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De meest universele kwaliteit is diversiteit 

(Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding voorkant: 

Herman Boerhaave, hoogleraar en rector-magnificus van de Universiteit van Leiden aan het begin van 

de 18e eeuw, was de eerste medicus, die bijzondere belangstelling had voor de verschillen tussen de 

zieken in de Gasthuizen. Deze verschillen en opvolgend de gedifferentieerde benadering liggen nog 

steeds ten grondslag aan de medische wetenschap. En anno 2018 geldt dit nog steeds ook voor De 

Haardstee in het kader van de zorg en dienstverlening aan cliënten. 



Kwaliteitsrapportage 2017 – De Haardstee  Pagina 3 van 19 

 

1. Inleiding 

 

De Haardstee 

 

Het is 1962 als de eerste initiatieven worden genomen om in Leiden en omgeving te komen 

tot een herhuisvesting van het ‘ cluster oligofrenen’ van psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. 

In een pand aan de Witte Singel, genaamd De Haardstee, wordt een aantal mannen 

gehuisvest en daarmee is Stichting De Haardstee een feit. 

De Haardstee breidt zich langzaam uit en ontwikkelt zich tot een ‘stadse’ instelling met 

locaties in en om de binnenstad van Leiden. Er is geen sprake van een spectaculaire groei, 

zoals bij collega-instellingen in de jaren ’60 tot ’90, maar een natuurlijke groei. Het bijzondere 

is, dat De Haardstee vanaf het begin weinig contra-indicaties voor opname hanteert en dat 

resulteert –tot op de dag van vandaag- in een zeer gemêleerde doelgroep van mensen met 

een verstandelijke of psychiatrische beperking, al of niet in combinatie met kenmerken van 

verslaving of gedragsproblematiek.       

Na het jaar 2000 groeit De Haardstee vooral in een aanbod aan zelfstandig wonende cliënten 

en groeit de ambulante ondersteuning fors.    

 

Kerncijfers 

 

Anno 2017 is De Haardstee een zorgaanbieder, die vooral georiënteerd is op de stad Leiden 

en omliggende gemeenten. Onderstaand zijn kerncijfers voor de Haardstee weergegeven: 

 

 Zorg en verblijf Zorg zonder verblijf 

Aantal cliënten 89 (VG) 21 (GGZ) 247 

(ambulant) 

50 

(dagbesteding) 

 

Medewerkers 130 personen 87 FTE 

 

Omzet     5,4 mln (WLZ) 2,0 mln (WMO) 

 

 

Organisatie in ontwikkeling 

 

In 2015 is bij het splitsen van de AWBZ in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en WMO (Wet 

maatschappelijke Ondersteuning) tevens een reorganisatie doorgevoerd. Dit om De 

Haardstee toe te rusten op deze nieuwe situatie. Daarnaast is in 2016-2017 een transitie 

doorgevoerd met ondersteuning vanuit een In voor Zorg!-traject. Hiermee is De Haardstee 

goed voorbereid op haar toekomst. Hetgeen blijkt uit een gestage groei van het aantal 

ambulante cliënten, de profilering in de zeven gemeenten waar De Haardstee actief is en het 

openen van een nieuwe locatie specifiek voor LVB-cliënten (2017). Voor 2018 zijn er 

voornemens om deze groei voort te zetten en o.a. te werken aan uitbreiding en vernieuwing 

van de functie Beschermd Wonen. 
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Aanpak van dit kwaliteitsrapport 

 

Dit rapport is opgezet conform de richtlijnen zoals deze bij de vaststelling van het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg als veldnorm zijn geformuleerd. 

Dat betekent, dat het rapport is opgebouwd uit drie bouwstenen, te weten allereerst een 

beschrijving van de kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt. Deze is gedaan 

in een gespreksronde met alle persoonlijk begeleiders van de locaties/eenheden van De 

Haardstee, onder leiding een gedragskundige. De resultaten zijn verwoord in paragraaf 2. 

Vervolgens zijn de resultaten weergegeven van het cliëntentevredenheidsonderzoek, dat in 

2017 is uitgevoerd door Customeyes, in opdracht van De Haardstee. De resultaten daarvan 

zijn aangegeven in paragraaf 3. 

In paragraaf 4 zijn weergegeven de reflecties van de 10 zelforganiserende teams, die we 

binnen De Haardstee kennen. Deze zijn gepleegd met de ondersteuning van de teamcoaches 

van deze teams. 

 

Tot slot zijn de conclusies een aandachtspunten geformuleerd, die voortkomen uit de 

verschillende invalshoeken. 

 

Het resultaat is voorgelegd intern aan de cliëntenraad van De Haardstee, de 

Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Hun bevindingen zijn toegevoegd. 

Daarnaast zijn de resultaten ook voorgelegd aan het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord (i.c. 

Zorg en Zekerheid) en aan de vier samenwerkende gemeenten van de Leidse Regio (Leiden’ 

Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest). 

 

Deze rapportage is een eerste proeve van het werken met het nieuwe Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg. Een interessante en plezierige exercitie, maar ook een bijzonder intensief 

traject. De keuze is gemaakt om de rapportage voor te leggen aan de interne organen 

(cliëntenraad, ondernemingsraad) en te bespreken met het zorgkantoor en de gemeenten uit 

de Leidse regio (de volgende rapportage zal worden voorgelegd aan een externe visitatie). 

 

Het is beslist de moeite waard geweest. 

 

Drs. M.P.M. Wesselman 

Directeur-Bestuurder van De Haardstee        
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2. De kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt 

 

Persoonsgerichte zorg 

 

Binnen De Haardstee zijn in 2017 alle medewerkers geschoold in het ‘ Oplossingsgericht 

werken’. Deze methodiek geldt als basis voor het handelen en is gericht op een wijze van 

communiceren met cliënten, die recht doet aan hun eigen inbreng en regie en tevens is 

toegespitst op het stellen van de juiste vragen.  

Uit de gesprekken blijkt, dat de persoonlijk begeleiders goed in staat zijn om hun eigen 

handelen hier op te baseren en doen dit op verschillende manieren. Soms door het werken 

met duo’s en soms door collegiaal overleg binnen het team. Ook de samenwerking met andere 

professionals binnen en buiten De Haardstee verloopt in het algemeen goed en naar wens. 

De cliënt wordt te allen tijden betrokken rondom zaken die hem/haar aangaan.   

 

De implementatie en het vasthouden van oplossingsgericht werken en de op mensen met 

autisme gerichte werkwijze ‘Geef me de 5’® vraagt aandacht in de teams en tijdens 

overlegmomenten. Medewerkers zoeken samen met de cliënt naar aanknopingspunten om de 

vaardigheden van de cliënt zo optimaal mogelijk in te zeten. De ene medewerker heeft hier 

wat meer moeite mee als de ander. Met name concrete werkdoelen dragen bij aan de 

ontwikkeling van de cliënt en ondersteunen de medewerker om hier mee bezig te zijn. 

 

 

Ondersteuningsplan 

 

Binnen De Haardstee is het streven om het ondersteuningsplan samen met de cliënt op te 

stellen. Valkuil hierbij zijn oude gewoontes waarin de begeleider bedenkt wat goed is voor de 

cliënt en dit hem/haar dit  ‘oplegt’. Deze valkuil bestaat ook als er teveel vanuit het netwerk 

gekeken wordt wat ‘goed’ is voor de cliënt. Daar lijken de invalshoeken vanuit het netwerk 

en de cliënt zelf soms te verschillen. Een plan, dat meer gericht is op ontwikkeldoelen zou 

hiervoor meer passend zijn. Er worden soms te veel doelen in een plan geformuleerd, 

waardoor zowel de cliënt als de persoonlijk begeleider de focus verliezen, zo is geconstateerd.  

 

Het blijkt nodig om een slag te maken naar kleinere overzichtelijkere plannen met een 

prioriteit vanuit de cliënt over waar aan gewerkt gaat worden. Het ondersteuningsplan wordt 

onvoldoende gebruikt als werkinstrument. Het is door de huidige opzet te lang en complex 

geworden en niet praktisch genoeg. Een korter plan met uitsluitend werkdoelen zou passender 

zijn. Dit onder de afspraak, dat de nu vaak in het plan opgenomen  ‘onderhoudsdoelen’ meer 

als werkafspraken kunnen worden opgenomen m.b.t. het dagelijks leven van de cliënten. 

 

 

Kwaliteit van bestaan  

 

De ondersteuning aan cliënten is op maat. Toch kunnen omstandigheden, zowel vanuit de 

wens van de cliënt, de fysieke omgeving of de begeleidingsmomenten soms niet toereikend 

zijn. Gaandeweg verschuift de focus bij de zorg- en dienstverlening aan cliënten van louter 

‘kwaliteit van zorg’ naar ‘kwaliteit van bestaan’. De start van de WMO heeft deze ontwikkeling 
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versterkt. De verkenning van wat dit is en wat cliënten daar van verwachten is relatief nieuw, 

zeker in situaties waarin de participatie aan processen in de samenleving –waartoe mensen 

met een beperking steeds meer voor worden uitgenodigd- lange tijd niet aan de orde is 

geweest.  

Dit kenmerkt ook de verschuiving van ‘ zorgplan’  naar ‘ondersteuningsplan’. De vraag is hoe 

we dit zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Vanuit de WMO (maar ook steeds meer vanuit 

de WLZ) is er nadrukkelijk aandacht voor participatie aan ‘ gewone’ maatschappelijke 

processen. Daarvoor dient de ondersteuning in de vorm van zorg en dienstverlening een draai 

te maken, maar is ook de samenleving aan zet. Er moet ook ‘ruimte’ komen voor mensen 

met een beperking. 

Binnen De Haardstee is dit onderkend en wordt er gezocht naar mogelijkheden om tussen de 

vormen van 24-uurs zorg en de ‘uurtjes-zorg’  van ambulante ondersteuning tussenvormen 

te vinden, die cliënten in een aantal stappen kunnen brengen naar meer autonomie en eigen 

zeggenschap. Het initiatief van de  “LVB- wooncarrière”1  is een belangrijke stap in deze 

richting. 

 

 

Eigen regie 

 

Binnen De Haardstee werken we naarstig aan meer regie bij de cliënt. Er zijn echter wel 

verschillen per team.  Deze hebben met name te maken met de neiging tot ‘beschermen’ van 

cliënten. Begeleiders kunnen nog wat stappen zetten in de richting van meer eigen regie bij 

de cliënt. Dit vraagt om een houding van durven loslaten. Het oplossingsgericht werken brengt 

gaandeweg de medewerkers in de juiste stand om hier open mee aan de gang te gaan. 

 

 

Omgaan met netwerk 

 

Medewerkers van De Haardstee maken nog te weinig gebruik van het netwerk van de cliënt. 

Vaak is dit niet goed in beeld. Als een netwerk niet in beeld is kan dit ook niet ingezet worden. 

Het is een goed streven om hier aandacht aan te besteden omdat onduidelijk is hoe  het 

netwerk ingezet zou kunnen worden en dat het een aanvulling kan zijn op de professionele 

begeleiding. Daarbij is uit de gesprekken ook naar voren gekomen, dat het netwerk van de 

cliënten van De Haardstee overigens niet in alle gevallen even positief bijdraagt aan de 

kwaliteit van het bestaan, soms integendeel. Reden te meer om netwerken niet alleen in kaart 

te brengen, maar deze tevens samen met de cliënt te vergroten.       

 

 

 

 

 

                                                           
1 De ‘LVB-wooncarrière’ omvat een vernieuwend experiment binnen De Haardstee. Hier worden jongeren en 
jongvolwassenen begeleid naar zelfstandigheid op basis van een fasemodel met gerichte begeleiding en training.  



Kwaliteitsrapportage 2017 – De Haardstee  Pagina 7 van 19 

 

 

3. De ervaringen van cliënten: 

 

Aanpak 

 

Het cliënttevredenheidsonderzoek binnen De Haardstee vindt op twee manieren plaats: 

enerzijds zijn er een drietal vragen opgenomen in het ondersteuningsplan, waar cliënten 

minimaal jaarlijks een antwoord op geven. Anderzijds is er het (extern georganiseerde) 

onderzoek, dat eenmaal in de drie jaar wordt uitgevoerd. Dit laatste onderzoek staat centraal 

in deze paragraaf.  

Het onderzoek is verricht onder alle vormen van ondersteuning, die door De Haardstee 

worden uitgevoerd. Dat maakt het mogelijk om ambulant, dagbesteding en wonen zowel 

gezamenlijk als apart aan een beschouwing te onderwerpen. Daarnaast zijn niet alleen 

cliënten, maar ook ouders/vertegenwoordigers van cliënten om hun mening gevraagd.    

Bij het cliënttevredenheidsonderzoek is als invalshoek gekozen voor de ‘kwaliteit van 

bestaan’. Deze is in 6 kerndimensies samen te vatten. Onderstaand is een samenvatting van 

het resultaat weergegeven: 

 

 

Omschrijving cliënten Verwanten benchmark2 

Algemeen totaal 74,8 61,3 72,7 

Begeleiders en ondersteuning 73,8 65,6 77,9 

Thuis en omgeving 64,7 60,6 76,1 

Werk en dagbesteding 57,9 50,0 73,1 

Plan en eigen regie 82,4 64,3 80,0 

Vrije tijd en contacten 75,2 54,0 Zie toelichting 

   

 

 

Algemeen 

 

De algemene tevredenheid van cliënten over de zorg en dienstverlening is vrijwel gelijk 

gebleven (score 2017: 74,8 t.o.v. de score 2014: 74,0). De score op algemene tevredenheid 

is wat hoger dan de benchmark. 

Voor de cliëntvertegenwoordigers geldt dat de algemene tevredenheid iets is toegenomen 

(van score 58,0 naar 61,3), maar de score blijft lager dan de benchmark. 

 

 

Begeleiding en ondersteuning 

De tevredenheid van cliënten over de begeleiders en de ondersteuning die zij van hen krijgen, 

is over het algemeen afgenomen t.o.v. 2014. Cliënten zijn bijvoorbeeld minder tevreden over 

de hulp die ze krijgen (van score 85,1 naar score 78,8), ze vinden dat begeleiders minder 

                                                           
2 De ‘benchmark’ wordt gevormd door het gemiddelde van alle organisaties in Nederland, waar Customeyes (of 
haar voorganger) cliëntentevredenheidsonderzoek heeft verricht. 
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goed naar ze luisteren (van score 83,3 naar score 78,0) en dat begeleiders minder tijd voor 

ze hebben (van score 68,5 naar score 60,6). Over het algemeen zijn de scores van 2017 

redelijk vergelijkbaar met de benchmark. 

Eén van de meest tegenvallende resultaten is de score op de vraag of cliënten voldoende 

begeleiding krijgen bij het leren van nieuwe dingen (van score 74,6 naar score 59,2). Met 

onze nieuwe begeleidingsstijl, is dit juist één van de speerpunten.  

 

Een opvallend hogere score is behaald op de vraag of begeleiders voldoende helpen bij het 

omgaan met anderen (van score 13,5 naar score 21,6). Binnen De Haardstee hebben we al 

een aantal jaar meer focus gelegd op het sociale netwerk van de cliënt, dit is een mogelijke 

verklaring voor deze toename. Al ligt de score van 2017 nog altijd beduidend lager dan de 

benchmark. Hier blijft aandacht nodig en het is dus goed dat het sociale netwerk van cliënten 

ook onderdeel uitmaakt van onze vernieuwde begeleidingsstijl. 

 

De cliëntvertegenwoordigers geven in vergelijking met de benchmark ook een lage score voor 

de ondersteuning bij het leren van nieuwe dingen en het helpen bij het omgaan met anderen 

(al is de score op dit laatste punt wel toegenomen t.o.v. 2014). 

 

 

Huis en omgeving 

 

Cliënten zijn minder tevreden over hun woonruimte. Bij de open vragen geven cliënten vooral 

opmerkingen over het onderhoud en over (geluids-)overlast van buren (zowel door cliënten 

als niet-cliënten). De tevredenheid over de privacy en de veiligheid binnen de woonruimte is 

toegenomen, al liggen de scores hiervan onder de benchmark.  

Een aparte vraag onder dit kopje is: “Ik mag zelf mijn keuzes maken” (deze vraag is 

meegenomen binnen dit onderdeel van de vragenlijst, omdat dit onderdeel is weggelaten voor 

ambulante cliënten). Op deze vraag is de score toegenomen en ligt de score flink hoger dan 

de benchmark. Dat is een mooi resultaat en het geeft aan dat De Haardstee op het thema 

“eigen regie” goed bezig is. 

De scores van de cliëntvertegenwoordigers geven op dit onderdeel (huis en omgeving en 

eigen keuzes maken) hetzelfde beeld als de scores van de cliënten.  
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Dagbesteding  

Voor de resultaten van de dagbesteding moet het aparte overzicht van de dagbesteding 

gebruikt worden, hier zijn de cliënten die dagbesteding van De Haardstee krijgen gefilterd3:  

 

 
 

In het algemene overzicht zijn er meer cliënten die deze vragen hebben beantwoord, terwijl 

deze voor hen niet van toepassing waren (bijv. omdat zij ergens anders dagbesteding 

hebben).  

Op vrijwel alle onderdelen (tevredenheid over de dagbesteding, op gemak voelen op de 

dagbesteding, voldoende nieuwe dingen leren op de dagbesteding) wordt lager gescoord dan 

de benchmark. Hier zijn dus zeker nog een aantal verbeteringen nodig. 

Op de vraag of cliënten het leuk hebben op de dagbesteding wordt hoog gescoord, ook flink 

hoger dan de benchmark. Dat is een mooi resultaat om vast te houden. 

 

Plan en eigen regie 

Over het ondersteuningsplan zijn de cliënten in 2017 over het algemeen meer tevreden dan 

in 2014. Op alle vragen over het ondersteuningsplan wordt iets hoger gescoord dan de 

benchmark.  

De cliëntvertegenwoordigers zijn over het algemeen iets minder tevreden over het 

ondersteuningsplan. De scores over het kunnen meepraten, het luisteren naar de cliënt en 

het nakomen van afspraken zijn echter wel toegenomen t.o.v. 2014. In de open antwoorden 

                                                           
3 In het overzicht moet worden gelezen voor ‘De Haardstee’ alle cliënten, die gebruik maken van het 
dagbestedingsaanbod (dus ook cliënten in onderaanneming) van De Haardstee. Voor ‘Maatwerk Boerderij’ 
betekent dit, dat dit de Haardstee-cliënten, die zowel bij De Haardstee wonen als werken.   
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worden uiteenlopende opmerkingen gemaakt, waaronder dat het ondersteuningsplan op dit 

moment te statisch is. 

 

Vrije tijd en contacten  

Op het gebied van vrije tijd en contacten is een redelijke score door cliënten (75,2) en wat 

lager door verwanten (54,0). Kijken we echter naar specifieke vragen, die binnen dit 

onderwerp vallen, dan blijkt er een forse behoefte aan deelname aan activiteiten in de buurt, 

hulp met computers/telefoons, etc. en sociale media, hulp bij gezond leven, geld- en 

regeltaken en hulp bij het omgaan met anderen. Dit geldt het meeste bij ambulante cliënten, 

wat logisch lijkt, maar nadrukkelijk ook bij cliënten, die bij De Haardstee wonen.  
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4. Zelfreflectie van de teams 

 

 

De zelfreflectie van de teams vormen een spiegel aan de visie van de organisatie en geven 

weer in hoeverre medewerkers zelf hun werk ervaren, en kansen en belemmeringen zien. 

Binnen De Haardstee is in 2016 gestart met zelforganiserende teams. Dit proces is –zo moge 

blijken uit de reflecties- wel in gang gezet, maar nog zeker niet afgerond. De 11 teams binnen 

De Haardstee hebben een reflectie gepleegd, die in een vervolg zal worden uitgewerkt in een 

TOP (Team Ontwikkel Plan). 

Bij het uitvoeren van deze reflecties zijn in de besprekingen steeds een aantal stellingen 

voorgelegd, waarop is gereflecteerd. Onderstaand de resultaten: 

 

 

Hoe ervaren medewerkers de kwaliteit van het werk? 

 

Bij de vraag hoe medewerkers elkaars kwaliteiten gebruiken is men over het algemeen 

positief. De invoering van ‘teamrollen’  maakt dat men zich niet meer hoeft bezig te houden 

met allerhande onderwerpen, maar dat deze zijn geborgd binnen de teams. Wel wordt 

opgemerkt, dat de invulling van de teamrollen meer tijd kost.  

Tegelijkertijd dient ‘solisme’  voorkomen te worden. Een goede overdracht van bestaande 

kennis en ervaring wordt op sommige plaatsen gemist. Rapportage en communicatie zijn 

daarom steeds belangrijk. 

Duidelijk is, dat de ‘kijk’ op cliënten aan het veranderen is: de eigen regie van cliënten is 

weliswaar uitgangspunt, maar is ook spannend. In hoeverre pakt de cliënt de regie en 

wanneer blijf je met de handen op de rug staan en wanneer stuur je toch de cliënt? Het 

‘overschatten’ en het ‘onderschatten’ van de cliënt komt beide voor.     

Er wordt aangegeven dat er soms nog te veel overgenomen wordt. Dit komt onder andere 

door het wennen aan deze manier van denken en ook wordt meerdere keren tijdgebrek 

aangegeven  als reden waarom medewerkers dingen zelf even doen i.p.v. samen met de 

cliënt. 

Als het team een stabiele basis heeft heb je meer ruimte om te werken aan het vergroten van 

de eigen regie van de cliënt. De eigen regie zie je ook terug in de doelen van het 

ondersteuningsplan. Door zaken te laten gebeuren ontstaat er ruimte tot groei. Loslaten is 

hierin vaak moeilijk. Eigen regie heeft altijd zijn grenzen zoals deze zijn vastgesteld in de 

kaders vanuit de organisatie en de afspraken op de locaties.  

 

 

Zijn medewerkers voldoende toegerust voor hun taken? 

 

In 2015 zijn missie, visie en kernwaarden voor De Haardstee opnieuw geformuleerd. Bijna 

iedereen kent de visie globaal, Persoonlijk begeleiders beter dan begeleiders. Men werkt met 

name met de kernwaarden van De Haardstee. 

Iedereen vindt dat er goed  gewerkt wordt vanuit de visie, maar dat er zeker nog verbetering 

mogelijk is. In alle teams prikkelt deze vraag om verder in gesprek te gaan over wat werken 

vanuit de visie precies betekent. 
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Een aantal teams geeft aan dat ze de visie uitdragen en met name bezig zijn met het 

vergroten  van de eigen regie van de cliënten.  Eén team geeft aan dat er vaak niet genoeg 

tijd is om volgens de visie te werken waardoor ze nog veel overnemen van de cliënt.  Ook 

loopt men er soms tegen aan dat eigen regie in strijd kan zijn met het geven van 

verantwoorde zorg.  

Ook voor cliënten betekent de nieuwe visie een verandering. Alle teams zijn bezig met het 

stimuleren van de ontwikkeling van de cliënten. Ook hierbij zijn medewerkers met elkaar aan 

het zoeken waar de grenzen van cliënten liggen. Het gesprek hierover wordt gevoerd. 

Aandachtspunten zijn onder andere: geen genoegen nemen met de bestaande situatie, de wil 

tot verandering stimuleren bij cliënten (en hospitalisatie tegengaan) en afzien van ‘te veel 

bescherming’  van cliënten. Dit vergt allemaal doorzettingsvermogen en veiligheid binnen de 

teams. 

 

De door De Haardstee aangereikte methodieken helpen bij het veranderingsproces, doch het 

gebruik hiervan vraagt wel voortdurend aandacht: van medewerkers zelf, maar ook van de 

organisatie. 

Medewerkers geven aan de methodieken te gebruiken, maar dat ze dit vaak nog te weinig 

bewust doen. Dit vraagt aandacht in de vergaderingen, gesprekken met de gedragskundige 

en in onderling uitwisseling. Het lijkt allemaal nog wat onwennig. ‘Door hier met zijn allen aan 

te werken kun je de methodieken bewuster gaan inzetten.’ 

 

 

Hoe kunnen medewerkers leren en zich ontwikkelen? 

Door de eigen kracht en vaardigheden van cliënten centraal te stellen wordt het naar 

verwachting makkelijker om goed in te schatten wat een cliënt wel en niet kan. Om daarachter 

te komen is het zaak goed te luisteren naar wensen en behoeften van de cliënt.  

Het sociaal netwerk van de cliënt speelt hierbij ook een belangrijke rol. Echter, het omgaan 

met verschil tussen wensen van cliënten en van netwerk is een zoektocht. 

Bij iedere cliënt wordt gekeken hoe het netwerk in elkaar steekt. De vervolgstap over hoe 

hier dan mee samen te werken of hoe hier gebruik van te maken kan beter. Soms is het lastig 

als het netwerk zelf ook een beperking heeft of als ouders iets anders willen dan de cliënt. Bij 

ambulante ondersteuning geeft men aan dat ze het netwerk er meer bij zouden kunnen 

betrekken en bij de dagbesteding is er minder noodzaak om bezig te zijn met het netwerk.  

 

Bij het bevragen van elkaar blijken er forse verschillen te zijn binnen De Haardstee. Dit 

verschil schuilt in de mate van veiligheid die er bestaat binnen de teams. Een andere reden 

is vooral praktisch: men ziet elkaar te weinig om dit uit te kunnen wisselen. 

Ook feedback is nog geen gewoonte: men voelt wel de vrijheid om feedback te geven, maar 

in de praktijk komt het er niet altijd van.  

 

Bij de reflectievraag of men vindt, dat binnen de teams de gemaakte afspraken goed worden 

nagekomen, vindt bijna iedereen dat er verbetering mogelijk is. Medewerkers vinden het 

belangrijk om goed te rapporteren waarom je van de afspraak bent afgeweken. Goede 

feedback, rapportage en communicatie helpen hier bij. 
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Verschillende oorzaken blijken een rol te spelen bij het niet nakomen van afspraken: 

 Tijdsdruk maakt, dat de overdracht wordt niet goed wordt gelezen 

 Men werkt te individueel en merkt vervolgens, dat afspraken gemaakt met collega’s 

hierdoor vaak te vrijblijvend zijn.  

 Afspraken zijn ook niet altijd duidelijk. 

Over de zelforganisatie: hierover wordt verschillend gedacht. Tegenover het geluid, dat je 

door zelforganisatie nu sneller zelf zaken kunt regelen en dat er meer ruimte is voor eigen 

inbreng staat de opvatting, dat de zelforganisatie wordt gezien als taakverzwaring. Er is te 

weinig tijd voor de invulling van de teamrollen. 

 

Er klinken ook kritische geluiden naar het management: top-down beslissingen, onduidelijke 

verwachtingen en veranderende afspraken. Met de insteek van zelforganiserende teams is 

een belangrijke ontwikkeling ingezet, voor teams en voor het management. Deze 

ontwikkeling is zeker nog niet af. 
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5. Conclusies en aandachtspunten 

 

Allereerst kan worden vastgesteld, dat medewerkers en teams bij deze vorm van het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zich meer betrokken voelen dan bij het invullen van ‘de 

lijstjes’. De dialoog over de kwaliteit binnen De Haardstee is met het invullen van de 

‘bouwstenen’ nadrukkelijk meer door de uitvoerende medewerkers vormgegeven. 

Dat wil niet zeggen, dat alles van een leien dakje gaat. Het gegeven, dat binnen De Haardstee 

hard gewerkt is om de organisatie opnieuw vorm te geven en vooral de ‘mindset’ te 

veranderen betekent nog niet, dat we er zijn. Binnen en buiten De Haardstee zijn tal van 

processen in verandering en dat is te merken.   

 

Tegenover de gestage groei die De Haardstee doormaakt en de bijdragen aan innovatie van 

de zorg binnen het werkgebied staat de noodzaak om binnen de organisatie in het komende 

jaar (of jaren) te werken aan zeven belangrijke invalshoeken: 

 

a) Ondersteuningsplan 

Duidelijk is, dat het huidige ondersteuningsplan moet worden herzien en dat er 

daadwerkelijk ruimte gemaakt moet worden voor de eigen regie van de cliënt. Het is te 

ingewikkeld, te lang, cliënten ervaren het als een examen. Er is een behoefte aan een 

duidelijk plan, liefst digitaal beschikbaar, dat als werkinstrument voor cliënt en begeleiders 

voordeel biedt. 

 

b) Teamontwikkeling 

Binnen de teams is veel in beweging gezet en deze ontwikkeling verdient nadrukkelijk 

aandacht. Van de teams, maar ook van het management. Verbetering van de 

doelmatigheid, meer leren van elkaar, communicatie en in kaart brengen van de 

werkdruk. 

 

c) Scholing 

Er zijn belangrijke stappen gezet en deze verdienen voortgang: vasthouden en uitbouwen 

van de methodische benadering, kennisuitwisseling, GGZ-casuïstiek. 

 

d) Zorginhoud 

Aandacht voor begeleiding cliënt, vooral op kwaliteit van leven, werk en dagbesteding.  

 

e) Versterking van de keten 

Samenwerking met externe partijen, vooral met de GGZ  

 

f) Huisvesting 

Doorlichten huidige huisvesting op fysieke veiligheid en onderhoud en onderzoek naar 

mogelijkheden voor herhuisvesting van een deel van de verblijfscliënten.  

 

g) Tijd voor cliënten 

De tijd, die beschikbaar is voor cliënten staat vanwege allerhande ontwikkelingen onder 

druk. De Haardstee staat daar overigens niet alleen in: een doelgerichte aanpak is nodig 

om te zien in hoeverre de ‘regeldruk’ teruggebracht kan worden.    
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Bijlage: 1 

 
 

 
 
 

De Haardstee 
T.a.v. de heer M.P.M. Wesselman 

Directeur-bestuurder 
Oude Herengracht 6c-d 
2312 LN Leiden 

 
 

 
Leiden, 9 april 2018 
 

 
 

Betreft: Kwaliteitsrapportage 2017 De Haardstee 
 

 
 
Geachte heer Wesselman, 

 
De OR heeft in zijn vergadering van 9 april 2018  zijn bevindingen over de 

Kwaliteitsrapportage 2017 De Haardstee besproken. 
 
De OR vindt  het een eerlijk, goed en helder geschreven stuk en wil de 

onderstaande bevindingen meegeven. 
 

Bij hoofdstuk 5 conclusies en aandachtspunten: 
“b de teamontwikkeling” hier ziet de OR niet benoemd de aandacht voor de 
onderlinge veiligheid binnen een team, en de fysieke veiligheid ten aanzien van de 

veranderende cliënten populatie met meer GGZ problematiek, zoals aangegeven in 
hoofdstuk 4 pagina 11 een na laatste alinea: “Bij het bevragen….er niet altijd van”. 

Bij het neerzetten van zelforganiserende teams vindt de OR het van belang dat het 
punt veiligheid binnen de teams een eerste vereiste is om dit tot een succes te 
maken. 

 
 “f huisvesting” wordt wel gerefereerd naar de fysieke veiligheid voor 

(her)huisvesting.  
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“g tijd voor cliënten” dit punt zou meer onderbouwd kunnen worden aangezien er 
continue veranderende vragen vanuit externe partijen zijn, waardoor 

administratiesystemen  continue mee moeten veranderen. Dit vergt veel van niet 
alleen de administratief medewerkers, maar zeker ook van de zorgmedewerkers. 

Zorgmedewerkers moeten steeds meer registreren en verantwoorden op de 
computer. Dit gaat ten koste van de tijd voor de zorg en daarmee ten koste van de 
kwaliteit van zorg. 
 

De bevindingen van de teams over het management  hadden explicieter een plek 
moeten krijgen in de conclusies en aandachtspunten naar ons idee. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 

De ondernemingsraad van De Haardstee 
 

 
 
 

Marjan Verhoeven 
Voorzitter 
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Bijlage: bevindingen cliëntenraad De Haardstee 

 

 

Uit: verslag Overleg Cliëntenraad – Directeur-Bestuurder d.d. 12 maart 2018 

4. Kwaliteitsrapport De Haardstee 2017 

Het Zorgkantoor, het Ministerie en de gemeenten willen weten hoe de Haardstee het doet. 

Vanaf 2017 is besloten niet alleen cijfers te verzamelen, maar de Haardstee zelf te laten 

vertellen wat ze doet en waarom. Dit staat in het kwaliteitsrapport. 

Het rapport is opgebouwd uit 3 bouwstenen. Bouwsteen 1 is het zorgproces rondom iedere 

cliënt. Bouwsteen 2 is het cliënttevredenheidsonderzoek en bouwsteen 3 de teamgesprekken.  

Wat zijn de conclusies en aandachtspunten? 

 het ondersteuningsplan moet eenvoudiger 

 in de teams: meer leren van elkaar, met elkaar praten, werkdruk in kaart brengen 

 verder werken aan scholing 

 zorg: benadering cliënt, kwaliteit van leven, werk en dagbesteding 

 samenwerking met andere zorginstellingen 

 wonen: aandacht voor veiligheid en twee nieuwe woonlocaties 

 tijd voor cliënten maken 

Het rapport wordt besproken met de cliëntenraad, de Raad van Toezicht, de 

Ondernemingsraad, het Zorgkantoor en de gemeenten. Vervolgens wordt het ingediend bij het 

Zorginstituut. De conclusies worden omgezet in plannen en daden en er zal een nieuw rapport 

gemaakt worden voor 2018. 

Vragen van de directeur aan de cliëntenraad: 

 Zijn het kwaliteitsrapport en de conclusies duidelijk? 

De raad vindt het een duidelijk rapport. De conclusies zijn herkenbaar. Wat betreft het 

eenvoudiger maken van het ondersteuningsplan wordt door een raadslid het advies 

gegeven gegevens over de cliënt zijn of haar verleden er in te laten. Op die manier hoeft 

de cliënt bij een nieuwe begeleider niet weer zijn of haar hele verhaal te vertellen. De 

directeur geeft aan dat informatie over het verleden van een cliënt in zijn/haar dossier 

staan. Straks wordt er binnen De Haardstee gewerkt met PlanCare. In PlanCare staat 

dan alle belangrijke informatie over de cliënt. Er wordt dan bepaald wie welk onderdeel 

van het cliëntdossier mag inzien. Een begeleider kan dan bijvoorbeeld kijken wat de 

cliënt in het verleden heeft meegemaakt om zo op een goede manier bij de cliënt aan te 

kunnen sluiten.  

Het is straks ook mogelijk dat dagbesteding en woonbegeleiding samen met de cliënt 

het ondersteuningsplan maken. Aan cliënten wordt voorgelegd of ze dat inderdaad 

willen.  

 Staan er onderwerpen in het rapport die niet goed zijn weergegeven? 

Volgens de cliëntenraad klopt alles en is het allemaal belangrijk. 
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 Waar kan de Haardstee verbeteren? 

Er zijn al veel dingen verbeterd, vindt de raad. Belangrijk wordt gevonden dat er meer 

tijd komt voor de cliënten. Ook goed om te kijken of sommige begeleiders misschien 

meer hooi op hun vork nemen waardoor ze minder tijd voor de cliënt hebben. 

 

 Je mag 2 dingen veranderen. Wat zou je dan willen? 

o meer tijd voor cliënten maken en nemen  

o geef cliënten de kans te vertellen wat ze belangrijk vinden 

o dat er altijd iemand op het steunpunt aanwezig is (en dus minder op kantoor) 

o meer organiseren voor de cliënten (eigen bijdrage kun je vragen), evt. in 

samenwerking met VTV 

 

 Wat vindt de cliëntenraad van het kwaliteitsrapport? 

De raad vind het een duidelijk rapport. 
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Bijlage: bevindingen van de Raad van Toezicht 

 

Uit: verslag 27 maart 2018 

 

6. Kwaliteitsrapportage 2017 

Over 2017 is een Kwaliteitsrapportage gemaakt die op een nieuwe manier tot stand is gekomen. Ter 

toelichting heeft de heer Wesselman een notitie voor de RvT toegevoegd. De RvT vraagt de mening van de 

RvB over de rapportage: De heer Wesselman vindt dat het beeld klopt dat geschetst wordt in de rapportage. 

De Kwaliteitsrapportage is in nauwe samenwerking met de medewerkers tot stand gekomen; een goede 

manier om te vertellen wat we hebben gedaan en waar we staan. In de Team Ontwikkel Plannen worden 

thema’s genoemd waar aandacht aan moet worden besteed; deze hebben een link met de thema’s in het 

Jaarplan.  

 

De heer Wesselman gaat nog in gesprek met het zorgkantoor en de gemeente over de Kwaliteitsrapportage. 

De definitieve rapportage wordt naar het Zorginstituut gestuurd; men is benieuwd wat hiermee gedaan wordt. 

Het Zorginstituut is zich bewust van het feit dat er verschillen zijn tussen grote en kleine organisaties.  

 

De RvT heeft waardering voor de rapportage en de toelichting. Zij erkennen de genoemde aandachtspunten 

en de link met het Jaarplan.   

 


