethische kant van complexe vragen in de zorg. In november was
de jaarlijkse herdenkingsviering met kaarsen, gedichten en mooie muziek,
waarvoor nabestaanden van overleden cliënten waren uitgenodigd.

Elkaar versterken vanuit kennis, kunde en expertise met als doel de beste
zorg te bieden voor mensen met een beperking. Dat is Zeeland Onbeperkt.
Onder deze noemer werken Gors, Arduin, Tragel en Zuidwester samen.
Zeeland Onbeperkt is ontstaan vanuit de gezamenlijk ervaren
verantwoordelijkheid om goede zorg en ondersteuning te bieden in de
regio. De uitdaging wordt steeds groter om zorgvragers in Zeeland het
best mogelijke aanbod te bieden op het vlak van zorg, dagbesteding, werk,
arbeidsintegratie en vervoer. Daarom hebben de organisaties de handen
ineen geslagen. Belangrijk uitgangspunt bij de samenwerking is dat de
keuzevrijheid van de zorgvragers gewaarborgd blijft. “Het is aanvankelijk
best even raar om met de ‘concurrent’ aan tafel te zitten. Gaandeweg zie je
dat mensen ervaren dat ze met vakgenoten te maken hebben bijvoorbeeld
bij de expertise complexe zorg, keten dagbesteding en arbeidsmarktbeleid.”, aldus Esther Lusse, betrokken als organisatieadviseur. Er zijn meerdere thema’s vertaald naar projecten, waarbij we hebben gekeken naar de
mate waarin we echt meerwaarde kunnen creëren. De keten bestaat ook
uit een Zeeuwse locatie voor hoog complexe zorg. Ook deze voorziening
maakt dat cliënten met een complexe zorgvraag in Zeeland kunnen blijven.

Lees verder op:
samenvoorzin.nl

of scan de
QR-code

Marker

Lees verder op:

of scan de QR-code

bit.ly/Gkennis

Klik hier door naar schema
samenwerkingsverbanden.
CHART-BAR
bit.ly/Gsamenwerking
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Samen voor
geestelijke
verzorging
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Aandacht voor
veiligheid

06 Veiligheid
Lees hier meer over de toegenomen bewustwording over privacy
en aandacht voor veiligheid. Ook is hier informatie te vinden
over de verbeterde risicokaart. Daarnaast wordt hier de rol
van het Taakteam Specialistische Ondersteuning beschreven bij
cliënten met complexere problematiek. Tenslotte kunt u meer
lezen over de verbeteringen bij medicatie en de meldingen van
incidenten.

Op de locaties, en dat geldt in het bijzonder voor woonlocaties, moeten
voldoende bedrijfshulpverleners beschikbaar zijn. Door de huidige
bezettingsproblemen en het hoge ziekteverzuim met inzet van medewerkers
uit het Flexibel Inzetbaar Team (FIT) of inzet van buitenaf, is het moeilijk
daar altijd aan te voldoen. Om die reden worden meer vaste medewerkers
opgeleid.
We investeren op de volgende gebieden om medewerkers toe te rusten
op cliëntveiligheid (bijvoorbeeld omgaan met agressie, seksueel
overschrijdend gedrag, medicatie):
• Scholing (cursussen en opleidingen), georganiseerd door team Leren
& Ontwikkeling, in nauwe samenwerking met het team Expertise
& Behandeling;
• 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.
Geslaagd voor cursus ‘Veiligheid op het werk’
Alle 19 cursisten van de Productie zijn in juni geslaagd voor de cursus
‘Veiligheid op het werk’. Een aantal van hen is op de foto te zien.
Gefeliciteerd! Het blijft bijzonder om diploma's uit te mogen delen!

Privacy was in 2018 een heel actueel onderwerp. Dat kwam vooral door
de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
op 25 mei jl. Overal kwamen we het onderwerp tegen, ook binnen Gors.
Maar, wat betekent het voor jou? Waar moet je op letten in je werk? Wat
mag wel en wat juist niet? En vooral: hoe dat op te lossen? Om op deze
en andere vragen antwoorden te geven, organiseerden we praktijkgerichte
trainingen om de bewustwording over privacy te vergroten.
We hebben ook handvatten gepubliceerd over dit onderwerp, factsheets
verspreid binnen teams om de bewustwording via spelmethodes te
bespreken. Er is bijvoorbeeld een fotoronde gedaan binnen gebouwen
naar de zorgvuldigheid van bewaarde informatie. Inmiddels zien we
een toegenomen belangstelling voor het onderwerp en zorgvuldiger
afwegingen in het werk. Dit merken we door meer vragen en meer
meldingen. Ook hebben we onderzoek gedaan naar onze informatieveiligheid volgens de NEN-7510 en zijn we aan de slag om onze
technieken en werkwijzen verder te verbeteren.
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Meer
bewustwording
over privacy

Medewerkers hebben aandacht voor veiligheid. Ze komen in directe
contacten 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.

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

Bespreken
van risico’s

Kwaliteits rappor t

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. In 2018 namen we een nieuwe risicokaart in gebruik in
PlanCare. Alle informatie uit de oude risicokaarten is in 2018 overgezet
naar de nieuwe risicokaarten in de cliëntdossiers; de oude risicokaarten
zijn uitgefaseerd.

Laag complexe zorg

Ontwikkeling voor teams en cliënten

Met ons Taakteam Specialistische Ondersteuning (TSO) hebben wij
inmiddels ruimschoots ervaring opgedaan in het faciliteren van teams bij
ingewikkelde en soms vastgelopen zorgvragen met alle dynamiek die dit
met zich meebrengt. Het TSO bestaat uit begeleiders die ervaring hebben
met mensen met een beperking en bijkomend ernstig probleemgedrag.
Doelstelling van het TSO is om door praktische ondersteuning de zorg
voor een cliënt op zijn eigen locatie door zijn eigen team structureel vlot
te trekken. Zo hoeven cliënten in moeilijke periodes van hun leven niet
te verhuizen, zij ontvangen zorg in hun eigen omgeving. Teams leren en
ontwikkelen in de praktijk samen met de collega’s van het TSO die deze
kennis en ervaring na een traject terug nemen naar hun eigen teams. Zo
ontstaat een win-win-win situatie die positief bijdraagt aan een antwoord
op de veranderende zorgvraag. De inzet van het taakteam specialistische
ondersteuning is moeilijker door de bezettingsproblematiek. Als zij ingezet
worden op een andere locatie moet er adequate vervanging vanuit het
Flexibel Inzetbaar Team (FIT) in hun vaste team worden geregeld. Bij dit
aandachtspunt speelt veiligheid een rol.

Marker

Lees hier de Handout

of scan de
QR-code

Marker

bit.ly/Gtaakteam
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Het medicatiebeleid en –protocol is opgesteld volgens de Veilige Principes
in de medicatieketen. Alle medewerkers volgen hierover periodiek een
verplichte online medicatietraining. Er vindt ook een zelfevaluatie
plaats waarbij de leden van elk team samen met een verpleegkundige
onderzoeken of, en zo ja waar, de zorg nog beter kan als het gaat om
veilige geneesmiddelenzorg.

Nieuwe zienswijze en werkinstructie

Op het gebied van gedragsmedicatie, psychofarmaca, hebben we in april
2018 een aparte zienswijze en werkinstructie opgesteld. Inzet is net als bij
onvrijwillige zorg het ‘niet, tenzij’-principe. We zetten daarbij actief in op
afbouw en zo mogelijk stoppen. Afgelopen jaar hebben we daarvoor een
periodiek psychofarmaca-spreekuur door de AVG en praktijkondersteuner
ingesteld. Ook is onderzocht of – en welke – scholing voor medewerkers
op het terrein van psychofarmaca nodig is. We hebben besloten hiervoor
e-learning in te zetten. Hiermee zullen we in 2019 starten.

Voorschrijven, bestellen en aftekenen

bit.ly/GhandoutTSO

Lees hier het krantartikel

Medicatie:
training, instructie
en verstrekking

of scan de
QR-code

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 in
2017 zijn in 2018 alle woonlocaties overgestapt op NCare. Dit is een digitaal systeem voor het voorschrijven, bestellen en aftekenen van medicatie.
Ze zijn hiervoor intensief begeleid door een verpleegkundige van Gors.
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Op veel plekken ontwikkelen teams hun zorgaanbod gaandeweg mee
naar gelang de zorgvraag. Dat gebeurt bijvoorbeeld door scholingen zoals
Triple C, Transactionele Analyse, weerbaarheid, Wet Zorg en Dwang en vele
andere cursussen. Scholing is niet voldoende. Bij hoog-complexe zorg is
de kans op gedragsproblematiek bij cliënten en handelingsverlegenheid bij
het zorgteam en betrokkenen groter. Heftige gedragsproblematiek kan een
grote impact hebben op cliënten zelf, hun omgeving en de begeleiders en
teamdynamiek. Dat vraagt om meer fysieke weerbaarheid van begeleiding,
mentale weerbaarheid, een heldere visie, een andere ‘mindset’ en goede
ondersteuning en facilitering vanuit de organisatie. Het vraagt ook om
vaardigheid in het de-escaleren.

Hoog complexe zorg

TOEKOMSTIG >

We constateren in toenemende mate vragen naar intensieve ondersteuning,
begeleiding en behandeling. Ook de complexiteit van de problematiek
en de intensiteit van bijkomend gedrag voor begeleiders neemt toe.
Het aantal hoog-complexe zorgvragen stijgt ten opzichte van het
aantal laag-complexe zorgvragen.

Scholing, weerbaarheid en goede ondersteuning

Middel complexe zorg

HUIDIG >

Tijdens de audits kwam naar voren dat medewerkers de risicokaart niet
altijd weten te vinden. Ook kon niet iedereen de teksten vinden over
preventieve maatregelen en hoe te handelen als het risico zich voordoet.
Daarom is de instructie aangepast en hebben we de zorgregisseurs en
begeleiders opnieuw uitleg gegeven. Alle relevante teksten moeten in de
risicokaart te vinden zijn. Tijdens de bespreking van meldingen moet een
relatie worden gelegd met de risicokaart.

Complexe
zorgvragen en een
ontwikkelend
zorgaanbod

Continuüm zorgmarkt
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Meldingen
Incidenten
Cliëntenzorg
(MIC)

Kwaliteits rappor t

Incidenten worden gemeld in de MIC-module in PlanCare. Ze worden
getoond in ons business intelligence systeem (BI-tool) en daarna in
het team besproken. Ze worden ook organisatie-breed 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. Uit de viermaandsreflecties van de
teams blijkt dat de meldingen nog niet in alle teams periodiek worden
besproken.
Het feit dat meer meldingen zichtbaar zijn, beschouwen we als een
indicatie voor een betere registratie. De aard van de incidenten wordt
daarmee ook duidelijker. Daardoor kunnen we teams gericht bevragen
over de maatregelen die zij treffen om incidenten te voorkomen.

Waar we nog in willen ontwikkelen
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•		Incidenten als vast gesprekspunt in alle teams en op alle niveaus,
zodat we er echt van kunnen leren;
•		Bespreking op organisatieniveau: voor medicatiefouten is dat goed
		geregeld (via periodieke teamevaluaties en bespreking in
		geneesmiddelencommissie), voor de andere categorie MIC’s moet
dat beter worden belegd in bijvoorbeeld een vaste commissie;
•		Opvolging op medewerkersniveau: aanvinken van en opvolging door
		de unitmanager zal veranderen vanwege de nieuwe organisatiestructuur.
		We gaan keuzes maken: is het voldoende dat teams opvolgen en
bespreken of gaan teamcoaches en/of managers de opvolging verzorgen;
•		De vastlegging van de ernst van de melding in PlanCare is nog niet
		gerealiseerd. De wens is dat bij een ernstig incident automatisch een
		e-mail naar de leidinggevende gaat met een koppeling naar de juiste
		protocollen in het handboek.

Plancare: MIC'S
1. Toevoegen 'ernst' gradatie
2. Bij 'ernstig' directe mailmelding naar l.g.?
3. Plus directe koppeling vanuit PC naar
protocollen A/B bij 'enrstig'

Met de introductie van NCare willen we het maken van medicatiefouten
(verder) terugdringen. In de startfase van nu zien we juist een toename.
Dit komt doordat alle acties zichtbaar zijn en niet meer achteraf kunnen
worden hersteld. Hierdoor neemt het bewustzijn binnen teams toe voor
het goed naleven van de voorschriften over medicatieverstrekking.
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Kwaliteits rappor t

Terug naar
de bedoeling met
zelfverantwoordelijke
teams

Dit hoofdstuk geeft een beeld van ons kwaliteitsdenken
in relatie tot de betrokkenheid en bekwaamheid van de
medewerkers in de praktijk. Welke inzichten verschafte de
gesprekkenronde van MT-leden met zelfverantwoordelijke teams
met als motto: ‘Terug naar de bedoeling’? We beschrijven hoe wij
ons op de arbeidsmarkt richten en op welke manier wij onderwijs
op maat bieden. We bespreken onze toekomstplannen voor de
vrijwilligersorganisatie. Ook is hier te vinden welke inzichten
we verkrijgen in ons handelen met de verschillende methodes en
systemen. Tenslotte geven we informatie over de rol van onze
ondernemingsraad bij het nieuwe organisatieontwerp.

Is dit nou de bedoeling?

De verandering naar zelfverantwoordelijke teams verloopt niet zonder
slag of stoot. Regelmatig horen we de vraag: “Is dit nou de bedoeling?”.
Teams ervaren een hoge werkdruk en hebben het gevoel dat er door de
omslag naar zelfverantwoordelijke teams taken zijn bijgekomen. Eind
2018 hebben managementteamleden daarom een bezoek gebracht aan alle
teams en de vraag gesteld: “Wat was ook alweer de bedoeling van zelfverantwoordelijke teams en hoe hebben jullie het ingevuld?”. We merkten dat
soms de nadruk is komen te liggen op de taken. In de gesprekken hebben
we nog een keer uitgelegd op welke manier we de teams ondersteunen en
faciliteren. De organisatieverandering moet daaraan een positieve bijdrage
leveren en niet, wat de angst van de teams is, extra druk genereren.

Zelf doen of ondersteuning zoeken?

Met de teams is ook besproken waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan
lopen en welke oplossingen we daarvoor kunnen bedenken. Belangrijk
daarbij is de onderlinge dialoog en het elkaar opzoeken. Die verantwoordelijkheid ligt zowel bij de teams als bij de ondersteunende diensten. Voor
de teams geldt: bel als je iets signaleert of niet snapt. Raadpleeg anderen
of jij een taak wel moet doen) De ondersteunende diensten zetten in op
proactief ondersteunen en overnemen waar nodig. De gesprekken hebben
teams meer duidelijkheid geboden over de verwachtingen. Heel concreet
heeft het geleid tot een vacature bij P&O (consulent dichterbij het team)
en een vacature facilitair medewerker (meer kunnen overnemen van een
team). Ook kijken we kritisch of facturen wel of niet naar teams moeten
gaan. en naar de manier waarop de begroting bij hen wordt uitgevraagd.
We ontwikkelen een routekaart voor teams die meer duidelijkheid geeft
voor welke vraag je bij wie terecht kunt. Hier ligt ook een belangrijke
taak voor de nieuwe teamcoaches die in het voorjaar van 2019 starten.
Zij blijven “de bedoeling” vertellen, ze stimuleren teams tijd te maken
voor teamreflectie en dragen bij aan het “kleiner maken” (is het nu echt
een nieuwe taak of deed je dit voorheen ook al?).
D
REL
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07 Medewerkers

We willen ‘Terug naar de bedoeling’. Dat betekent dat we bij alles wat
we doen onszelf de vraag stellen: “wordt de cliënt hier beter van?”. Het
uitgangspunt is dat meer zelfregie zal leiden tot een hogere kwaliteit van
bestaan. 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 zijn
in 2015 de eerste zelfverantwoordelijke teams (ZVT) gestart, waarna alle
teams in hun eigen tempo stappen namen om volgens dit principe te gaan
werken.

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

Kwaliteits rappor t

Jaarplan en viermaandsreflecties als hulpmiddelen

Alle teams stellen jaarlijks een teamjaarplan op en rapporteren drie
keer per jaar over de behaalde resultaten in de viermaandsreflectie.
De reflectie van september is tevens de input voor de begroting, samen
met het nieuwe jaarplan. Als hulpmiddelen zijn formats opgesteld met in
het jaarplan en de teamreflectie dezelfde vijf “kopjes”: De cliënt centraal;
“doen we voor de cliënten op onze locatie nog de goede dingen,
verandert de doelgroep en wat betekent dat?” en “hoe geven we vorm aan
eigen regie en medezeggenschap op locatie?” De medewerkers in balans;
“zijn we voldoende toegerust om onze cliënten goed te bedienen?” en
“wat hebben we nodig om ons werk goed te kunnen doen? En “hoe
werken we als team samen, hoe staat het met ons verzuim?” en “wat
kunnen we doen om teamontwikkelruimte te vergroten? Financieel
gezond; hoe doen we het als team ten opzichte van de begroting; lopen
we in de pas of wijken we af? Wat zijn daarvan dan oorzaken en wat
kunnen we zelf doen om bij te sturen? De juiste faciliteiten: hebben
we de juiste faciliteiten (huisvesting, hulpmiddelen, ICT enz.) om ons
werk goed te doen? Zichtbaar in de omgeving; met wie werken we samen;
hoe onderhouden we contact? Met het netwerk van de cliënt, andere
zorgverleners, de buurt, enz.

We kozen voor een ondersteuningsstructuur voor teams waarbij
de zorgregisseur en de gedragsdeskundigen samen met het begeleidingsteam verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg op een locatie.
Ze worden daarbij ondersteund door een teamcoach (coach op het
proces). De gedragsdeskundige en zorgregisseur coachen het team op
inhoud en de ondersteunende diensten ondersteunen bij de taken. De
functie unitmanager die voorheen meerdere teams aanstuurde, is komen
te vervallen. Het aantal managers is uitgebreid naar 5 (zorginhoudelijke)
managers die ieder verantwoordelijk zijn voor een cluster.

Arbeidsmarkt;
een meerjaren
uitdaging
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Aandacht voor vijf thema’s

Ontwikkelgesprekken in teamverband

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.
We streven ernaar dat dit meer in teamverband gedaan gaat worden.
In de praktijk merken we dat teams dat nog een grote stap vinden.
We hopen dat de introductie van teamcoaches in 2019 daarbij zal helpen.

Een nieuw
organisatieontwerp

of scan de
QR-code

CAMERA

Bekijk de
organisatiestructuur
bit.ly/Gorganisatie

In 2016 hebben we een organisatieontwerp vastgesteld. Daarin is afgesproken onze gewenste besturings- en ondersteuningsstructuur jaarlijks
te evalueren met als belangrijke vraag: past de huidige structuur nog bij
de ontwikkeling van de organisatie en draagt het bij aan de bedoeling?
In 2018 is geëvalueerd en een nieuw voorstel gedaan. Dit gaat zijn beslag
krijgen in het voorjaar van 2019. Met elkaar hebben we leidende principes
geformuleerd waar we onze keuzes op hebben gebaseerd.
Leidende principes bij de organisatie- en ondersteuningsstructuur
• Draagt bij aan optimaal eigenaarschap bij de teams en medewerkers;
• Draagt bij aan het vergroten van de regelruimte voor de teams;
•		Zorgt ervoor dat teams zo min mogelijk belast worden met
taken die niet direct ten goede komen aan de kwaliteit van zorg;
•		Biedt voldoende ontwikkelkracht om onze ambities
waar te kunnen maken;
• Biedt de mogelijkheid tot maatwerk;
• Draagt bij aan een optimale interne verbinding;
•		Draagt bij aan een goede samenwerking en zichtbaarheid
in de externe omgeving;
•		Draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering.
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Gemotiveerd…

Gedreven...

Ook hebben we de arbeidsmarktproblematiek binnen Zeeland
Onbeperkt besproken. Knelpunten en oplossingen zijn in beeld gebracht.
Dit heeft geleid tot vijf hoofdthema’s, waaraan we aandacht zullen besteden. Deels doen we dat als zelfstandige
organisatie(s), deels als collectief.
1.			Imago
2. 		Werving
3. 		Duurzame inzetbaarheid
			en interne mobiliteit
4. 		Arbeidsvoorwaarden
5. 		Opleiden
Binnen Zeeland Onbeperkt focussen we op het imago van de gehandicaptenzorg in Zeeland. Zo presenteerden we ons gezamenlijk tijdens
de banenmarkt op het netwerkevenement Contacta. Ook zijn afspraken
gemaakt om leerlingen, studenten en zij-instromers actief te informeren
en te inspireren voor een baan in de gehandicaptenzorg. Een deel heeft
overlap met de initiatieven van de arbeidsmarktorganisatie voor Zeeuwse zorg - en welzijnssector “ViaZorg” in het
kader van de Regionale Aanpak Arbeidsmarkttekorten (RAAT). Zo zijn
we met ViaZorg in 2018 gestart met de voorbereidingen van werving
van jongeren, en zijn we actief in een werkgroep strategisch opleiden.
Met opleiders zijn gesprekken gestart over meer maatwerk. We zijn
onderdeel geworden van een klankbord bij Hogeschool Zeeland en we zijn
uitgenodigd om onderdeel te worden van het Landelijk Opleidingsnetwerk
Gehandicaptenzorg van de VGN.
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In 2018 zijn alle unitmanagers getraind om teams te ondersteunen bij
deze reflectie. Doel is om de kwaliteit van de reflectie te verbeteren en niet
om een schemaatje volledig in te vullen.

Het oplopende tekort aan geschoolde arbeidskrachten wordt wel gezien
als de grootste uitdaging voor de zorgsector. Met name bij vacatures op
locaties waar sprake is van veel verzorgende handelingen zijn er weinig reacties. Het vraagt ook komende jaren een innovatieve en onderscheidende
aanpak. We hebben nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop
we ons als werkgever profileren met een nieuwe strategie voor al onze arbeidsmarktcommunicatie. Daarop aansluitend is nadrukkelijker aandacht
voor doorstroom bij vacatures; als een sollicitant niet de meest passende
kandidaat is voor een locatie, is elders mogelijk wel een passende vacature.
Ook kiezen we veel vaker voor werkleertrajecten binnen de organisatie.
We merken dat dit helpt, deze plaatsen zijn gewild.
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bit.ly/Garbeidsmarkt
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‘Gewoon zelf aan de slag met vacatures’

Locatie De Nieuwe Haven in Vlissingen had kort na de zomer
onverwacht enkele vacatures. Samen met bewoners werd een wervingscampagne bedacht én weer geannuleerd, want binnen no time hadden de
medewerkers de vacatures zelf ingevuld. “Iedereen zette zijn eigen netwerk
en social media in. We gingen gewoon zelf aan de slag met de vacatures en
maakten zo duidelijk dat het hier leuk werken is.” Aldus Mario Helmich,
begeleider. Een goed voorbeeld waarbij een zelfverantwoordelijk team een
gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaart en de regie neemt in werving
van nieuwe collega’s.

Onderwijs op maat

Lees hier het artikel:
Gors aan kop
Marker
bit.ly/Gkopgroep

Met ‘opleiden op maat in de gehandicaptenzorg’
zijn wij, samen met enkele andere organisaties,
onderdeel geworden van de Kopgroep van
Zorgpact. Het Zorgpact jaagt op initiatief van
het kabinet de samenwerking tussen zorg en
onderwijs aan, zodat zij kunnen inspelen
op de veranderingen. Het unieke van dit
opleidingstraject is, dat we bij het opleiden
van volwassen beroepskrachten daadwerkelijk
uitgaan van de kennis en kunde die
betrokkenen al hebben. Zo richt het leren
zich alleen op wat aanvullend en zinvol is
voor hun verdere ontwikkeling in het werk.
Dit zet volwassenen in hun kracht en leidt
tot een veel effectiever leerproces. Bijzonder is
ook dat over de aanpak overeenstemming
is bereikt tussen betrokken zorginstellingen,
EVC-aanbieders en opleiders. Met dit traject
laten we zien dat de gehandicaptenzorg
niet alleen een aantrekkelijke sector is voor
nieuwkomers, ook voor werknemers
wanneer zij willen doorleren.

of scan de
QR-code

Aandacht voor
werkstress en vitaliteit

Bekijk bericht
Toon Hagenaar:
Marker
bit.ly/Gtoon
of scan de
QR-code
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Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn we in 2017 gestart met
een opleidingstraject voor thuisbegeleiders en zorgregisseurs.
Ondertussen is ook een aantal begeleiders aangehaakt. Dit traject, dat
opleidt tot Social Worker op hbo-niveau (bachelor), organiseren we
met de EVC-aanbieder HaKa Nederland en de opleider NCOI. 33 thuisbegeleiders en zorgregisseurs zonder hbo-diploma hebben de keuze
gehad om in 2017 of in 2018 te starten, tien begeleiders zijn bij de tweede
groep op vrijwillige basis aangehaakt en medewerkers vanuit twee andere
organisaties zijn bij dit initiatief aangesloten. Voor de deelnemers is het
een intensief opleidingstraject, wat tijd en aandacht veel vraagt. Een deel
geeft aan dat zij door het volgen van deze opleiding extra trots zijn op de
kwaliteit van dienstverlening en ziet een toegevoegde waarde voor het
dagelijks werk. Een klein deel ervaart het meer als een verplichting. Er zijn
geen deelnemers uitgevallen in 2018 en het EVC is door alle deelnemers
van de eerste groep succesvol afgesloten met een groot aantal vrijstellingen
voor de opleiding. In het najaar van 2018 is de eerste groep gestart met de
laatste fase van dit traject: onderzoek en scriptie. Ook op dit punt wordt
de meerwaarde van deze opleiding duidelijk, doordat we hier een groot
aantal onderwerpen zien, die relevant zijn in het dagelijks werk van
thuisbegeleiders en zorgregisseurs.
Ons verzuimpercentage in 2018 bedroeg 6,96%. Daarmee liggen we 0,68%
boven het branchegemiddelde. Dit is onder andere te verklaren door een
groter aandeel verzuimende medewerkers in de leeftijdscategorieën 45-55
en 55+. Omdat de oorzaak van verzuim om privacyredenen niet meer mag
worden vastgelegd, is het aandeel gezondheidsklachten niet duidelijk en
dus ook niet of de oorzaken liggen in werkdruk. Daarnaast spelen naast
werkdruk vaak ook privéomstandigheden en intra persoonlijke
eigenschappen een rol in een uiteindelijke verzuimnoodzaak.
We proberen de werkdruk waar de oorzaak ligt in personeelstekorten op
te vangen door (tijdelijke) inzet vanuit het flexibel inzetbaar team (FIT).
Werkdruk heeft ook te maken met goed ingerichte werkprocessen,
werksfeer en waardering. Ook zien we de complexiteit van zorg en/
of doelgroep soms wijzigen waar medewerkers niet altijd goed mee om
kunnen gaan. Een agressieve cliënt kan al leiden tot een traumatische
ervaring en langdurige uitval. Onze training “Omgaan met agressie” is
hier voor velen een hulpmiddel. Met de betrokkenheid van de gedagsdeskundige richting teams en de ingevoerde consultatiedienst wordt ook
hier (indirect) gestreefd naar het goed kunnen omgaan met psychosociale
arbeidsbelasting.
In de ‘Week van de werkstress’ hebben we medewerkers gewezen op
methoden om zelf hun werkstress te testen. Daarna kregen zij tips hoe zij
hier mee kunnen omgaan. Daarnaast zijn we gestart met de inzet van een
coach waar medewerkers zich anoniem konden aanmelden. In 2019
gaan breder beleid vormen omtrent duurzame inzetbaarheid van
medewerkers en gaan we het aantal interventies uitbreiden waar
medewerkers van gebruik kunnen maken.
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Gors aan kop met
opleidingstraject!
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Binden van de ‘vrijwilliger van de toekomst’

Toekomstplannen

We nemen verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat medewerkers vitaal zijn en blijven. Een voorbeeld is onze deelname met twee teams
aan de “Bedrijven Roeiregatta”, georganiseerd door roeivereniging Scaldis.
En jawel, één Gors-team won! Dat leverde een mooie wisselbeker op. Er
werd geroeid van het Havenkanaal van Wilhelminadorp tot aan de Haven
van Goes. De winnaressen hebben aangegeven als team door te gaan met
de trainingen. Gors vergoedt de trainingen hiervoor. De Haven van Goes
noemen wij tot de volgende regatta gewoon even “De Haven van Gors”.

Vrijwillig,
niet
vrijblijvend

We werken met stagiaires, vaste en tijdelijke medewerkers en we doen
een beroep op maar liefst 315 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.
Vrijwilligers kunnen verschillende soorten werk 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.

In 2018 is het ambitieplan vrijwilligers ontwikkeld. Hierin geven we
antwoord op de vraag “hoe kunnen we omgaan met de veranderende
samenleving en de vergrijzing van ons vrijwilligersbestand?”
We willen onze vrijwilligersinzet vergroten en verstevigen door
sterkere positionering, netwerken en het trainen van onze vrijwilligers.
Waar we over nadenken en aan werken:
• Vrijwillige inzet meer vanuit een flexibele houding. Iemand vertelt
ons wat hij leuk vindt, goed kan, wil bieden en hoe en wanneer dit de
client kan ondersteunen in plaats van de traditionele manier waarbij
wij een ‘vacature’ opstellen;
• Aandacht voor de belangen van beide partijen. Soms kan de client
de vrijwilliger ook iets bieden, bijvoorbeeld (re-)integreren
of rehabiliteren.
• Nieuwe communicatiestrategie en -kanalen toepassen om te werven.

Reflecteren,
evalueren,
analyseren

We gebruiken meerdere methodes en systemen om zicht te krijgen in
ons handelen op de meest uiteenlopende gebieden. Dat zijn onder andere
interne audits, Beelden van Kwaliteit, externe audits en de Administratieve
Organisatie en Interne Controle.

Zelfverantwoordelijkheid bij interne audits

Op 14 locaties hebben we interne audits gehouden. We bespraken de
uitvoering van zorg en dienstverlening, evalueren en ontwikkelen, over
faciliteiten, ZVT en personeelsbeleid en natuurlijk over privacy. De teams
zelf zijn aan de slag gegaan met de verbetersuggesties. Via de viermaandsreflecties en tijdens teamreflecties laten ze weten wat ze ermee hebben
gedaan en of dit ook helpend is. In 2018 zijn de ondersteunende diensten
ook aan bod gekomen in de interne audits. Ons voornemen om de inhoud
van het auditprogramma meer door de teams te laten invullen is nog niet
voldoende gerealiseerd. We zullen hiervoor teams meer en eerder gaan
informeren over de bedoeling.
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Op de aan Sjaloom overgedragen locatie ‘De Annewas’ waren vrijwilligers
actief die na de overname zijn gestopt. Na de overdracht van vakantiereizen zijn ook veel vrijwilligers gestopt met het begeleiden van reizen.
We verwachten komende jaren een afname van vrijwilligers, in verband
met de soms hoog oplopende leeftijd. Daarnaast zien we een toename
naar iets jongere vrijwilligers, een mooie beweging. Onze doelstelling is
meer diversiteit in ons vrijwilligersbestand, een betere afspiegeling van de
samenleving. In de toekomst lijken tekorten onvermijdelijk. Door nu actief
stapsgewijs zaken bij te stellen, hopen we de vrijwilliger van de toekomst
aan ons te kunnen binden. Zodat we kunnen voldoen aan de meeste vragen van cliënten.
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Beelden van kwaliteit

Marker
www.beeldenvankwaliteit.nl
of scan de
QR-code

Externe audits en HKZ-certificering

Door de externe HKZ-auditorganisatie is geconstateerd dat ons
kwaliteitsmanagementsysteem sterk verbeterd is. Zij zien Gors als een
innovatieve, ondernemende organisatie, met ruimte voor medewerkers om
met ideeën aan de slag te gaan. Aandachtspunten zijn er voor een verdere
verbetering van het risicomanagement, de evaluaties van onvrijwillige
zorg, de doelen voor dagbesteding in de ondersteuningsplannen en de
BHV-locatieplannen. Ons HKZ-certificaat geldt tot eind 2020.
De HKZ-methodiek blijven we intern omarmen, voor externe toetsing
gaan we zoeken we naar alternatieven die voor ons helpend zijn.

Administratieve Organisatie en Interne controle (AO/IC)

Via deze controle (AO/IC) hebben we weer zicht gekregen op onze
manier van dossiervorming en declaratie van zorg. We zien dat het
belangrijk is deze controles te blijven doen, omdat nauwkeurige controles
altijd weer ondersteunen bij het beter inrichten van onze processen en
systemen. Zo hebben we gezien dat het gebruik van formulieren en
documenten binnen het dossier verbeterd moet worden, zodat ze beter
vindbaar en vollediger ingevuld worden. We verwachten dat de omzetting
naar volledige digitale dossiers op langere termijn lijdt tot tijdwinst en
betere vindbaarheid.
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Medezeggenschap
voor
medewerkers

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de collectieve belangen van
de medewerkers. De OR is proactief betrokken bij het beleid dat Gors
voert en zoekt hierin de verbinding met het managementteam en de
medewerkers.
In 2018 heeft de OR voornamelijk hard gewerkt om tot een goed
advies te komen over het vervolg op het nieuwe organisatieontwerp.
Om tot een volledig advies te komen, heeft de OR onder andere kritische
vragen gesteld aan de bestuurder, achterbanraadplegingen georganiseerd
en contact opgenomen met andere organisaties om naar hun ervaringen
met zelfverantwoordelijke teams en teamcoaches te vragen. In september
heeft de OR het voorgenomen negatieve advies gepresenteerd. Daarin zijn
voorwaarden gesteld en aanbevelingen gedaan om tot een positief advies
te kunnen komen. De bestuurder is de OR hierin tegemoet gekomen,
waardoor de OR uiteindelijk positief heeft kunnen adviseren.
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Lees meer over
Beelden van
kwaliteit

In 2018 hebben we, op één locatie na, de laatste woongroepen
geobserveerd vanuit Beelden van Kwaliteit. Hierdoor hebben we inzicht
gekregen in het handelen van het begeleidend team. We zijn heel tevreden
over de inzet van deze methode; het leidt tot zelfreflectie voor de
medewerkers en heeft daarmee indirect effect voor de cliënten. We gaan
ons de komende tijd verdiepen in mogelijkheden voor korte observaties,
bijvoorbeeld voor dagbestedingslocaties of voor terugkomobservaties bij
wonen. Samen met de gedragsdeskundige en de teamcoach gaan we
bespreken welke vorm voor welk team het best haalbaar is. Voor de
observatoren lijkt een verkorte vorm van observeren prettig. Omdat zij
deze taak altijd combineren met hun eigen werk ontstaat er druk op de
reguliere werkzaamheden.
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Voortdurend centraal
stellen van de cliënten

In het primaire proces stellen wij cliënten
voortdurend centraal. Dat
gebeurt onder andere via
het cliënttevredenheidsonderzoek, inzet van
cliëntenpanels bij onderzoeken en evaluaties, door
de Centrale Cliëntenraad
te laten aansluiten bij het
voor- en najaarsoverleg
met het Zorgkantoor en
door cliënten te betrekken
bij sollicitatieprocedures
voor nieuwe medewerkers.
Verder blijven we alert op
de vraag of cliënten beter
worden van onze begeleiding en ons beleid. Bijzondere aandacht is nodig voor
de uitvoering van het CTO
om meer respons te ontvangen. Naast de al lopende
zaken is in 2018 de aanzet
gegeven om een drietal
cliënten op te gaan leiden
tot ervaringsdeskundige, dit
wordt in 2019 gerealiseerd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat willen
we nog beter
gaan doen?

In het kwaliteitsrapport van 2017 is aangegeven welke
punten we verder wilden ontwikkelen en wat we niet
meer zouden doen. We bouwen op die punten voort en
voegen nieuwe onderwerpen toe.

Zoals in het vorige
kwaliteitsrapport aangekondigd, hebben we dit
doorgeschoven naar 2019.
Dit hangt samen met de
veranderingen in de
managementstructuur.

Flexibele inzetbaarheid

Het Flexibel Inzetbaar
Team (FIT) is een belangrijk kanaal geweest om
nieuwe medewerkers aan
te trekken. Dat betekende
helaas ook dat FIT zelf weer
snel personeel tekort kwam.
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Daarom is ingezet dat men
minstens zes maanden aan
FIT verbonden moet zijn.
Gezond roosteren en verder
vooruit roosteren is een
belangrijk punt dat nog
niet door alle teams wordt
gedaan. Het roosterbureau
blijft hierover in gesprek en
biedt ondersteuning om dat
te bereiken.

Managementstructuur

In 2016 hebben we een
nieuw organisatie ontwerp vastgesteld. Daarin is
afgesproken de gewenste
besturings- en ondersteuningsstructuur jaarlijks te evalueren met als
belangrijke vraag: past de
huidige structuur nog bij
de ontwikkeling van de
organisatie en draagt het
bij aan de bedoeling? We
ervaren dat de unitmanagers
onvoldoende hun coachrol
kunnen waarmaken en dat
dit voor de regiomanagers
geldt voor hun strategische
rol. Er is een nieuw organisatie-ontwerp van de
besturings- en ondersteuningsstructuur gemaakt die
in 2019 wordt ingevoerd.

Ondersteunen van
teams

Vooruitlopend op het
nieuwe organisatieontwerp
is op een grotere locatie
al ervaring opgedaan met
zowel een manager en een
coach. Uit de evaluatie
hiervan kwam een aantal
aandachtspunten die we
gebruiken bij de verdere
implementatie.
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Aandacht voor
het hier en nu

De druk op de locaties is
hoog en daardoor stagneert
een aantal (lange termijn)
ontwikkelingen. Medewerkers beschouwen de taakhouderschappen vaak als
een extra last. Vacatures zijn
moeilijker in te vullen en
het verzuim is hoog. Vanuit
het management zijn we
in overleg gegaan met alle
teams. Daaruit is een aantal
aandachtspunten voortgekomen.

Arbeidsmarktproblematiek

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, maakt
dat we gerichte initiatieven
ontwikkelen. We doen dat
in samenspraak met onze
collega-instellingen.

Jaarplan

Voor het eerst hebben we
geen afzonderlijke jaarplannen meer gemaakt voor het
managementteam en de
organisatie. Door de grote
overlap, en dus inefficiëntie,
hebben we ze geïntegreerd.

Procedures en
protocollen

We willen de omvang van
het aantal procedures beperken en de leesbaarheid
ervan verbeteren. In 2018
zijn we er al wel mee aan
de slag gegaan, maar we zijn
nog niet tevreden.

C o n c l u s i es en a a n evel i n g en

C o n c l u s i es en a a n evel i n g en

Voornemens /
08 Reflectie
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Externe toetsing

Ons HKZ-certificaat is
geldig tot eind 2020. We
onderzoeken of we ons op
een andere manier extern
willen laten toetsen.

Beperken van risico’s

C o n c l u s i es en a a n evel i n g en

Op basis van de bevindingen van de externe audit
wordt in 2019 gerichte
actie ondernomen om het
gebruik van de risicokaart
te verbeteren. Er wordt
aan teams gevraagd om
bij de evaluatie van incidentmeldingen een link te
leggen met de risicokaart.

Systeem voor
financiële en personele
administratie

In 2018 zijn we overgestapt naar AFAS, omdat
we sneller, eenvoudiger en
inzichtelijker ons werk willen kunnen doen. In 2019
zal dit systeem nog verder
ontwikkeld worden, zodat
het meer kan ondersteunen
bij financiële en personele
administratie. Alle teams
hebben al wel toegang tot
de business intelligence tool
en ze hebben toegang tot
het teamdashboard.

Administratieve lastenverlichting
Dit project heeft de
afgelopen jaren al veel
efficiencyslagen opgeleverd,
we willen deze lijn nog
langer voortzetten.
We hebben een planning
gemaakt die we in 2019
verder willen waarmaken.

Medewerkersportaal

We willen medewerkers
beter gaan faciliteren in de
vorm van een medewerkersportaal en het uitrollen
van tijdregistratie door
medewerkers van thuisbegeleiding en Expertise
en Behandeling.

Vastgoed en onderhoud

We zijn actief bezig met het
opstellen van huisvestingsplannen per regio.
Een inventarisatie van vastgoed, organisatiewensen en
interne en externe ontwikkelingen ligt hieraan ten
grondslag. Het huisvestingsplan zal de basis vormen
voor actualiseren en
uitbreiden van ons meerjaren onderhoudsplan.

Dienstverleningspakket

Al langere tijd ondersteunen wij de collega-instellingen Okkernoot en
Lentekind met administratieve (en deels personele)
diensten. Vanaf 2019
zal Juutsom van ons
ICT-pakket en diensten
van het cliëntenbureau
gebruik gaan maken.
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Wat doen we met
ingang van 2019
niet meer?

We gaan dit jaar met de
volgende instrumenten
en activiteiten stoppen
of onderzoeken om te
kunnen afbouwen:
• Geen voorwoord meer bij
de jaarrekening. Verwijzen
naar het kwaliteitsrapport
• Het kwaliteitsrapport is
de verantwoording voor
zowel de WLZ als de
gemeenten.
• VGN-pijler 1
(verdere afbouw)
• Inefficiënte activiteiten in
PlanCare Dossier. Dit gaan
we verder uitfilteren in
het kader van ons project
Administratieve Lasten
Verlichting, zodat informatie beter vindbaar is en
gemakkelijker onderhouden kan worden.
• Beperken van de
IC-controle. Alle facturen
tot een bepaald bedrag
worden alleen nog door
teams gecontroleerd. In
het kader van
zelfverantwoordelijke
teams gaan we alleen
facturen ter accordering
aan teams voorleggen
waarop zij invloed
hebben.

Intern beraad
Met bijna 50 deelnemers,
afkomstig uit al onze regio’s,
disciplines en zorgvormen, zijn we op 15 april
2019. met elkaar in gesprek
gegaan over ons kwaliteitsrapport. Natuurlijk spraken
we in algemene zin over
de herkenbaarheid en de
vorm van het rapport. Over
het algemeen waren we
hierover heel tevreden, ook
doordat aandacht wordt
geschonken aan zaken die
binnen teams zorg geven
zoals de werkdruk. Verbetervoorstellen: kortere

teksten, een organisatie-brede inkijk en meer
verhalen van cliënten en
medewerkers zelf.
De gesprekken die we
hadden over thema’s uit het
rapport waren boeiend. In
subgroepen hebben we met
elkaar gesproken over de
samenwerking met cliënt,
familie, vrijwilligers en het
team, het gebruiken van
de vraag “Wordt de cliënt
hier nu beter van?“, het
toegerust zijn om je taken
uit te kunnen voeren, het

gebruik van de viermaandsreflectie, het gebruik van
PlanCare dossier, de acties
na de feedback op het
kwaliteitsrapport van 2017
en het leren en reflecteren
binnen de teams. Dit was
niet alleen hartstikke leuk
en leerzaam, het leverde
ook waardevolle aanknopingspunten op om mee aan
de slag te gaan. De interesse
en het enthousiasme leidde
tot de conclusie dat we deze
waardevolle sessie zeker
herhalen.

Cliëntenpanel
Een primeur dit jaar was
dat we voor onze reflectie met een cliëntenpanel
een beroep konden doen
op onze eigen ervaringsdeskundigen. Op verschillende momenten zijn we
met hen in gesprek gegaan,
waarbij we ook moesten
leren wat de beste modus is.
Op alle thema’s hebben zij
aanbevelingen gegeven. Een
kleine greep hieruit:

• let op de begrijpelijkheid
van het zorgproces voor
alle cliënten
• maak het zorgproces
op maat
• maak geen invuloefening
van het cliënttevredenheidsonderzoek
• benader meer cliënten
voor het cliënttevredenheidsonderzoek
• varieer meer in het
cursusaanbod voor
cliënten
• gebruik meer speciale
apps voor cliënten
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• gebruik feedback en
ervaring van cliënten
meer bij invulling van
de zorg.
• betrek cliënten nog
actiever bij processen,
veranderingen en nieuwe
ontwikkelingen.
Deze punten gaan wij
vertalen in acties voor de
komende tijd, waarop we
bij de evaluatie in 2019 dan
weer terugkijken.

Kwalit e it srappo r t

Samenvatting
kwaliteitsrapport

2018

Medezeggenschap
Onze Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en
Raad van Toezicht zijn actief
betrokken geweest bij het
kwaliteitsrapport. Vertegenwoordigers van deze raden
deden mee aan het intern
beraad en aan de externe
visitatie. Vooral daar hebben
zij hun betrokkenheid
getoond.

Ook binnen elke raad is het
stuk besproken. Ze zijn het
met elkaar eens dat het een
herkenbaar stuk is, dat het
goed inzicht geeft in de vele
ontwikkelingen waarmee
Gors aan de slag is en waar
zij ook over meepraten.
Vanuit de cliëntenraad werd
vooral de opleiding en de
inzet van ervaringsdeskundigen hierbij genoemd. Als
aanbeveling noemde zij een
verdere invulling van begeleiding bij vrije tijd.

We zijn
onderweg
Zorg en
ondersteuning
•We werken aan een jaarlijkse

Over Gors
•Uniek drietal doelgroepen:

mensen met een lichamelijke
beperking, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met
niet-aangeboren hersenletsel (NAH);

•Behandeling en begeleiding bij

wonen, werken, dagactiviteiten,
leren en vrijetijdsbesteding.
in Zeeland.

•Per 31-12-2018 voor 984

kinderen, jongeren, volwassenen
en senioren.

•We werken met een onder-

steuningsplan, samengesteld door
professionals uit verschillende
disciplines. Het plan wordt
minimaal jaarlijks met de cliënt
geëvalueerd.

• Er is meer eenheid en duidelijkheid 		
door het vereenvoudigen van werkwijzen en betere dossierinrichting.

• We hebben zicht op cliënten die 			

door bijzondere problemen extra 			
behoefte hebben aan medische/
verpleegkundige zorg.

• Door het behandeltraject Hersenz

kunnen mensen met hersenletsel
beter leren omgaan met het veranderde leven en de blijvende gevolgen.
bijdroeg aan extra's voor cliënten!

•Cliënten en medewerkers ontplooien
zich en nemen meer regie door
cursussen, workshops en
informatieavonden.
• Veel aandacht voor mediawijsheid
met het ontvangen Nationaal
keurmerk en gecertificeerd coach.

•Meer trots en waardigheid voor

mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt door nieuwe vormen
van dagbesteding als De Smulkamer,
Pak het aan team, De Opstap en
Dat Is Bijzonder.

•We ontwikkelen bij dagbesteding met
trajectcoaching en meer denken/
kijken in ontwikkelkansen.

•We passen (technologische) in

novaties toe met een goede visie
en jaarlijks innovatiesymposium.

•Geestelijke verzorging door ‘Samen
voor Zin’. We gaan uit van de
vragen van cliënten en werken
samen met de cliënt, zijn netwer
en begeleiders.

•Met Zeeland Onbeperkt bundelen

we kennis en expertise met Arduin,
Tragel en Zuidwester
bij complexe zorg,
dagbesteding en de
arbeidsmarkt.
Ook Emergis is
betrokken.

•We hebben bij wonen aandacht

•We betrekken naast cliënten ook
ouders/verwanten bij ons
tevredenheidsonderzoek;

Extern beraad
Dit jaar hebben we vijf
externe personen uitgenodigd om met ons te
reflecteren op het kwaliteitsrapport. Ieder had
een eigen perspectief om
dit te doen: management,
kwaliteit, opleiding, P&O
en cliënt. Zij spraken met
een vertegenwoordiging van
Gors vanuit de cliënten, de
medewerkers en het management.

Er kwamen verschillende
ontwikkelpunten aan bod.
Voor onze organisatie zijn
dit onder andere:
• meer maatwerk voor
cliënten
• verdere implementatie
zelfverantwoordelijke
teams
• informatie over en draagkracht bij medewerkers
over veranderingen
• verbeteren van het

•We zijn trots op de 8,0 voor algemene
CTO-proces verbeteren.
• doelgroepen van het
kwaliteitsrapport bepalen
zodat we keuzes maken in
onderwerpen. Zo kunnen
we de variëteit beperken
en dat biedt ruimte om
cliënten zelf nog meer
aan het woord te laten.

•

•Medewerkers FIT verlieten snel

•

•Geen afzonderlijke jaarplannen

We gaan onze vrijwilligersinzet vergroten en verstevigen door
sterkere positionering, netwerken en
trainen.

•

•(Mede)zeggenschap verstevigen we
door de cursus ‘Rechten van de
cliënt’, inzet van coaches
medezeggenschap, lokale en
centrale cliëntenraden.

tevredenheid. Ook begeleiding, zorg/
ondersteuning en de relatie tussen
cliënt en medewerker worden hoog
gewaardeerd;

•De klachtencommissie behandelde

1 klacht, de klachtenfunctionaris 19.

•Bij deelname aan de samenleving/

•(Eventuele) vrijheidsbeperking

meedoen in de buurt is ruimte
voor verbetering;

monitoren we door bewustwording,
scholing, registratie en evaluatie.

•We maken betere afspraken over wat

Veiligheid

•Aandacht voor veiligheid is er

door scholing, ondersteuning door
team Expertise & Behandeling voor
medicatie-specifieke kennis en
taakteams op specifieke
zorginhoudelijke gebieden.

we met de verbeterpunten doen om
de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te volgen en verder te
ontwikkelen.

•De veiligheid en het inschatten van

•We gaan de manier waarop we het

eventuele risico’s verbeterde door
de aangepasete risicokaartinstructie met uitleg aan
zorgregisseurs en begeleiders.

onderzoek doen verbeteren, evenals
de terugkoppeling van de resultaten
naar de teams.
- 51 Ter ug naar d e b ed oeli ng

Veiligheid
•Cliënten met complexere

problematiek worden beter
begeleid door scholing voor teams
en hulp door Taakteam
Specialistische Ondersteuning.

•Bewustwording over privacy is

toegenomen en er worden
zorgvuldiger afwegingen gemaakt
door praktijkgerichte trainingen,
factsheets en spelmethodes.

daardoor stagneren een aantal
(lange termijn) ontwikkelingen.

We bieden onderwijs op maat
waarbij we uitgaan van kennis en
kunde die men al beheerst.

De Ondernemingsraad had een
belangrijke rol in de besluitvorming
over het nieuwe organisatieontwerp door de bestuurder kritisch te
bevragen, achterbanraadpleging en
research.

liseren we door opleidingen,
samenwerking en methodische
aanpak bij casemanagement voor
mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB).

•De druk op de locaties is hoog en
•We blijven alert op de vraag of

‘Beelden van kwaliteit’, de AO/IC,
interne audits en externe audits HKZ.

voor doelgroepen met specifieke
(zorg)vragen zoals ouderen en
mensen met NAH.

hun coachrol waarmaken, regiomanagers onvoldoende hun
strategische rol. (de uitrol van)
een nieuw organisatieontwerp
blijkt nodig.

gever met een nieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie met focus op
imago, werving, duurzame inzetbaarheid, interne mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en opleiden.

•Inzicht in ons handelen geven

•Bij thuisbegeleiding professiona-

Cliëntenervaringen

•We profileren ons beter als werk-

•Unitmanagers konden onvoldoende

•

Meldingen van incidenten zijn
meer zichtbaar en beter
geregistreerd. De aard wordt
duidelijker en teams kunnen
gerichter maatregelen nemen om
te voorkomen. We ontwikkelen in
het bespreken op organisatieniveau,
opvolging en
vastlegging
van de ernst.

cliënten beter worden van onze
begeleiding en ons beleid.
een team. Men zal nu minstens zes
maanden verbonden zijn.
voor het managementteam en de
organisatie meer.

•Medewerkerstevredenheidsonderzoek is door veranderde
managementstructuur verschoven
naar 2019.

•We willen de omvang van het

aantal procedures beperken en
de leesbaarheid verbeteren.

•We onderzoeken of we ons op een

andere manier extern laten toetsen
dan HKZ.

•Het systeem voor financiële en

personele administratie (AFAS)
wordt nog verder ontwikkeld.

•Met vastgoed- en onderhoud-

inventarisatie en organisatiewensen
maken we huisvestingsplannen
per regio.

•Administratieve lastenverlichting

heeft efficiencyslagen opgeleverd,
we willen deze lijn voortzetten.

•Vanaf 2019 zal Juutsom van ons
ICT-pakket en diensten van het
cliëntenbureau gebruik maken.

•Niet meer/afbouwen: VGN-pijler 1,
inefficiënte activiteiten in PlanCare
Dossier, IC-controle.

We zijn onderweg

• Dank aan de Stichting Vrienden die

Eigen Regie

•

De ronde ‘Terug naar de bedoeling’
gaf zelfverantwoordelijke teams meer
inzichten in de belangrijke onderlinge dialoog, de ondersteuning en
facilitering. Viermaandsreflecties
gaan meer dienen als hulpmiddel.
Ontwikkelgesprekken in teamverband is soms een grote stap.

Conclusies en
aanbevelingen

Samenvatting kwaliteitsrapport

•Aan huis en op diverse locaties

Zorgproces

cyclus waarin informatie over de
kwaliteit van de uitvoering leidt
tot verbeterplannen in de praktijk;

Medewerkers

