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1. Inleiding  
 

Dit is het kwaliteitsrapport van De Haardstee over het jaar 2019. Wij hebben dit rapport 

geschreven volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het 

kwaliteitskader is bedoeld als stimulans voor medewerkers in zorgorganisaties om 

voortdurend te blijven werken aan kwaliteitsverbetering. In verschillende bouwstenen 

wordt informatie opgehaald vanuit de organisatie en met cliënten en medewerkers wordt 

gesproken over hun ervaringen en meningen. Wij hebben gemerkt dat (zoals dit ook 

bedoeld is vanuit het kwaliteitskader) er tijdens het uitvoeren van de bouwstenen inzichten 

ontstaan over wat er goed gaat binnen onze organisatie en hoe we dat kunnen vasthouden 

en dat er ideeën worden gevormd over wat er beter kan en hoe we dat kunnen aanpakken.  

 

Dit rapport is in feite het laatste stapje, de laatste bouwsteen van het kwaliteitskader. 

Hiermee schetsen we een beeld van de kwaliteit van zorg binnen De Haardstee en stellen 

we voor de organisatie als geheel vast, wat we willen borgen en wat onze verbeterpunten 

zijn. Met dit openbare rapport laten we de buitenwereld met ons meekijken en leggen we 

verantwoording af over wat we doen en waarom we dat doen. 

 

Reikwijdte van het rapport 

De Haardstee is een organisatie die begeleiding biedt aan mensen met een (licht) 

verstandelijke en/of psychiatrische beperking. We doen dit op grond van de Wet langdurige 

zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het kwaliteitskader is een 

landelijk kader dat van toepassing is op de Wlz. Wij kiezen er echter voor om het 

kwaliteitskader toe te passen op zowel onze Wlz, als onze Wmo activiteiten. Enerzijds 

kiezen we hiervoor vanuit praktische overwegingen, omdat verschillende zorgvormen in de 

uitvoering door elkaar heen lopen, is een scheiding aanbrengen in de uitvoering van het 

kwaliteitskader niet altijd logisch. Maar belangrijker is, dat wij van mening zijn dat het 

kwaliteitskader een zinvolle bijdrage levert aan onze kwaliteit van zorg, dit geldt voor de 

Wmo net zo goed als voor de Wlz. Daarom vinden wij het een meerwaarde om het 

kwaliteitskader op de hele organisatie toe te passen. 

 

 

1.1 Uitvoering kwaliteitskader 2019 

Het kwaliteitskader bestaat uit verschillende bouwstenen, hieronder is beschreven hoe we 

de bouwstenen binnen De Haardstee hebben uitgevoerd in 2019:  

 

Bouwsteen 1 – Zorgproces rond de individuele cliënt 

Voor de uitvoering van bouwsteen 1 zijn binnen ieder zorgteam gesprekken gevoerd met 

de persoonlijk begeleiders onder leiding van een gedragsdeskundige. Voor de gesprekken 

zijn vooraf de thema’s bepaald en halfopen vragenlijsten opgesteld: 

 Thema: Gezondheid(srisico’s) 

Hoofdvraag: Hebben we voldoende aandacht voor de gezondheid(srisico’s) van 

cliënten? Lukt het om in de begeleiding voldoende ondersteuning te bieden? 

 Thema: Afspraken over dagelijkse zorg en ondersteuning 

Hoofdvraag: Hoe werken we in de praktijk met doelen en afspraken? 

 Thema: Kwaliteit van bestaan 

Hoofdvraag: Hebben we zicht op welke tekorten er zijn en wat doen we hieraan? 

 

In het landelijke kwaliteitskader wordt een richtlijn gegeven voor de thema’s die door 

zorgorganisaties behandeld moeten worden. Binnen De Haardstee hebben wij ervoor 

gekozen om jaarlijks maximaal drie thema’s te behandelen, zodat we deze thema’s 

voldoende diepgang kunnen geven. In een cyclus van drie jaar komen alle thema’s uit het 

kwaliteitskader in ieder geval één keer aan bod1. 

 

                                                           
1 In de uitvoering van de bouwstenen merken we dat er geregeld overlap is tussen de verschillende thema’s 
van het kwaliteitskader. Op die manier komen alle thema’s vrijwel ieder jaar wel aan bod, maar staan de 
gekozen thema’s van dat jaar meer onder de aandacht.  
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Bouwsteen 2 – Onderzoek naar cliëntervaringen  

Bij het ophalen van cliëntervaringen hebben we in de uitvoering onderscheid gemaakt 

tussen cliënten die vallen onder de Wlz en de Wmo. Dit onderscheid hebben we gemaakt 

omdat er door de gemeenten (Wmo) andere eisen worden gesteld aan cliëntervarings-

onderzoek dan vanuit het kwaliteitskader (Wlz). Aan Wmo cliënten hebben we gevraagd 

naar hun tevredenheid over de begeleiding en welke wensen zij nog hebben ten aanzien 

hiervan. Voor Wlz cliënten hebben we dezelfde thema’s aangehouden als bouwsteen 1 en 

vragen gesteld als: 

 Wordt er door de begeleiding voldoende aandacht besteed aan uw gezondheid? 

 Komt de begeleiding de gemaakte afspraken na? 

 Noem 5 dingen die heel belangrijk zijn in uw leven (wat is kwaliteit van bestaan)? 

De antwoorden van cliënten gaven in sommige gevallen directe aanleiding om in de 

ondersteuning dingen anders te doen en/of om aanvullende afspraken te maken. 

Daarnaast zijn de antwoorden van cliënten verzameld op organisatieniveau om een beeld 

te geven van de ervaringen van cliënten2.  

 

Bouwsteen 3 – Zelfreflectie in de teams 

In het kader van bouwsteen 3 zijn in alle zorgteams gesprekken gevoerd onder leiding van 

de teamcoaches. Het centrale thema van de gesprekken was: de toerusting van 

medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten. Met als hoofdvraag 

“Kunnen wij als team ons werk goed doen?”: 

 Wat gaat er goed? Hoe komt dat? Hoe kunnen we dat vasthouden? 

 Wat kan er beter? Hoe komt dat? Hoe kunnen we dat veranderen? 

Vanuit de reflectiegesprekken hebben de teams ontwikkelpunten opgesteld en deze zijn 

opgenomen in hun team ontwikkelplan (TOP). Het TOP is een levendig document waar 

lopende het jaar door het  team aan wordt gewerkt. Naast de reflectiegesprekken kunnen 

ook andere bronnen input zijn voor de TOP’s (bijv. de RI&E, MTO, kwartaalrapportage, 

etc.). Naast dat de reflectiegesprekken aanleiding geven tot ontwikkelpunten voor het 

eigen team, worden de teams ook uitgenodigd om bij het management aan te geven wat 

zij vanuit de organisatie nodig hebben en om hun vragen te stellen. 

 

Bouwsteen 4 – Kwaliteitsrapport en interne reflectie 

Op grond van de bouwstenen is een concept-kwaliteitsrapport opgesteld. Hierin zijn de 

voorgenomen verbeterpunten voor de organisatie opgenomen. Het concept-

kwaliteitsrapport wordt aangeboden aan de interne organen: de cliëntenraad (CR), de 

ondernemingsraad (OR) en de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht 

(RvT). De resultaten van de interne reflectie zijn verwerkt in het definitieve 

kwaliteitsrapport 2019. Een weergave van de gesprekken met de interne organen is 

opgenomen als bijlage bij dit rapport. 

 

Overige informatiebronnen 

Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening goed in kaart te kunnen brengen hebben 

we gebruik gemaakt van een aantal aanvullende bronnen, zoals de managementrapporten 

over de productie en het bedrijfsresultaat, de inzet van fte en ziekteverzuim en de interne 

kwaliteitsmanagementrapportages.  

 

 

 

                                                           
2 Verderop in dit rapport wordt op een aantal plekken in percentages uitgedrukt hoe vaak cliënten iets hebben 

aangegeven of hoe vaak een bepaald antwoord is gegeven. Het betreft hier geen (extern) getoetste 
onderzoeksmethode. De percentages zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven over de ervaringen van onze 
cliënten. 
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2. Over De Haardstee 
 

De Haardstee biedt begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische 

beperking. In de regio Leiden bieden we ambulante begeleiding, zorg met verblijf, 

beschermd/beschut wonen en dagbesteding. We doen dit op grond van de Wet langdurige 

zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

 

  Soort 
ondersteuning 

Aantal cliënten 
op 31-12-2019 

Zorg op/vanuit* 
woonlocatie 

Begeleiding 
ambulant 

Dagbeste-
ding  

  Zorg met verblijf 89 89     

Cliënten Wlz VPT 6 3 3   

(ZZP VG 3 t/m 6) MPT 24   24   

  Dagbesteding  27     27 

  Begeleiding 228   228   

Cliënten Wmo Beschermd/  
35 35     

  Beschut Wonen 

  Dagbesteding 28     28 

Anders**   7   2 5 

  
Totaal aantal 
unieke*** cliënten  

389 127 257 60 

*Bij VPT en in een aantal gevallen bij Beschut Wonen is sprake van gescheiden wonen en zorg, maar 
de betreffende cliënten worden begeleidt door een team van één van onze woonlocaties. 

**Anders betekent hier: begeleiding op basis van PGB of in onderaanneming van een andere partij. 
***Veel van onze dagbestedingscliënten wonen op een woonlocatie of krijgen ambulante begeleiding 
van De Haardstee, op het totaal aantal cliënten van De Haardstee tellen zij 1x mee.  

 

 

2.1 Ons zorgaanbod 

 

Woonlocaties  

De Haardstee heeft 10 woonlocaties, die allemaal verschillend zijn in grootte (van 4 tot 20 

woonplekken) en van aard. De doelgroep varieert van (oudere) cliënten met zorgvragen 

op het gebied van lichamelijk welzijn, tot (veelal jongere) cliënten die worden ondersteund 

in het zo zelfstandig mogelijk wonen en bij hun persoonlijke ontwikkeling.  

 

Cliënt van een woonlocatie: Ik ben blij met mijn huisje. De begeleiding geeft mij 

de ruimte om mezelf te zijn. Ze laten mij vrij maar zij er wel voor mij als ik ze 

nodig heb.” 

 

Dagbesteding  

Daarnaast biedt De Haardstee een aantal kleinschalige vormen van dagbesteding. Het 

team dat de dagbesteding organiseert heet: Maatwerk. En onze dagbestedingscliënten 

werken bij Maatwerk. Bijvoorbeeld in het theehuis de Trotse Pauw op het terrein van de 

gemeentelijke kinderboerderij, het verzorgen van lunches in een bedrijfskantine, de bos- 

en tuingroep die zich bezighoudt met tuinieren en houtbewerking, of andere op maat 

georganiseerde activiteiten.  

 

Cliënt van Maatwerk: Als ik in het theehuis kom krijg ik een lach op mijn gezicht. 

Ik zie mezelf niet als iemand die in de bediening werkt, maar ik heb het toch geleerd. 

 

Ambulante begeleiding  

Ambulante begeleiding vindt plaats in de eigen woning / leefomgeving van de cliënt en 

soms aanvullend op het kantoor van De Haardstee. Ambulante cliënten hebben daarnaast 

de mogelijkheid om gebruik te maken van een steunpunt centraal gelegen in de stad, waar 
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op bepaalde tijden kan worden ingelopen en een aantal dagen per week een eetcafé wordt 

georganiseerd. 

 

Ambulante cliënt: “We kennen elkaar nog niet heel lang, maar ik kijk uit naar de 

afspraken op dinsdag.” 

 

 

2.2 Visie en kernwaarden van De Haardstee 

Wij vinden het belangrijk om het gevoel van eigenwaarde van mensen te versterken. 

Samen zoeken we naar balans en werken we in kleine of grote stappen aan doelen. We 

hebben een open en creatieve blik en nemen kansen en mogelijkheden in de omgeving 

mee. 

 

De Haardstee is een kleinschalige organisatie. We delen onze kennis en ervaring graag en 

werken nauw samen met andere organisaties. Dat resulteert in een persoonlijke aanpak 

en ondersteuning op maat. Bij ons kunnen mensen zichzelf zijn. We sluiten aan bij wie ze 

zijn en bij wat ze willen. 

 

Onze kernwaarden: 

 

 Betrokken  

We hebben aandacht, geduld en hart voor de mensen die we begeleiden. Toewijding 

en professionaliteit kenmerken ons werk, maar ook samenwerking met anderen. 

We spelen snel en adequaat in op veranderingen. Zo bieden wij begeleiding op 

maat. 

 

 Open  

‘Open’ staat voor respect en vertrouwen. Dit uit zich in de manier waarop we 

mensen begeleiden en in hoe collega’s met elkaar omgaan. ‘Open’ betekent ook dat 

we met durf en lef nieuwe mogelijkheden zoeken om mensen verder te helpen. 

 

 Praktisch  

We begeleiden mensen in hun dagelijks leven, door samen dingen te ondernemen 

en te helpen bij alledaagse bezigheden. Wij denken dat dit beter werkt dan alleen 

maar ‘praten over’. Ook binnen onze organisatie zoeken we graag praktische en 

concrete oplossingen en pakken we dingen samen op. 

 

 Ontwikkeling  

We staan voor de ontwikkeling van de mensen die we begeleiden. Zelf zijn we ook 

continu in beweging. We blijven leren en nieuwe ervaringen opdoen. Zo kunnen we 

mensen steeds weer perspectief bieden. Samen proberen we het beste eruit te 

halen, uiteraard met respect voor mogelijkheden en omstandigheden. 

 

 

Opmerkingen van cliënten waarin onze kernwaarden naar voren komen:  

 

Ambulante cliënt: “Tanja helpt mij met het oplossen van praktische zaken waar ik 

zelf niet uitkom.” 

 

Client van een woonlocatie: “De begeleiding is heel persoonsgericht, er wordt naar 

mij gekeken en de begeleiding wordt daarop afgesteld.” 

 

 

2.3 Organisatiestructuur  

De begeleiding aan cliënten wordt geboden door zelforganiserende teams. De teams 

bestaan uit persoonlijk begeleiders, begeleiders en locatie assistenten. Iedere cliënt bij 

wonen, ambulant of dagbesteding heeft een persoonlijk begeleider die samen met de cliënt 
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het ondersteuningsplan opstelt. Het ondersteuningsplan is het uitgangspunt voor de 

dagelijkse begeleiding. 

 

Bij de uitvoering van de zorg en ondersteuning worden de teams ondersteund door een 

gedragsdeskundige (bij zorginhoudelijke vraagstukken) en een teamcoach (bij organisatie- 

en teamprocessen). De teams worden aangestuurd door een manager zorg- en 

dienstverlening. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende diensten, zoals de 

coördinator netwerk en vrijwilligers, de coördinator huisvesting en onderhoud, de afdeling 

administratie en zorgbemiddeling, die worden ingezet om het complete pakket van zorg- 

en dienstverlening te kunnen realiseren. 

 

 

 
 

 

Op 31 december 2019 werkten er bij De Haardstee 162 medewerkers (90 fte) en 51 

vrijwilligers. Daarnaast waren er 2 leerlingen 7 stagiairs werkzaam binnen verschillende 

teams. 

 

Voor de ondersteuning bij onze bedrijfsvoering heeft De Haardstee een dienstverlenings-

overeenkomst gesloten met de Gemiva SVG Groep. Dit houdt in dat een aantal zaken op 

het gebied van personeel en organisatie plaatsvinden in samenwerking met deze partij. 

 

 

2.4 Relevante ontwikkelingen voor De Haardstee in 2019 

 

Zorgkantoor (uitvoering Wlz) 

Voor de uitvoering van de Wlz heeft De Haardstee te maken met het zorgkantoor Zuid-

Holland Noord. In de gesprekken met het zorgkantoor speelt (de uitvoering van) het 

kwaliteitskader een belangrijke rol. Op grond van het kwaliteitsrapport en de bezoeken die 

door het zorgkantoor aan onze locaties werden afgelegd, zijn we met elkaar in gesprek 

geweest over de kwaliteit van zorg.  

 

Op het gebied van de Wlz is er binnen De Haardstee sprake van een aantal trends die 

overeenkomen met het landelijke beeld. Voor ons is het bijvoorbeeld merkbaar dat er 



Kwaliteitsrapport De Haardstee 2019  28-09-2020 Pagina 8 van 32 

 

sprake is van een toename in de zorgzwaarte. Dit betekent in de praktijk dat we vaker te 

maken hebben met complexe zorgvragen van cliënten en dat we onze zorg hier steeds 

verder op moeten aanpassen. Daarbij zijn we afhankelijk van goede samenwerking in de 

keten omdat we binnen De Haardstee niet voor alle hulpvragen het complete aanbod zelf 

kunnen realiseren.  

 

In 2018 en 2019 hebben we ervaren dat het niet (meer) vanzelfsprekend is dat we kunnen 

rekenen op een goede aansluiting in keten. Bijvoorbeeld op het gebied van de GGZ hebben 

we veel moeite moeten doen om de juiste zorg voor enkele van onze cliënten te realiseren. 

Dit soort vraagstukken bespreken we onder andere in het regionale overleg voor 

ondersteuning bij crisissituaties in de zorg, georganiseerd vanuit het zorgkantoor.  

 

Gemeenten (uitvoering Wmo) 

Voor de uitvoering van de Wmo heeft De Haardstee overeenkomsten met een aantal 

gemeenten voor Begeleiding, Dagbesteding en voor Beschermd Wonen en Beschut Wonen 

(in de regio Holland-Rijnland). De Haardstee neemt deel aan de fysieke overlegtafel van 

de Leidse regiogemeenten, waaraan ontwikkelingen en plannen voor de uitvoering van de 

Wmo worden besproken met verschillende zorgaanbieders. Voor de dienstverlening die De 

Haardstee levert op het gebied van de Wmo geldt (net als bij de Wlz) dat we regelmatig 

samenwerking zoeken met andere partijen, bijvoorbeeld op het gebied van Jeugd, GGZ, 

verslavingszorg, etc. Ook hier hebben wij in de laatste jaren ervaren dat niet altijd (direct) 

de aansluiting te vinden is die nodig is voor de ondersteuning van onze cliënten. Het 

versterken van de samenwerking in de keten blijft daarom een speerpunt voor De 

Haardstee. 

 

De Haardstee heeft afspraken gemaakt met de gemeente Leiden over een Beschut Wonen 

project, met als doel om cliënten binnen een periode van maximaal 1,5 jaar te laten 

doorstromen naar een zelfstandige woning (met of zonder begeleiding). Dit project is in 

2018 van start gegaan en is in 2019 doorontwikkeld tot een aanbod waarvoor vaste 

(prijs)afspraken gemaakt konden worden. Daarnaast is op één locatie voor Beschermd 

Wonen (specifiek gericht op cliënten met autisme), uitgebreid met 3 extra woonplekken.  

 

Een belangrijke ontwikkeling die zal plaatsvinden in 2020, maar waar in 2019 al veel over 

gesproken is, is dat er voor een aantal cliënten van De Haardstee sprake zal zijn van 

omzetting van hun beschikking voor Beschermd Wonen naar een Wlz-indicatie. Deze 

omzetting is mogelijk voor mensen met psychische problematiek die blijvend intensieve 

zorg nodig hebben. Binnen De Haardstee zijn we met de cliënten die dit mogelijk betreft 

in gesprek gegaan om ons hierop voor te bereiden. 

 

Arbeidsmarkt 

Zoals voor heel de zorgsector geldt, heeft ook De Haardstee te maken met de gevolgen 

van de krapte op de arbeidsmarkt. Het vervullen van vacatures is een uitdaging, maar met 

flink wat inzet lukt het ons om het personeelsbestand op peil te houden zowel kwalitatief 

als kwantitatief. Daarnaast zet De Haardstee vooral in op het behoud van medewerkers 

door de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. We doen dit bijvoorbeeld 

door in het kader van duurzame inzetbaarheid met individuele medewerkers in gesprek te 

gaan over wat er nodig is om nu, maar ook in de toekomst het werk te kunnen (blijven) 

doen. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om in 2019 de inzet van stagiairs en leerlingen 

te vergroten. We hebben hierin geïnvesteerd door een aantal praktijkbegeleiders aan te 

stellen om de stagiairs en leerlingen goed te begeleiden. 

 

Huisvesting  

Op het gebied van wonen staat een deel van onze cliënten een grote verandering te 

wachten. In 2020 en 2021 zullen twee woonlocaties van De Haardstee gaan verhuizen. In 

2019 zijn hiervoor op de achtergrond alvast de nodige voorbereidingen getroffen. Voor de 

locaties die gaan vrijkomen zijn we aan het bedenken of we die willen herbezetten en zo 

ja, op welke manier.  
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Voor alle initiatieven op het gebeid van wonen, zoals het project voor Beschut Wonen, of 

omvorming naar meer gescheiden wonen en zorg (bijv. VPT), onderhouden we contacten 

met onze partners. Dan gaat het met name om woningbouwverenigingen, gemeenten en 

zorgkantoor.  

 

Zorgtechnologie  

Een andere ontwikkeling is dat we ons binnen De Haardstee meer gaan bezig houden met 

de inzet van technologie in de zorg. Dit doen we onder andere met ondersteuning vanuit 

de landelijke innovatie-impuls voor zorgtechnologie. Door gebruik te maken van 

technologie proberen we onze cliënten te versterken en onze zorg te verbeteren. Op deze 

manier bereiden we ons voor op meer technologie in de zorg in de toekomst. 
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3. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt 
 

Voor de uitvoering van de bouwstenen van het kwaliteitskader zijn we met cliënten en 

medewerkers in gesprek gegaan over de kwaliteit van het zorgproces rond de individuele 

cliënten. In 2019 hebben we hierbij de focus gelegd op de thema’s “gezondheid(risico’s)” 

en “afspraken over dagelijkse zorg en ondersteuning”. In dit hoofdstuk wordt een beeld 

geschetst van het thema gezondheid binnen De Haarstee en wat de ervaringen zijn van 

cliënten en medewerkers. 

 

3.1 Ondersteunen bij gezondheid 

Uit de gesprekken met medewerkers komt naar voren dat zowel psychische gezondheid 

als lichamelijke gezondheid zeer actuele thema’s zijn binnen de ondersteuning. Volgens de 

persoonlijk begeleiders ervaren vrijwel alle cliënten problemen op het gebied van hun 

psychisch welbevinden. In een groot aantal gevallen is er (naast een verstandelijke 

beperking) sprake van een psychiatrische diagnose, of zijn er kenmerken van een 

psychische aandoening. Veel voorkomende psychiatrische problematiek bij onze cliënten 

zijn: autisme spectrum stoornissen (ASS), stemmingsstoornissen, persoonlijkheids-

stoornissen en/of angst- en dwangklachten.  

 

Daarnaast hebben veel van onze cliënten lichamelijke gezondheidsproblemen. Daarbij 

speelt en rol dat we te maken hebben met een steeds groter wordende groep ouder 

wordende cliënten. De zorgvraag op het gebied van lichamelijk welbevinden neemt 

daardoor de laatste jaren steeds verder toe binnen De Haardstee.  

 

Gezondheid en sociaal netwerk 

Gezondheidsvraagstukken worden met cliënten besproken en medewerkers betrekken 

hierbij zoveel mogelijk de verwanten van cliënten om tot een goede afstemming te komen. 

Medewerkers benoemen dat de mate van betrokkenheid van het netwerk van de cliënt een 

sterke invloed heeft op de gezondheid van cliënten. Zowel voor het psychisch als voor het 

lichamelijk welbevinden is een steunend netwerk van groot belang. 

 

Omgaan met risico’s  

Lichamelijke en psychische gezondheid zijn vaste onderdelen van het ondersteuningsplan. 

In het ondersteuningsplan worden ook de eventuele risico’s beschreven. Over de risico’s 

worden afspraken gemaakt met de cliënt en deze worden vastgelegd, zodat voor het 

begeleidende team duidelijk is hoe er gehandeld moet worden. Persoonlijk begeleiders 

geven aan dat ze goed zicht hebben op de gezondheidsrisco’s van cliënten en dat hier veel 

aandacht voor is in de teams.  

 

Persoonlijk begeleider: “Cliënten hebben vaak een eigen kijk op wat zij gezond 

vinden. Er sprake van roken, drinken en drugsgebruik. De lange termijn risico’s 

worden niet gezien. We gaan open het gesprek aan, preken helpt niet.” 

 

Samenwerken met anderen   

Er wordt door medewerkers van De Haardstee veel samengewerkt met andere disciplines 

van buiten De Haardstee zoals de huisarts, een specialist in het ziekenhuis en/of de GGZ. 

Voor het uitvoeren van verpleegtechnische en/of voorbehouden handelingen wordt meestal 

hulp ingeschakeld van thuiszorgorganisaties. In de gesprekken met persoonlijk begeleiders 

valt op dat zij veel kennis hebben over medische specialisten waarmee bepaalde 

samenwerking mogelijk is. Deze kennis wordt onderling gedeeld. De persoonlijk 

begeleiders merken op dat andere disciplines niet altijd goed zicht hebben op de beperking 

van cliënten. Daardoor worden cliënten regelmatig overschat.  

 

Aan de andere kant hebben cliënten moeite om de informatie van bijvoorbeeld de arts 

goed te verwerken en hebben zij hulp nodig om te doen wat er is afgesproken. Het is dus 

belangrijk dat de begeleiders nauw betrokken zijn bij de behandeling door externen, zodat 

zij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dit punt leidt soms tot twijfel of frustratie bij 



Kwaliteitsrapport De Haardstee 2019  28-09-2020 Pagina 11 van 32 

 

begeleiders. Zij voelen zich (en zijn) verantwoordelijk om alles in goede banen te leiden, 

maar ervaren dat in de samenwerking onvoldoende duidelijkheid is over de afstemming 

met andere partijen. 

 

Persoonlijk begeleider: “Wat mag je verwachten van andere zorgverleners? En 

wanneer houdt je eigen verantwoordelijkheid op?”. 

 

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) 

De Haardstee heeft een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in dienst, die op afroep 

betrokken kan worden bij specifieke casuïstiek en uitleg over ziektebeelden kan geven aan 

zorgteams. Uit de gesprekken met de persoonlijk begeleiders blijkt dat hier wisselend 

gebruik van wordt gemaakt. In sommige teams is de AVG actief betrokken, maar in andere 

teams wordt de AVG nauwelijks ingezet.  

 

Lichamelijke en medische verzorging 

Aan de cliënten hebben we gevraagd of ze vinden dat de begeleiding voldoende aandacht 

besteedt aan hun gezondheid. Veel cliënten (93%) geven aan dat ze dit “voldoende” tot 

“goed” vinden gaan. Op de vraag waarmee cliënten worden geholpen geven ze bijvoorbeeld 

aan dat ze hulp krijgen bij het gebruik van hun medicatie.  

 

Op een aantal woonlocaties behelst de ondersteuning bij lichamelijke gezondheid een groot 

deel van de dagelijkse begeleiding. Deze teams zijn ervaren in het bieden van persoonlijke 

verzorging en zijn (daar waar nodig) geschoold in het uitvoeren van verpleegkundige 

handelingen. Omdat de hulpvragen op het gebied van verzorging en verpleging steeds 

verder toenemen, speelt voor sommige medewerkers de vraag of ze hiervoor goed genoeg 

zijn toegerust. We hebben een aantal keer meegemaakt dat cliënten ernstig ziek waren,  

in die gevallen wordt er veel van medewerkers gevraagd. Dit stelt ons voor nieuwe 

uitdagingen op het gebied van toerusting en scholing. 

 

Persoonlijk begeleider: “We willen graag goede zorg leveren en we zijn bang dat 

als de vraag op het gebied van medische zorg verder toeneemt, dit ons niet lukt.” 

 

Daarbij zijn er een aantal medewerkers die vinden dat de beroepsleidingen voor deze 

doelgroep te agogisch zijn.  

 

Persoonlijk begeleider: “Leerlingen leren te weinig over het verzorgen van oudere 

cliënten. Die praktische vaardigheden missen we nu en de vanzelfsprekendheid 

waarmee zorgtaken vroeger gedaan werden, is er niet meer.” 

 

 

3.2 Gezonde voeding en levensstijl 

Uit de gesprekken met persoonlijk begeleiders blijkt dat er op alle woonlocaties veel 

aandacht is voor gezonde voeding en levensstijl. Op de woonlocaties wordt er dagelijks 

gekookt door de begeleiding (op sommige woonlocaties is dit een aantal keer per week). 

Daarnaast zijn er op alle woonlocaties mogelijkheden voor cliënten om zelf te koken, met 

of zonder begeleiding. Begeleiders proberen hierin gezonde keuzes te stimuleren. 

 

Client: “Ik heb er lang op moeten wachten, maar sinds dit jaar krijg ik kookles. Dat 

vind ik heel leuk. Ik leer ook veel, ook over gezonde voeding.” 

 

Ondanks de aandacht die hieraan besteed wordt, blijkt dat het over het algemeen moeilijk 

is om cliënten te motiveren om gezond te leven. Het onderwerp levert binnen teams ook 

discussie op over wat gezond is en hoever men hierin wil gaan.  

 

Begeleider: “Alle cliënten willen graag lekker eten, maar gezond eten vinden zij veel 

minder belangrijk dan wij dat vinden. Ik vind het niet goed om onze eigen normen 

aan cliënten op te leggen”. 
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In 2018 is één team heel bewust aan de slag gegaan met gezonde voeding, dit heeft geleid 

tot een aanpak die via een kenniscafé is gedeeld en in 2019 is overgenomen door andere 

teams binnen De Haardstee. Een belangrijk aspect hierbij is om eerst met elkaar 

commitment uit te spreken. Vervolgens worden één of twee teamleden als kartrekker 

aangewezen. Zij zetten de lijnen uit, bepalen het weekmenu, plannen activiteiten, etc. De 

rest van het team volgt. Zo blijven de teams uit de onderlinge discussie. Verder wordt 

geprobeerd op een leuke, luchtige manier aandacht te besteden aan gezond leven.  

 

Persoonlijk begeleider: “Cliënten erbij betrekken, maar niet opleggen. Bijvoorbeeld 

een thema organiseren. Algemene voorlichting geven, maar ook individuele 

afspraken maken met cliënten.” 

 

Client: “We wandelen samen. En ik doe samen met de begeleiding boodschappen. 

We eten goed op het steunpunt. En ze helpen mij met het opruimen van mijn huis.” 

 

Persoonlijk begeleider: “Afwijken, bijvoorbeeld een patatje af en toe is positief want 

prettig en daardoor dan zelfs gezond.” 

 

Eén van de teams heeft een diëtist ingeschakeld om cursus te geven aan cliënten over 

gezonde voeding. 

 

Persoonlijk begeleider: “Cliënten die hieraan hebben deelgenomen kregen een 

diploma. De kennis bleef hangen en het vergrootte de motivatie.” 

 
 

3.3 Conclusie 

In het individuele zorgproces wordt veel aandacht besteed aan zowel het lichamelijk als 

psychisch welbevinden van onze cliënten. Medewerkers kennen de cliënten goed en weten 

wat hun zorgvragen zijn. Bezig zijn met de gezondheid van cliënten is een dagelijks 

onderdeel van het werk. Dit uit zich door cliënten te helpen met hun persoonlijke 

verzorging, door met cliënten en hun verwanten in gesprek te zijn over hun gezondheid, 

door hulp in te schakelen van externe behandelaars, door cliënten te begeleiden bij 

afspraken met andere zorgverleners en cliënten te ondersteunen bij hun medicijngebruik. 

 

Mede onder druk van de toenemende zorgzwaarte, passen we ons zorgaanbod steeds 

verder aan op wat onze cliënten nodig hebben. Wij zijn hierbij voor een belangrijk deel 

afhankelijk van de samenwerking met andere partijen. Wij blijven dit graag zo doen, om 

de beste zorg voor onze cliënten te organiseren. Wij realiseren ons echter ook dat wij voor 

de toekomst wellicht keuzes moeten maken over wat er hierin haalbaar is voor De 

Haardstee afgezet tegen de eigen deskundigheid en de (grenzen van) de 

ketensamenwerking met bijvoorbeeld behandelaars in de GGZ, jeugdzorgorganisaties en 

instellingen voor Verpleging en Verzorging. 
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4. De ruimte op het gebied van eigen regie 
 

De eigen regie van cliënten is het uitgangspunt van de begeleidingsstijl van De Haardstee. 

Naast eigen regie kenmerkt onze begeleidingsstijl zich door uit te gaan van de eigen kracht 

van de cliënt, gericht op de persoonlijke ontwikkeling, in samenwerking met het sociale 

netwerk. Het werken vanuit onze begeleidingsstijl en daarmee het centraal stellen van de 

eigen regie gaat uiteraard niet vanzelf. Daar hebben we de afgelopen jaren veel energie in 

gestoken. 

 

Antwoord van een cliënt op de vraag of zij tevreden is over de begeleiding van De 

Haardstee: 

 

“Er is weinig gezeur, het is gewoon normaal. Ik wil niet dat iemand zich met mij 

bemoeit, ik kan zelf over dingen beslissen dat is fijn.” 

 

 

4.1 Eigen regie op individueel niveau 

In 2017 zijn we binnen De Haardstee met een project begonnen om de bewustwording 

omtrent eigen regie onder alle medewerkers te vergroten en concrete handvatten te geven 

om hier uiting aan te geven in de praktijk. Onderdeel van dit project zijn onder andere: 

scholing van alle medewerkers in het oplossingsgericht werken (ook alle ondersteunende 

diensten hebben een verkorte cursus gevolgd), het ophalen en delen van verhalen en 

goede voorbeelden over eigen regie en we hebben een film gemaakt over onze 

begeleidingsstijl: https://www.dehaardstee.nl/verhalen.  

 

In 2019 zijn er onder andere kenniscafés geweest voor medewerkers om kennis te delen 

en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daaruit blijkt dat medewerkers heel enthousiast 

zijn en met voorbeelden laten zien hoe zij bezig zijn met het versterken van de eigen regie 

van cliënten.  

 

Uit de bouwstenen van het kwaliteitskader blijkt, dat het een leerproces is waar we nog 

volop inzitten en dat eigen regie ook zorgt voor dilemma’s in de praktijk. 

 

Persoonlijk begeleider: “In hoeverre mag je je bemoeien met de gezondheid van 

een cliënt? Zeker als de cliënt het niet wil, wanneer grijp je in?”  

 

Ter illustratie, een gegeven antwoord op de vraag “Wordt er door de begeleiding voldoende 

aandacht besteed aan uw gezondheid?”: 

 

Client: “Ik vind van wel, maar ik wil geen hulp bij werken aan mijn overgewicht, dat 

is mijn eigen keuze.” 

 

Medewerkers geven aan dat het lastig blijft om in dit soort gevallen de juiste balans te 

vinden tussen de ruimte voor eigen regie en “goede zorg” bieden. Dit is aan de orde van 

de dag, want het zit vaak in kleine, dagelijkse dingen. 

 

Begeleider: “Ook al is het meer dan 30 graden, willen sommige cliënten niet binnen 

bij de airco komen zitten. Zij vinden: met warm weer zit je buiten. Het is moeilijk 

om te beslissen of je hier moet ingrijpen, of het moet laten gaan”. 

 

Deze voorbeelden laten zien dat het thema eigen regie zeer actueel is binnen De Haardstee 

en dat medewerkers hier bewust mee bezig zijn. Dit levert soms discussies op binnen 

teams, omdat medewerkers hier verschillend over denken. Teams worden ondersteund om 

dit gesprek met elkaar te voeren en vervolgens op één lijn te komen. In eerste instantie 

gebeurt dit door de teamcoach. Daarnaast hebben teams de mogelijkheid om een moreel 

beraad te beleggen over een specifiek issue. 

 

https://www.dehaardstee.nl/verhalen
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4.2 Zeggenschap op locatieniveau  

Op locatieniveau wordt er op wisselende manieren vorm gegeven aan de zeggenschap van 

cliënten. Op een aantal locaties worden er regelmatig bewonersvergaderingen 

georganiseerd en lukt het goed om op die manier met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt 

bijvoorbeeld door cliënten en begeleiders overlegd over de huisregels en afspraken worden 

gezamenlijk vastgelegd.  

 

Op sommige andere locaties lukt het niet om via bewonersvergaderingen tot een goed 

gesprek te komen en ervoor te zorgen dat iedereen voldoende kan meepraten. Op die 

locaties worden door medewerkers alternatieve vormen van zeggenschap georganiseerd. 

Hier vindt overleg over locatie-onderwerpen bijvoorbeeld plaats in kleine groepjes of door 

gesprekken met individuele cliënten. Met de komst van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz), zullen we deze vormen van zeggenschap op locatieniveau wat 

meer geformaliseerd gaan worden. We zijn met de cliëntenraad van De Haardstee in 

gesprek over de manieren waarop we dit kunnen doen. 

 

 

4.3 Zeggenschap op organisatieniveau  

De Haardstee heeft de officiële medezeggenschap op organisatieniveau belegd bij de 

cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een 

coach. In 2019 heeft de cliëntenraad negen keer een overleg gehad met de directeur-

bestuurder van De Haardstee. De cliëntenraad heeft in 2019 onder andere advies 

uitgebracht over het nieuwe ondersteuningsplan, het kwaliteitsrapport 2018, het 

voorgenomen beleid op het gebied van de Wet zorg en dwang en de benoeming van de 

nieuwe directeur-bestuurder van De Haardstee.  

 

Daarnaast neemt de cliëntenraad op eigen initiatief deel aan congressen en cursussen over 

medezeggenschap binnen zorgorganisaties. Ook onderhoudt de cliëntenraad contact met 

de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de cliëntvertrouwenspersoon van De 

Haardstee. 
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5. De ervaren kwaliteit van bestaan 
 

Kwaliteit van bestaan is voor iedereen anders. Als je aan mensen vraagt wat zij hieronder 

verstaan zijn er wel een aantal dingen die vaak genoemd worden, zoals het gezin/familie, 

gezondheid, werk, etc. Maar ook voor deze vaak genoemde dingen geldt dat iedereen hier 

op zijn of haar eigen manier betekenis aan geeft. Voor persoonsgerichte zorg is het zaak 

om per cliënt te achterhalen wat voor hem of haar kwaliteit van bestaan is, wat hier in 

concrete zin aan kan bijdragen en hoe de begeleiding hierop kan inspelen. 

 

 

5.1 Wat zeggen onze cliënten?  

We hebben er in de uitvoering van bouwsteen 2 van het kwaliteitskader voor gekozen om 

cliënten specifiek te vragen naar wat voor hen belangrijk is in het leven. Het figuur 

hieronder geeft een beeld van de antwoorden die door onze cliënten zijn gegeven3: 

 

 
 

 

 

 

                                                           
3 Dit figuur geeft weer in welke mate de antwoorden voorkwamen die vaker zijn gegeven door cliënten. 

Hiernaast zijn er door individuele cliënten antwoorden gegeven die maar één keer voorkwamen, deze 
antwoorden zijn niet in de overzicht opgenomen. 
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Sociale contacten 

Familie, met name contacten met ouders, broer/zus (klein)kinderen en de partner zijn van 

grote waarde voor onze cliënten. Ook huisdieren kunnen erg belangrijk zijn. Nabijheid, 

persoonlijke aandacht, vertrouwelijkheid, ruimte om te kunnen praten over wat je bezig 

houdt, zijn bepalend voor de ervaren kwaliteit van leven. Dit zoeken onze cliënten bij 

familie en vrienden, maar ook bij de begeleiding. Opvallend is dat cliënten op woonlocaties, 

hoewel ze veel contact met elkaar hebben, elkaar niet tot hun sociale netwerk lijken te 

rekenen. Ze hebben dat in ieder geval niet op die manier benoemd. 

 

Ter illustratie, een aantal antwoorden van cliënten op de vraag ‘Wat is belangrijk in uw 

leven?’:  

 

“Een relatie, mijn familie, een gezellige fijne woonplek, leuke activiteiten en 

begeleiding die altijd aanwezig is.” 

 

“Dat het leuk is zonder ruzie en ellende, kleuren, sjoelen, muziek.” 

 

“Goede gezondheid, plezier hebben in wat je doet, ontwikkelen nieuwe dingen leren, 

lekker eten, voetbal kijken.” 

 

“Afspreken met mijn zus, dat ik eten en drinken kan betalen, shoppen, dat mij huis 

er leuk uitziet en dat mijn huis opgeruimd is.” 

 

 

Het hebben van betaald werk 

Op de tweede plaats valt op dat er door veel cliënten het hebben van (betaald) werk wordt 

genoemd als belangrijke factor in het leven. Dit hangt samen met zelfstandigheid, kunnen 

meedraaien in de maatschappij en het hebben van geld. Vooral voor jongere cliënten is dit 

een prioriteit. Tegelijkertijd constateren we, dat het hebben en behouden van betaald werk 

voor veel cliënten niet haalbaar is en dat kan tot frustratie leiden bij cliënten.  

 

Eén van de antwoorden van cliënten op de vraag ‘Wat is belangrijk in uw leven?’: 

 

 “Een baantje in plaats van dagbesteding.” 

 

Met de komst van de Participatiewet is er meer druk komen te staan op cliënten om te 

participeren en betaald werk hoort daarbij. Voor cliënten die bij De Haardstee starten in 

de dagbesteding, wordt de overstap naar betaald werk niet uitgesloten. Met iedere cliënt 

wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en wordt gezocht naar werkzaamheden die goed 

aansluiten bij de capaciteiten en wensen. In enkele gevallen lukt het om via een 

coachingtraject een vorm van betaald werk te vinden. Maar de realiteit is dat een reguliere 

baan voor de veel cliënten van De Haardstee niet haalbaar is. De motivatie voor cliënten 

om deel te nemen aan (onbetaalde) dagbestedingsactiviteiten, is in de praktijk vaak een 

struikelblok. 

 
 
5.2 Hoe sluiten medewerkers hierbij aan? 

Uit de gesprekken met medewerkers blijkt dat zij zich ervan bewust zijn dat de vraag over 

wat belangrijk is aan de cliënten zelf gesteld moet worden en dat het hierbij gaat om de 

beleving van de cliënt. De begeleiders proberen te stimuleren, te motiveren, of het goede 

voorbeeld te geven, maar uiteindelijk bepaalt de cliënt en dient de begeleiding aan te 

sluiten bij wat die belangrijk vindt. 

 

Het sociaal netwerk 

We weten dat sociale contacten heel belangrijk zijn voor de ervaren kwaliteit van bestaan, 

dit blijkt ook weer uit de antwoorden die cliënten hebben gegeven op de vragen die wij 

hen hierover gesteld hebben. In de begeleiding is er altijd veel om te doen om het sociale 
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netwerk van cliënten. Voor een flink aantal cliënten van De Haardstee4 geldt dat zij geen 

netwerk hebben om op terug te vallen, vooral bij oudere cliënten is dit vaak het geval. 

Soms rekenen cliënten de begeleiders ook tot hun eigen netwerk, de begeleidings-

momenten voorzien dan voor een deel in de behoefte aan sociaal contact. Op de 

woonlocaties waar oudere cliënten wonen, moedigen de begeleiders de cliënten aan om te 

investeren in het contact met elkaar. 

 

Begeleider: “Op een woonlocatie hebben ouderen meer contact, er is minder 

vereenzaming dan bij veel bejaarde mensen in de wijk.” 

 

Begeleiders proberen cliënten te ondersteunen bij het uitbreiden van het netwerk, dit lukt 

gedeeltelijk, bijvoorbeeld door vrijwilligers in te zetten en te investeren in contacten met 

buurtbewoners. 

 

Begeleider: “Cliënten zijn bekend in de wijk en worden begroet. Ze maken ook een 

praatje, cliënten genieten hiervan, ook van kinderen uit de buurt.” 

 

Werk/dagbesteding 

Het team van Maatwerk (zoals de dagbesteding binnen De Haardstee genoemd wordt) richt 

zich op het bieden van dagbesteding die cliënten als zinvol ervaren, waarbij zij merken dat 

ze gewaardeerd worden. De begeleiders van Maatwerk merken dat als het lukt om cliënten 

werkzaamheden te beiden die goed aansluiten bij hun capaciteiten, de druk en de frustratie 

(zie boven) bij cliënten vaak verminderen. 

 

Meer acties door medewerkers: 

Vanuit de teams werden nog een aantal voorbeelden genoemd op de vraag hoe zij een 

bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestaan van cliënten: 

- Cliënten hebben individuele aandacht nodig. Er gaat in een dienst veel tijd zitten in 

verzorgingstaken die “afgewerkt” moeten worden. Het ontbreekt aan tijd voor een 

gewoon gesprek of een uitje of ergens koffie drinken. We lossen dit op door tijdens 

de verzorgingsmomenten juist aandacht te besteden aan een goede sfeer, 

bijvoorbeeld een lekker muziekje opzetten. 

- Cliënten (en medewerkers) hebben er profijt van als praktische voorwaarden zijn 

geregeld: huisvesting, geld, etc. “Het is logisch dat cliënten zich onprettig voelen 

en dit ook uiten, als het niet goed geregeld is”. Daarom zet het team zich in om dit 

soort zaken samen met de cliënt te regelen.  

- Belangstelling hebben voor de cliënt, aandacht en interesse tonen, 

vertrouwelijkheid bieden, “krulspelden inzetten, nagels lakken, dat soort dingen”. 

- Zorgen voor een huiselijke sfeer, tijd en ruimte om samen leuke dingen te doen, 

“een spelletje op het steunpunt, een grapje kunnen maken”. 

- Cliënten begeleiden bij de invulling van vrije tijd en het sociale netwerk. 

- Nabijheid van begeleiding en gezelligheid bieden “soms is de begeleiding een 

vervanger voor een ontbrekend sociaal netwerk”.  

- Erkenning geven aan cliënten, “iedereen draagt iets bij”.

                                                           
4 Dit geldt uiteraard niet alleen voor cliënten van De Haardstee, maar is een breder maatschappelijk probleem 

dat in dit rapport verder buiten beschouwing wordt gelaten. 



Kwaliteitsrapport De Haardstee 2019  28-09-2020 Pagina 18 van 32 

 

6. Het samenspel van cliënt, medewerkers, netwerk en vrijwilligers 
 

De afspraken over de dagelijkse zorg en ondersteuning van cliënten worden vastgelegd in 

het individuele ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan komt tot stand in de driehoek 

tussen de cliënt, zijn of haar netwerk en de persoonlijk begeleider. Hierin wordt aangeduid 

wat ieders betrokkenheid is: de cliënt zelf, (wie uit) het netwerk, de begeleiding en 

eventuele vrijwilligers. Het ondersteuningsplan is de basis voor de dagelijkse zorg en 

ondersteuning die aan de cliënten geboden wordt en geeft vorm aan het samenspel tussen 

de betrokken partijen. 

 

6.1 Werken met het nieuwe ondersteuningsplan 

In 2019 hebben we ons ondersteuningsplan veranderd naar een nieuwe opzet. De twee 

belangrijkste onderdelen van het nieuwe ondersteuningsplan zijn: de werkdoelen en de 

afsprakenkaart. Bij deze twee onderdelen staan de mening en beleving van de cliënt 

centraal.  

 

Werkdoelen 

De werkdoelen worden ingezet om de cliënt te ondersteunen bij zijn of haar persoonlijke 

ontwikkeling. We hebben een grote groep cliënten die bepaalde wensen hebben voor de 

toekomst. Met de werkdoelen zet de cliënt met behulp van de persoonlijk begeleider in 

(kleine) stappen uiteen hoe de cliënt hiermee aan de slag gaat en wie daarbij een rol 

spelen. In het opstellen en werken met de doelen wordt gebruik gemaakt van de 

oplossingsgerichte methodiek. Dit houdt in dat begeleiders uitgaan van wat er al lukt, 

vervolgens worden haalbare stappen in de gewenste richting gezet. De richtlijn is, dat er 

aan maximaal 3 werkdoelen tegelijk wordt gewerkt. 

 

Voorbeeld van een werkdoel van Ida: 
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Ambulante cliënt: “Ik wist eerst niet precies waar de hulp voor was, nu weet ik dat 

de hulp die ik krijg afgestemd is op de doelen in mijn plan.” 

 

Niet alle cliënten hebben specifieke wensen voor de toekomst of vragen ten aanzien van 

hun persoonlijke ontwikkeling. Er is ook een groep cliënten waarvoor geldt dat zij “gewoon 

prettig willen leven” en niet zozeer aan de slag willen met werkdoelen. Het is daarom niet 

verplicht om werkdoelen op te stellen, ook hierin heeft de cliënt zelf de regie.  

 

De methodiek leent zich er echter wel voor om ook op hele kleine onderdelen van het leven 

de focus te leggen en de positieve kanten hierin te benadrukken. Vanuit onze 

begeleidingsstijl zoeken we altijd naar wat er goed gaat en dit benoemen we naar de cliënt, 

zodat het gevoel van eigen regie en eigenwaarde versterkt wordt. Wanneer de doelen 

concreet en klein gehouden worden, is het mogelijk om succeservaringen op te doen. Ook 

bij cliënten waar de doelen minder prominent in beeld zijn, werken we vanuit de kracht 

van de cliënt. 

 

De afsprakenkaart 

Een ander belangrijk onderdeel van het ondersteuningsplan is de afsprakenkaart. Op de 

afsprakenkaart staan de afspraken die belangrijk zijn voor de cliënt kort en concreet 

beschreven, zij geven duidelijkheid aan iedereen die bij de ondersteuning betrokken is.  

 

Cliënt: “Doordat er nu andere afspraken zijn gemaakt en nieuwe werkdoelen komen 

we meer ‘to the point’.” 

 

 

Een stukje uit de afsprakenkaart van Ida: 
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6.2 Evaluatie van de ondersteuning en de tevredenheid van de cliënt 

Het nieuwe ondersteuningsplan, de werkdoelen en de afsprakenkaart, worden flexibel 

gebruikt in de begeleiding. Er wordt in kleine stapjes gewerkt aan doelen en als ze behaald 

zijn, of niet meer actueel, kunnen ze per direct worden aangepast. Dit geldt ook voor de 

afspraken op de afsprakenkaart, het is geen statisch document dat één keer per jaar wordt 

geëvalueerd en aangepast. Er is steeds afstemming met de cliënt en het netwerk over de 

dagelijkse gang van zaken. 

 

Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan wordt teruggekeken op de 

afgelopen periode, wat er is gebeurd, welke doelen en afspraken er waren en wat daarbij 

allemaal goed is gegaan. Er wordt niet specifiek ingegaan op de afzonderlijke doelen (want 

die zijn in de dagelijkse begeleiding al regelmatig aan bod geweest), het gesprek gaat met 

name over de ervaringen van de cliënt en het netwerk over de ondersteuning. In eerste 

instantie zijn deze evaluatiegesprekken bedoeld om de ondersteuning op individueel niveau 

goed met elkaar afgestemd te houden. Maar de opmerkingen van cliënten leveren ook een 

algemeen beeld op over hoe de ondersteuning vanuit De Haardstee wordt ervaren. 

Hieronder volgt een greep uit de antwoorden van cliënten op de vraag wat ze van de 

begeleiding van De Haardstee vinden. 

 

Enkele reacties van ambulante cliënten: 

 

“Met eerdere begeleiding is het mis gegaan, ik kreeg niet op tijd te horen dat ze 

weg ging. Nu gaat het goed, ik kan tegen Hetty zeggen wat ik wil. We zijn eerlijk 

tegen elkaar.” 

 

“Ik vind het fijn dat de begeleiding mee wil gaan in mijn verandering.” 

 

“Soms kan ik ze achter het behang plakken.” 

 

“Ik geef een 7,5 omdat er altijd groei kan zijn. De begeleiding komt de afspraken 

na en mochten er veranderingen zijn, geeft ze het van tevoren aan.” 

 

“Connie is er altijd. Als ze appeltaart zou maken kreeg ze een 10.” 

 

Enkele reacties van cliënten op de woonlocaties: 

 

 “Het vaste team doet fantastisch hun werk, invallers weten het soms niet.” 

 

 “Ze maken grapjes. We doen veel samen. Ze luisteren naar wat ik belangrijk vind.” 

 

“Soms zegt de begeleiding dat ze er zo aankomen, maar dan moet ik heel erg lang 

wachten.” 

 

“Eigenlijk moet de begeleiding elke dag komen kijken of ik mijn klusjes heb gedaan, 

soms hebben ze het heel druk en komen ze niet naar mij toe. Dan doe ik de klusjes 

ook niet.” 

 

“Jullie geven hulp en ik ben soms eigenwijs.” 

 

Enkele reacties van cliënten van Maatwerk: 

 

“Ondanks dat ik complex in elkaar zit, staan jullie ervoor open om dingen te leren 

en uit te zoeken. En het is leuk dat hier sowieso alles wel kan.” 

 

“Ik kan veel vragen. En jullie leggen het goed uit en hebben tijd voor me.” 
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Vragen naar tevredenheid van cliënten  

In de bouwstenen hebben we gevraagd of medewerkers, naast de jaarlijkse evaluatie, 

regelmatig afstemmen en of ze hierbij vragen naar de mening van de cliënt en het netwerk. 

Uit de gesprekken met medewerkers blijkt dat zij regelmatig aan cliënten vragen of ze 

tevreden zijn over de begeleiding. De begeleiders zien dit als feedback waar ze iets mee 

kunnen. Ze vertelden dat ze verschillende manieren hebben om dit ter sprake te brengen. 

 

Persoonlijk begeleider: “Ik vraag heel concreet wat vind je goed gaan? En wat zou 

je anders willen? Soms kan het niet anders, veranderingen vallen niet altijd goed, 

maar je dan kan je het wel benoemen en begrip tonen of bespreken op de 

bewonersvergadering. Dan voelen cliënten zich in ieder geval wel gehoord.” 

 

Persoonlijk begeleider: “Soms moet je helpen, niet iedereen is mondig genoeg. 

Tijdens een “officiële” evaluatie is er risico op sociaal wenselijke antwoorden omdat 

de begeleider en het netwerk erbij aanwezig zijn. Soms werkt het beter als ouders 

contact met ons opnemen.” 

 

Er zijn verschillende momenten of aanleidingen waarop medewerkers dit ter sprake 

brengen. 

 

Persoonlijk begeleider: “Als je merkt dat er iets in de lucht hangt kan je het maar 

het beste ter sprake brengen. Vaak gaat het daarna veel beter. Cliënten vinden het 

prettig als ze merken dat ze de mogelijkheid hebben om het te bespreken als ze 

het ergens niet mee eens zijn.” 

 

Persoonlijk begeleider: “Cliënten laten soms heel duidelijk merken dat ze 

ontevreden zijn, als je dan doorvraagt komen er vaak hele goede dingen. Soms 

werkt het goed om dit uit te spreken met een collega erbij die kan ‘bemiddelen’.” 

 

 

6.3 Conclusie 

De afgelopen jaren zijn we binnen De Haardstee erg gegroeid in de samenwerking met het 

netwerk van cliënten. Uit alle gesprekken met cliënten en medewerkers blijkt dat we het 

inmiddels normaal vinden dat er regelmatig contact is met het netwerk, dat verwanten 

worden uitgenodigd op de woonlocaties en dat er steeds meer afstemming plaatsvindt over 

wat er nodig is in de ondersteuning. Ook de inzet van vrijwilligers binnen De Haardstee is 

toegenomen. Zowel kwantitatief (meer vrijwilligers) als kwalitatief, doordat er veel energie 

wordt gestoken in het vinden van de juiste match tussen de cliënt en de vrijwilliger.  

 

We zijn heel tevreden over ons nieuwe ondersteuningsplan, deze vorm helpt om de doelen 

en afspraken vanuit de beleving van de cliënt op te stellen. Daarbij is het heel overzichtelijk 

wat ieders rol is in de uitvoering van het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is 

een goed hulpmiddel om de dagelijkse ondersteuning te kunnen uitvoeren. Wat er wel aan 

ontbreekt, is dat het ondersteuningsplan nog niet is geborgd in ons elektronisch 

cliëntdossier. Dit is een belangrijk doel voor 2020, om met elkaar te kunnen werken vanuit 

één systeem waarin alle informatie goed te benaderen en te bewerken is. 

 

Verder zijn we trots op de manier waarop cliënten (gevraagd en ongevraagd) openlijk hun 

mening geven over de ondersteuning vanuit De Haardstee, zowel in positieve als negatieve 

zin. We herkennen ons in het beeld dat hieruit naar voren komt. Wij denken dat er veel 

dingen goed gaan, maar natuurlijk zijn er ook dingen die nog beter kunnen. Als we zorgen 

dat we het gesprek hierover blijven voeren met onze cliënten en hun verwanten, kunnen 

we dit steeds verder verbeteren. 
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7. De borging van veiligheid in de zorg 
 

7.1 Beleid op het gebied van veilige zorg 

Op het gebied van veiligheid hanteren we binnen De Haardstee onder andere beleid over 

veilig gebruik van medicatie, omgang met agressie, mishandeling en misbruik (en het 

gebruik van de meldcode), risico- en voorbehouden handelingen, etc. Bij De Haardstee 

worden geen BOPZ-maatregelen uitgevoerd, we hebben hiervoor ook geen toelating. In 

2019 zijn we ons gaan voorbereiden op de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). Het 

uitgangspunt van de Wzd is dat er geen onvrijwillige zorg alleen wordt toegepast, tenzij 

het niet anders kan. De Haardstee onderzoekt of het mogelijk is om helemaal geen 

onvrijwillige zorg toe te passen binnen onze organisatie. In 2020 zullen we ons definitieve 

beleid hierop bepalen. 

 

Individuele risico inventarisatie  

Voor elke individuele cliënt worden de risico’s geïnventariseerd door de persoonlijk 

begeleider. Bij cliënten van De Haardstee gaat het dan naast eventuele gezondheidsrisico’s 

bijvoorbeeld over alcohol- of drugsgebruik, relaties en seksualiteit (risico op misbruik), 

risico op het gebied van (verergering van) psychische klachten, het risico op vallen, etc. 

De risico’s worden beschreven en de afspraken met de cliënt hierover worden in het 

ondersteuningsplan vastgelegd. In veel gevallen gebeurt dit door in samenwerking met de 

gedragsdeskundige of een externe behandelaar een signaleringsplan aan het 

ondersteuningsplan toe te voegen.  

 

Risico- en incidentenanalyse 

Op grond van (vooraf) ingeschatte risico’s of naar aanleiding van incidenten voeren we 

binnen De Haardstee met enige regelmaat risico analyses of incidenten analyses uit. In 

2019 betrof het met name een aantal analyses van crisissituaties met betrekking tot 

individuele cliënten of specifieke situaties die zich op een locatie hebben voorgedaan.  

 

Stappenplan crisissituaties  

Uit de hierboven genoemde incidenten analyses is onder andere een stappenplan 

voortgekomen dat gehanteerd dient te worden bij (dreigende) crisissituaties in de 

individuele cliëntzorg. Dit stappenplan geeft antwoord op de vraag wat ieders rol is bij de 

signalering en coördinatie van crisissituaties in de individuele cliëntzorg. Uit de analyses 

bleek dat hier door de veranderingen in de organisatiestructuur en de invoering van de 

zelforganisatie, onduidelijkheid over was ontstaan. Voorheen was het locatiehoofd 

verantwoordelijk voor dit hele proces, nu is de rol van de persoonlijk begeleider groter en 

deze betrekt de interne en externe betrokken die in de situatie nodig zijn. 

 

Incidenten melden 

Voor het melden van incidenten hanteren we een procedure voor FOBO- (fouten, 

ongelukken en bijna ongelukken) en agressiemeldingen. De incidenten worden gemeld bij 

de manager- zorg en dienstverlening, deze volgt (op afstand) welke maatregelen door de 

teams worden genomen en of deze voldoende effectief zijn. In de zorgteams wordt 

maandelijks (tijdens het teamoverleg) teruggekomen op de gemelde incidenten en de 

opvolging hiervan. Tevens worden op organisatieniveau de meldingen geanalyseerd. Deze 

analyse maakt deel uit van de kwartaalrapportage die wordt behandeld in het 

managementteam. Indien nodig worden op grond hiervan aanvullende maatregelen 

ingezet om de veiligheid van zorg te verbeteren. 
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7.2 FOBO en agressiemeldingen 2019 

 

 
 

Korte toelichting op bovenstaand overzicht5:  

 

Agressie  

Over het algemeen wordt er binnen De Haardstee regelmatig melding gedaan van agressie. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om verbale agressie van cliënten onderling en/of gericht op 

medewerkers, soms zijn ook externe personen / mensen uit het netwerk van de cliënten 

betrokken bij de incidenten. In enkele gevallen gaat het om fysieke agressie van cliënten.  

Na een daling van het aantal meldingen in het 2e en 3e kwartaal van 2019, hebben we 

gezien dat in het 4e kwartaal het aantal agressiemeldingen weer is toegenomen. Eén van 

de oorzaken hiervan is dat er vanuit toenemende psychische problematiek, vaker agressief 

gedrag is voorgekomen. In deze gevallen schakelen we externe partijen in voor 

behandeling, terwijl de cliënten vaak wel blijven wonen bij De Haardstee. In deze situaties, 

waarbij de agressie toeneemt, zorgt dit voor onrust op de betreffende woonlocaties en de 

teams worden hiermee extra belast. Dit vóór kunnen zijn vraagt van een team dat zij tijdig 

signaleren en hulp inschakelen, zodat ze in goede afstemming komen tot een andere 

manier van begeleiden. Een voorwaarde is dat externe hulp dan ook snel beschikbaar is.  

 

Medicatie 

Bij De Haardstee zijn er veel cliënten die zelf (gedeeltelijk) verantwoordelijk zijn voor hun 

eigen medicatiegebruik. Zij krijgen bijvoorbeeld hulp bij het uitzetten in de weekdoos en 

nemen vervolgens zelf dagelijks hun medicatie in. De afspraken hierover worden 

vastgelegd in het ondersteuningsplan. In deze situatie gaan er ook wel eens dingen fout, 

cliënten vergeten hun medicatie (op tijd) in te nemen of vergeten het mee te nemen als 

ze ergens op bezoek gaan, in ongeveer 50% van de gevallen gaan de meldingen over dit 

soort situaties. Door de FOBO meldingen krijgt de persoonlijk begeleider een beter beeld 

van het eigen beheer van de medicatie door de cliënt. De persoonlijk begeleider gaat met 

de cliënt (en het netwerk) in gesprek als er vaker meldingen zijn, om te kijken of de 

afspraken over het eigen beheer van medicatie nog passend zijn. 

 

                                                           
5 De FOBO- en agressiemeldingen zijn intern geanalyseerd en hebben geleid tot verschillende maatregelen op 

individueel-, locatie- en organisatieniveau. In deze rapportage kiezen we ervoor om een korte, algemene 
toelichting te geven op het totaaloverzicht. De achterliggende meldingen variëren uiteraard in de aard en in de 
mate van ernst.    
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Een andere situatie die zich met enige regelmaat voordoet binnen De Haardstee is dat een 

cliënt weigert zijn of haar medicatie in te nemen. Het gaat hierbij meestal om specifieke 

cliënten waarbij dit vaker voorkomt. Dit kan leiden tot risicovolle situaties voor de cliënt 

en soms ook voor mede-cliënten en medewerkers. Uiteraard worden in het geval van 

(structureel) medicatie weigeren acties ondernomen door het begeleidende team. Meestal 

leiden die acties tot verbetering, maar we constateren ook dat er grenzen zijn aan de 

invloed die begeleiders hierop hebben. We kunnen (en willen) de cliënt niet dwingen. Ook 

hier is samenwerken met externe behandelaren nodig en hebben we er last van als het 

niet lukt om dit snel te organiseren. 

 

Overige meldingen  

Bij de “overige” meldingen gaat het om uiteenlopende zaken, maar een aantal voorbeelden 

van meldingen die bij De Haardstee zijn voorgekomen: cliënten die excessief drank- of 

drugs hebben gebruikt, plotselinge (toename van) ernstige psychische klachten, 

plotselinge (toename van) fysieke klachten en tekortkomingen in nutsvoorzieningen 

(verstoppingen, uitvallen van elektriciteit) worden gemeld als cliënten hier ernstige hinder 

van ervaren. 
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8. Betrokken en vakbekwame medewerkers 
 

8.1 Team ontwikkelplannen (TOP) 

Alle zorgteams binnen De Haardstee werken met het Team Ontwikkelplan. Onder leiding 

van de teamcoach bespreken de teams onderling wat er goed gaat binnen het team en op 

welke punten ze zich willen ontwikkelen. Er zijn verschillende bronnen die de teams 

gebruiken als input voor het TOP. De bouwstenen van het kwaliteitskader zijn een 

belangrijke bron, daarnaast wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van tevredenheids-

onderzoek (CTO/MTO), onderzoek naar arbeidsomstandigheden (RI&E) en de interne 

kwartaalrapportages op het gebied van kwaliteit & veiligheid, personeel en organisatie. 

 

De teams bepalen zelf hun ontwikkeldoelen en op welke manier ze hiermee aan de slag 

gaan. Sommige teams kiezen er bijvoorbeeld voor om een bepaald thema iedere 

vergadering op de agenda te zetten om zo steeds de actiepunten of afspraken op te volgen. 

Twee keer per jaar geven de teams een update aan de manager over de stand van zaken. 

Ze kunnen bij de manager aangeven wat ze nodig hebben om hun plannen uit te voeren, 

bijvoorbeeld scholing, het organiseren van een teamdag of de aanschaf van materialen. 

 

Thema’s TOP’s in 2019 

Meerdere teams binnen De Haardstee hebben zichzelf tot doel gesteld om het onderling 

geven en ontvangen van feedback te verbeteren. Daarnaast zijn er veel teams aan de slag 

gegaan met het thema werkdruk. De methoden die hiervoor worden ingezet en de 

ervaringen die zijn opgedaan, worden onderling uitgewisseld tussen de teamcoaches. 

We zien ook dat teams doelen voor zichzelf stellen op zorginhoudelijk gebied, bijvoorbeeld 

om hun begeleiding meer toe te spitsen op ouder wordende cliënten of bijvoorbeeld het 

toepassen van vormen van totale communicatie. 

 

8.2 Duurzame inzetbaarheid 

De Haardstee stelt zichzelf als doel om een goede werkgever te zijn voor haar 

medewerkers. In onze begeleiding staat de zorg voor cliënten centraal, maar goede 

kwaliteit van zorg kan alleen geboden worden door gekwalificeerde, vitale en betrokken 

medewerkers. Daarom is duurzame inzetbaarheid niet alleen in het belang van de 

medewerkers, maar ook van de cliënten en de organisatie als geheel.  

 

In 2019 is een projectgroep aan de slag geweest om op meerdere vlakken aandacht te 

generen en acties te ondernemen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te 

vergroten. Er is bijvoorbeeld een commissie gestart die activiteiten organiseert voor 

medewerkers met aandacht voor vitaliteit en bewegen (bijvoorbeeld Steptember). Maar 

ook praktische zaken zijn beter geregeld, bijvoorbeeld het kunnen declareren van de 

griepprik of de aanschaf van goede fietsen voor ambulante medewerkers. 

 

De bedoeling is om onze visie op duurzame inzetbaarheid in het komende jaar verder te 

verankeren in ons personeelsbeleid. Op die manier komt de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers terug in allerlei vormen op het gebeid van personeel, zoals in de 

arbeidsomstandigheden, de werving en selectie, het inwerken, regelingen rond inzet en 

verlof, scholingsbeleid, etc. Met beleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers kan ingespeeld worden op een aantal ontwikkelingen: 

- Personeelstekorten in de zorgsector maken het noodzakelijk om te investeren in 

het aantrekken en behouden van goed en gemotiveerd personeel. 

- Door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd werken medewerkers 

steeds langer door. Dit gaat gepaard met een stijging van de gemiddelde leeftijd 

op de werkvloer. Werkgevers en werknemers hebben er belang bij met gegeven 

rekening te houden zodat keuzes gemaakt kunnen worden die het mogelijk maken 

tot op latere leeftijd aan het werk te kunnen blijven. 

- Vergeleken met andere beroepsgroepen is het aantal mantelzorgers in de 

zorgsector aanzienlijk. De balans tussen werk en privé verdient daarom aandacht 

in het personeelsbeleid. 
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8.3 Uitdagingen voor De Haardstee 

 

Werkdruk  

Bij De Haardstee blijkt al jaren uit verschillende onderzoeken dat er hoge werkdruk wordt 

ervaren door medewerkers. Dit geldt zowel voor de zorgteams als voor de ondersteunende 

diensten. In het laatste medewerkersonderzoek dat is uitgevoerd in januari 2020 lag het 

percentage van medewerkers dat de werkdruk als ‘te hoog’ ervaart op 32,4%. Dit is 

ongeveer vergelijkbaar met de cijfers uit de benchmark gehandicaptenzorg, daar ligt de 

score op te hoge werkdruk nog iets hoger (36,7%). Een lichtpuntje is dat het percentage 

voor De Haardstee een klein beetje is gedaald sinds het vorige onderzoek (in 2017) van 

35,1% naar 32,4%. We hebben in de afgelopen jaren op meerdere manieren geprobeerd 

de werkdruk te verlagen, maar het blijft een grote uitdaging om hier structureel 

verandering in te brengen.  

 

Verzuim 

Een belangrijke factor die hierbij meespeelt is dat het ziekteverzuim binnen De Haardstee 

al jarenlang erg hoog is. 

 
Verzuimpercentage De Haardstee 2017 2018 2019 

% 8,07 10,17 10,60 

 

Zowel het kortdurend verzuim als het langdurend verzuim binnen De Haardstee is hoger 

dan gemiddeld in de sector. Uiteraard heeft dit effect op medewerkers die veel moeten 

opvangen van medewerkers die uitvallen. En cliënten merken dit ook, bijvoorbeeld doordat 

er veel invalmedewerkers worden ingezet en dat teamsamenstellingen vaker wisselen dan 

we zouden wensen. 

 

Opmerkingen van cliënten: 

 

“Ik vind het niet leuk dat er veel wisselingen zijn en dat ik lang moet wachten op 

een nieuwe begeleider.” 

 

“Er zijn dingen die beter kunnen, er is nu veel onrust bij begeleiding. Maar ik ben 

zeker niet ontevreden, de begeleiders knallen echt ondanks hoge werkdruk.” 

 

 

We blijven de uitdagingen aangaan! 

Ondanks de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, blijven we ons inzetten om 

de beste ondersteuning te bieden aan onze cliënten. We zijn er trots op dat het ons lukt 

om steeds samen met de cliënten tot passende oplossingen te komen. Wij zien dat onze 

medewerkers met plezier én hard werken heel veel voor elkaar krijgen. En onze cliënten 

zien dat ook. 

 

Opmerkingen van cliënten, die energie geven om door te gaan: 

 

 “De Haardstee staat altijd open om mensen te helpen.” 

 

 “Ik ben blij dat De Haardstee bestaat.” 

 

“De begeleiding staat altijd voor mij klaar en er is voor alles een oplossing.” 

 

“ik ben blij dat ondanks alles (hoe lastig ik was), ze mij nooit hebben opgegeven.” 
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9. Verbetertraject 
 

9.1 Terugblik geprioriteerde verbeteringen 2018/2019 

Naar aanleiding van het kwaliteitsrapport 2018 hebben we ons voorgenomen om op een 

aantal zaken te gaan verbeteren in onze organisatie. Hieronder volgt een overzicht van de 

stand van zaken: 

 

1. Tijd voor cliënten 

Voorgenomen verbeteractie: “De verzwaring van indicaties en veranderingen in het werk 

geven aanleiding om opnieuw de teams in kaart brengen en te toetsen op omvang, 

efficiëntie en effectiviteit. Daarbij kunnen we op zoek naar een antwoord op de vraag op 

welke manier er meer tijd voor cliënten kan worden gerealiseerd.” 

 

Stand van zaken: In 2019 is een analyse uitgevoerd van de inzet van fte in de teams. De 

conclusie is dat er geen mogelijkheden zijn voor een andere indeling, die zou leiden tot 

een verdeling waarbij meer tijd vrijkomt om te besteden aan de directe zorg. Uit het 

onderzoek blijkt dat er op de locaties geen uren “over” blijven. We hebben daarom voor 

een andere weg gekozen: terugdringen van de inzet van uitzendkrachten en het vergroten 

van de eigen flexpool. Daarnaast hebben we heel actief ingezet op het terugdringen van 

het ziekteverzuim. Dit moet ervoor zorgen dat er meer continuïteit geboden kan worden, 

tegen lagere kosten. Samen met de inzet van extra formatie in de vorm van leerlingen en 

zij-instromers, zal er in de teams meer ruimte komen om extra aandacht aan cliënten te 

geven. 

 

2. Ondersteuningsplan 

Voorgenomen verbeteractie: “We gaan verder met de implementatie van een 

ondersteuningsplan dat cliëntvriendelijk is, dat uitgaat van de principes van onze 

begeleidingsstijl en dat een compact, bruikbaar en nuttig werkdocument is voor de 

begeleiding.” 

 

Stand van zaken: begin 2019 heeft de cliëntenraad ingestemd met de invoering van het 

nieuwe ondersteuningsplan. In juni 2019 is de implementatie van start gegaan. 

Medewerkers hebben instructiebijeenkomsten gevolgd hebben het nieuwe plan in gebruik 

genomen. In hoofdstuk 6 van dit rapport is het nieuwe ondersteuningsplan uitgebreid aan 

bod gekomen. Aan het eind van 2019 waren alle ondersteuningsplannen omgezet naar het 

nieuwe format. Een tussenevaluatie heeft plaatsgevonden in november 2019. 

 

3. Medicatieveiligheid 

Voorgenomen verbeteractie: “Toetsen of ons interne medicatiebeleid voldoet aan de meest 

recente inzichten in het veld en of er naar aanleiding hiervan verdere maatregelen nodig 

zijn voor de hele organisatie.” 

 

Stand van zaken: naar aanleiding van de vernieuwde handreiking van de VGN is in 

september 2019 is een bijeenkomst geweest met alle aandachtfunctionarissen medicatie 

binnen De Haardstee, onder leiding van een deskundige. Vanuit deze bijeenkomst volgt 

een voorstel tot aanpassing van het medicatiebeleid. Het instemmingsverzoek wordt begin 

2020 ingediend bij de cliëntenraad. 

 

4. Ontwikkelgesprekken 

Voorgenomen verbeteractie: “Invoering van het ontwikkelgesprek voor medewerkers. Het 

doel is dat medewerkers een minder hoge drempel ervaren om met hun leidinggevende in 

gesprek te gaan over hun functioneren en wensen en mogelijkheden tot ontwikkeling.”  

 

Stand van zaken: In 2019 heeft een werkgroep gewerkt aan het ontwikkelen van een 

nieuwe werkwijze. Inmiddels ligt het voorstel voor de nieuwe werkwijze klaar, deze zal 

begin 2020 bekrachtigd gaan worden. 
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5. Evaluatie zelforganisatie 

Voorgenomen verbeteractie: “Evaluatie van de zelforganisatie met aandacht voor het 

verband tussen zelforganisatie en de ervaren werkdruk en de samenwerking tussen 

zorgteams en de ondersteunende diensten.” 

 

Stand van zaken: De evaluatie van de zelforganisatie is uitgevoerd door de toenmalige 

directeur-bestuurder in juni 2019. Een belangrijke conclusie was, dat medewerkers van De 

Haardstee over het algemeen positief zijn over de ruimte die er vanuit de zelforganisatie 

is ontstaan om meer eigen invulling te geven aan het werk. Echter bleek uit de evaluatie 

ook dat er nog altijd discussie en/of onduidelijkheid is over de kaders, bijvoorbeeld de 

invulling van de teamrollen. Daarnaast bleek dat medewerkers rolonduidelijkheid ervaren, 

dit speelt vooral bij persoonlijk begeleiders, teamcoaches en sommige ondersteunende 

diensten.  

Na de bestuurswissel in juli, heeft de aangetreden bestuurder de aanbevelingen uit het 

rapport overgenomen en is in het najaar van 2019 verder in gesprek gegaan met (groepen) 

medewerkers over hun zienswijze. Voor 2020 zijn acties ten aanzien van de zelforganisatie 

opgenomen in het jaarplan.  

 

6. Invulling vrije tijd / activiteiten voor cliënten 

Voorgenomen verbeteractie: “Opzetten van een cliëntenvereniging om cliënten te 

ondersteunen bij de invulling van hun vrije tijd met leuke activiteiten.” 

 

Stand van zaken: In samenwerking met de cliëntenraad is een cliëntenvereniging 

opgericht. In 2019 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd voor en door cliënten, 

met behulp van medewerkers en vrijwilligers van De Haardstee. Voorbeelden zijn: een 

knutselmiddag, een barbecue, een muziekavond, spelletjesmiddag en een bingo. Alle 

activiteiten hadden een goede opkomst, de cliëntenvereniging gaat daarom door met het 

organiseren van activiteiten voor cliënten.  

 

7. Herhuisvesting 

Voorgenomen verbeteractie: “Bestendigen van plannen voor herhuisvesting van twee 

woonlocaties van De Haardstee.” 

 

Stand van zaken: Voor beide woonlocaties is inmiddels een alternatieve woonruimte 

gevonden. Voor één woonlocatie betekent dit dat er in 2021 zal worden verhuisd naar een 

nieuwbouwlocatie in de stad. Dit nieuwbouwproject is tot stand gekomen in samenwerking 

met meerdere partijen, waaronder een woningbouwvereniging en een andere (grote) 

zorgaanbieder in de regio. De cliënten van de andere woonlocatie verhuizen in 2020 

geleidelijk naar een nieuwe woonruimte in Oegstgeest, waar in samenwerking met de 

woningbouwvereniging afspraken zijn gemaakt over herhuisvesting in een pand voor 

seniorenwoningen.  

 

 

9.2 Geprioriteerde actiepunten voor 2020 

 

Op grond van dit kwaliteitsrapport komen we tot de conclusie dat we binnen De Haardstee 

goed bezig zijn. Ondanks de uitdagingen waar we voor staan, zoals de eerdergenoemde 

verzwaring van de zorg, krapte op de arbeidsmarkt, de hoge werkdruk en het hoge verzuim 

binnen De Haardstee, lukt het ons om ondersteuning te bieden die goed aansluit bij de 

behoeften van onze cliënten en hun netwerk. Daarbij is de eigen regie geen loze uitspraak, 

maar nemen we dit heel serieus en blijven we dit aandacht geven.  

 

Verbeterpunt 1: versterken van de eigen regie 

Voor de komende periode staat onze begeleidingsstijl, waarbij de eigen regie van de cliënt 

het uitgangspunt is, nadrukkelijk onder de aandacht. Dit betekent onder andere dat we 

scholing gaan organiseren voor het werken vanuit de begeleidingsstijl. Deze scholing is 

voor een deel een opfriscursus met daarnaast aanvullende thema’s zoals: eigen regie bij 
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oudere cliënten, eigen regie bij cliënten met autisme en eigen regie bij risicovolle 

zorgsituaties. 

 

Verder zal het thema eigen regie een rol spelen bij de implementatie van de nieuwe Wet 

zorg en dwang. We moeten met elkaar op zoek naar hoe we invulling geven aan de 

verhouding tussen onvrijwillige zorg en eigen regie. En met de uitvoering van de Wmcz 

zullen we verder invulling geven aan eigen regie op locatie- en organisatieniveau. 

 

Verbeterpunt 2: Zelforganisatie bestendigen binnen De Haardstee  

Wij denken dat eigen regie van cliënten in verbinding staat met de vrijheid en het 

vertrouwen dat medewerkers ervaren om dit samen met de cliënt vorm te geven. 

Zelforganisatie geeft ruimte aan medewerkers en teams om hun eigen invulling te geven. 

De evaluatie van de zelforganisatie in 2019 heeft het beeld opgeleverd dat we blij zijn met 

de zelforganisatie, dat het een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg, maar dat er ook 

nog onzekerheden zijn. Medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn, duidelijkheid over 

wat er van hen verwacht wordt en kunnen terugvallen op ondersteuning van anderen in 

de organisatie. 

 

In 2020 gaan we ervoor zorgen dat we hierin de juiste balans weten te  vinden. Daarbij is 

de focus gelegd op de functie van persoonlijk begeleider. De relatie tussen de cliënt, het 

netwerk en de persoonlijk begeleider is de kern van de ondersteuning die wij bieden. Van 

hieruit wordt bezien wat er nodig is vanuit de rest van het team, de functie van de 

teamcoach en vanuit de ondersteunende diensten en het management. Het is van belang 

dat we komen tot een goede onderlinge afstemming van taken, rollen en verwachtingen. 

 

Verbeterpunt 3: Vergroten van de duurzame inzetbaarheid 

Vanwege een aantal externe en interne ontwikkelingen, zoals de verhoging van de 

pensioenleeftijd, een toenemend beroep op medewerkers als mantelzorger, het 

personeelstekort in de zorgsector en - zeker binnen De Haardstee - een hoog 

verzuimpercentage, is het van groot belang om medewerkers betrokken, tevreden en vitaal 

te houden. Daarbij zijn we ervan overtuigd, dat de kwaliteit van zorg vergroot wordt als 

medewerkers met plezier hun werk doen. 

 

De uitdagingen op het gebied van personeel, maakt dat we ons blijven inzetten om het 

werkplezier te vergroten en de inzetbaarheid van medewerkers te verduurzamen. Dit gaan 

we doen door een gesprekscyclus voor medewerkers in te voeren die ervoor zorgt dat 

medewerkers in gesprek blijven met elkaar, met de teamcoach en met de leidinggevende 

over (de veranderingen in) het werk en de eigen ontwikkeling. Deze verbeteractie borduurt 

verder op de verbeteractie die al liep naar aanleiding van het kwaliteitsrapport van 2018 

(zie 9.1, punt 4: Ontwikkelgesprekken). Daarnaast gaan we starten met de methode ‘In 

Dialoog’ met als thema voor het komende jaar: Van werkdruk naar werkplezier. Met name 

de teamcoaches zullen en belangrijke rol spelen in de uitvoering hiervan. 

 

Verbeterpunt 4: Verbeteren van de ketensamenwerking  

Op grond van dit rapport kunnen we concluderen dat voor De Haardstee het samenwerken 

met andere partijen van essentieel belang is. We zijn een relatief kleine zorgaanbieder en 

we kunnen niet anders dan de hulp van anderen inschakelen waar dit nodig is. Of het nu 

gaat om zorginhoudelijke vragen, op het gebied van Jeugdzorg, GGZ, psychogeriatrie, 

verslavingszorg of om de randvoorwaarden zoals  financiering, huisvesting, bedrijfsvoering 

en ICT, we bevinden ons vaak in een afhankelijke positie. 

 

Om de kwaliteit van zorg hoog te houden, zullen we moeten investeren in het contact met 

onze ketenpartners. We willen naar een situatie waarin deze partijen De Haardstee kennen 

en waarmee we snel kunnen schakelen als dat nodig is. We zullen daarom actief onze 

contacten gaan onderhouden en afspraken maken over de samenwerking.   
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Bijlage: Weergave van interne inspraak  

 

 

a. Cliëntenraad    

 

Op 7 september 2020 is het concept-kwaliteitsrapport besproken met de cliëntenraad. 

 

Verslag van het gesprek dat heeft plaatsgevonden: 

 

Meningen en ervaringen van cliënten  

Leden van de cliëntenraad van De Haardstee vinden het prettig dat De Haardstee ruimte 

biedt aan cliënten om hun mening te geven en om over hun ervaringen te praten. De 

cliëntenraad vindt het goed dat er tijdens de bespreking van het ondersteuningsplan, 

iemand anders dan de vaste persoonlijk begeleider bij het gesprek aanwezig is. Hierdoor 

krijgen cliënten het gevoel dat hun mening serieus genomen wordt en dat er aandacht 

voor hen is. 

 

Eigen regie 

De cliëntenraad van De Haardstee is het volledig eens dat de eigen regie van cliënten onder 

de aandacht staat en moet blijven staan. Alleen op die manier – uitgaande van de eigen 

regie van de cliënt - kan de begeleiding een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van 

leven van cliënten. Over het voorbeeld op pagina 13 (4.1. Eigen regie op individueel 

niveau), waarbij cliënten tijdens heel warm weer liever buiten wilden blijven zitten in plaats 

van binnen bij de airconditioning, merkt een lid van de cliëntenraad op: “zorg voor een 

goede parasol, zodat de cliënten lekker buiten kunnen blijven”. Ongeacht of er tijdens de 

werkelijke situatie wel of geen parasol was (dat weten we niet), is het een mooi voorbeeld 

van de dagelijkse praktijk waarbij vanuit de regie van de cliënt naar een oplossing gezocht 

kan worden. 

 

Continuïteit van zorg 

De cliëntenraad maakt zich zorgen over het hoge verzuim onder medewerkers van De 

Haardstee en de ervaren werkdruk. De cliëntenraad is van mening dat er hard gewerkt 

wordt door de begeleiders, maar dat er veel van hen gevraagd wordt. Daarnaast geeft de 

cliëntenraad aan dat het voor cliënten is het niet prettig als er veel met invallers gewerkt 

wordt. Want hoewel ook de invalmedewerkers hun best doen en aardig zijn voor cliënten, 

weten zij niet altijd van de alles af op de locaties. Het zou voor iedereen prettiger zijn als 

de roosters gedraaid kunnen worden met zoveel mogelijk vaste medewerkers. 

 

Rapport en verbeteracties 

De cliëntenraad is positief over het kwaliteitsrapport, zij vinden het een goede weergave 

van kwaliteit van zorg bij De Haardstee. De cliëntenraad is het eens met de verbeteracties 

die worden voorgesteld. En de cliëntenraad is er trots op dat er naar aanleiding van het 

vorige rapport een cliëntenvereniging is opgericht, samen met de cliëntenraad die al veel 

leuke activiteiten heeft georganiseerd in 2019. De cliëntenraad vindt het erg jammer dat 

er vanwege corona nu geen activiteiten van de cliëntenvereniging kunnen plaatsvinden. 

 

 

b. Ondernemingsraad  

 

Schriftelijke reactie op het concept-kwaliteitsrapport 2019: 

 

Leiden, 28 september 2020: 

 

De OR heeft het concept Kwaliteitsrapport 2019 gelezen en besproken en is positief over 

het rapport.  

De OR vindt het rapport een goede afspiegeling van hoe de organisatie inzet op de 

kwaliteit van zorg: we kijken naar cliënten en medewerkers.  
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Het is goed om te lezen dat De Haardstee zich bewust is van de verzwaring van de zorg, 

krapte op de arbeidsmarkt, de hoge werkdruk en het hoge verzuim binnen De Haardstee 

en daar actief mee aan de slag is. 

De OR is blij met de verbeterpunten en onderstreept hierbij dat het onderhouden van het 

functiegebouw hierbij noodzakelijk is. 

Kwaliteit van zorg zit ook in goed werkgeverschap: aandacht en het ondersteunen van 

alle medewerkers van De Haardstee is belangrijk.  De OR is blij dat het in een van de  

verbeterpunten naar voren komt. 

Ondernemingsraad van De Haardstee 

 

c. Raad van Toezicht 

Op 24 juni 2020 is het concept-kwaliteitsrapport 2019 besproken met de commissie 

Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht. 

 

Verslag van het gesprek dat heeft plaatsgevonden: 

 

Betrokkenheid van het netwerk van cliënten  

De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT vindt het een goede ontwikkeling dat er 

meer dan in het verleden sprake is van betrokkenheid van mantelzorgers en familie. 

Besproken is dat dit vooral te merken is op individueel cliëntniveau, als er door 

medewerkers contact wordt gezocht en/of een beroep wordt gedaan op familie, is de 

betrokkenheid groot.  

Op organisatieniveau lukt het niet om de betrokkenheid met verwanten structureel te 

organiseren (bijvoorbeeld in de vorm van een ouderraad). Een suggestie vanuit de 

commissie Kwaliteit en Veiligheid is, om de betrokkenheid van familie/mantelzorgers bij 

De Haardstee te vergroten door 1x per jaar een dag te organiseren over de ontwikkelingen 

in de zorg bij De Haardstee.  

 

De begeleidingsstijl van De Haardstee 

De Haardstee zet heel bewust in op ontwikkelingsgericht werken, dit betekent dat ook bij 

Wlz-cliënten wordt gezocht naar manieren om de zelfredzaamheid te vergroten. Dit past 

niet goed bij de huidige manier van indiceren voor de Wlz, waarbij het belangrijk is om te 

aan te tonen waarom een cliënt levenslang begeleiding en/of verzorging nodig heeft. Dit 

kan strijdig lijken wanneer een cliënt binnenkomt op een verblijfsindicatie, maar De 

Haardstee meewerkt aan het doel van een cliënt om zelfstandig te gaan wonen.  

 

Agressie incidenten bij De Haardstee 

De commissie Kwaliteit en Veiligheid constateert dat bij uitingen van agressie, de 

groepsdynamiek een terugkerend onderwerp is. De rol van de persoonlijk begeleider in het 

voorkomen en oplossen lijkt groter te worden. De Haardstee heeft zich niet als doel gesteld 

om agressie in zijn geheel te voorkomen. We weten dat het voorkomt, maar dat we door 

signalen vroegtijdig te onderkennen, escalatie kunnen voorkomen. Nu zijn er incidenten 

geweest waarvan men achteraf kan zeggen, dit had eerder doorbroken kunnen worden. 

Hiervoor is teamwork nodig, en uitstekende samenwerking met gedragsdeskundigen en de 

ketenpartners. Persoonlijk begeleiders zullen hierin regie moeten kunnen pakken.  

Volgens de bestuurder is de keerzijde van “het hoort erbij”, dat medewerkers minder snel 

geneigd zijn om incidenten te melden. Men zou het kunnen beschouwen als 

momentopnames, waarbij een medewerker (toevallig) aanwezig was om de (verbale) 

klappen op te vangen. Meldingen blijven nodig om de organisatie bewust te houden van 

de situaties waarin medewerkers functioneren. 

Doel is om de cultuur zo te laten zijn, dat wanneer een medewerker zich bedreigd voelt 

door een cliënt, dat dit dan (los van evt. melden), onderwerp van gesprek is met in elk 

geval de teamcoach en eventueel de manager. Alleen zo kunnen er oplossingen worden 

bedacht en uitgevoerd.  
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Uit de meldingen blijkt dat er ook meldingen worden gedaan door nieuwe medewerkers. 

Dit wordt in de inwerkperiode dus goed onder de aandacht gebracht; er wordt duidelijk 

aan medewerkers gemaakt wat van hen verwacht wordt op het gebied van agressie en 

melden. 

 

Werk en dagbesteding 

Uit het rapport blijkt dat betaald werk belangrijk is voor cliënten, maar dat dit vaak niet 

lukt. De Haardstee werkt bij voorkeur met arbeidsmatige dagbesteding, maar daar staat 

geen betaling tegenover. De inkomsten uit het betaalde werk door cliënten (van het 

winkeltje, het Theehuis, Zoet & Zout), maken de inzet van personeel op kleinschalige 

dagbesteding mogelijk. Het belang van de kleinschalige dagbesteding is groot voor de 

cliënt, maar ziet die dat zelf ook zo?  

Na de zomer (2020) wil de bestuurder met andere partijen spreken over hoe De Haardstee 

daar samen in op kan trekken; wat hebben werkgevers aan de agogische kant nodig om 

met onze doelgroep om te gaan, om ze zo naar een betaalde baan te helpen. Ook hierin 

speelt de rol van het netwerk, i.v.m. budgetgarantie Wajong en Wajong nieuwe stijl. 

 

Financiering van de zorg 

De bestuurder geeft aan dat de zorg van De Haardstee voldoet aan de in-en externe 

toetsingen en er is een positief rapport van de IGJ. Voor hem is de vraag is hoe de kwaliteit 

van zorg, in het veranderende landschap van zorgzwaarte en zorgvragen en in combinatie 

met arbeidsmarktvraagstukken, op peil gehouden en toekomstbestendig gemaakt kan 

worden. Hij vindt dit financieel/ begrotingstechnisch op de lange termijn en in relatie tot 

de tariefstelling van de zorgzwaarte een uitdaging. 

 

Opmerkingen over de vorm van het rapport. 

Voor een volgende rapportage heeft de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT de 

behoefte aan meer kwantitatieve informatie, waarmee te monitoren is welke resultaten (in 

welke mate) gerealiseerd zijn. 

 


