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Veiligheid & vrijheid
Kwaliteitsrapport 2020 in het kort

‘’Veiligheid & vrijheid’’ is de titel van het kwaliteitsrapport 2020. De grootste uitdaging was ‘Hoe gaan 

we om met de behoefte aan vrijheid tegenover het zorgen voor veiligheid?’. Hierover hebben we telkens 

gesproken binnen de Lichtenvoorde. In dit kwaliteitsrapport vertellen we wat er in 2020 allemaal is 

gebeurd. En wat we allemaal hebben gedaan. Ook vertellen we wat goed ging en wat beter kan.
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Coronawerkgroep

Eerste week maart coronawerkgroep opgericht. 

Maatregelen

• Afspraken en communicatie: bezoek, school, sport,   

 werken, er op uit, verlof en quarantaine

• Voorkomen van besmettingen

•  Maatregelen binnen De Lichtenvoorde tot en met mei  

 strenger dan kabinet en RIVM 

• Vanaf half juni volgen we de regels van het kabinet 

 en RIVM; maatwerk per locatie 

“ Een compliment is wel op zijn plaats: 
wat was het snel ingericht en georganiseerd. 

Binnen twee dagen konden we de drie cliënten 
welkom heten op de speciale locatie!”

 

Speciale locatie voor de verzorging van zieke cliënten met corona

Afspraken met andere organisaties in Oost-Achterhoek en Twente.  

Vanaf begin april speciale locatie in Halle voor de verpleging en/of  

begeleiding van cliënten. Ook in Winterswijk en Lievelde tijdelijke  

speciale locaties.

Vaccinatie

Eind december landelijke voorbereiding vaccinatie. 

Mobiel verpleegkundig team

Testen

• Eigen mobiel verpleegkundig   

 team test cliënten sinds maart

•     Medewerkers worden vanaf 

 september in een eigen teststraat  

 (drive-in) getest 
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1.  Zorgproces rondom  
de individuele cliënt

Invulling werken en vrije tijd

Tijdelijk geen werk en activiteiten voor cliënten.

Ondersteuning van cliënten tijdens corona

• Alles persoonlijk   

•     Begeleiding op (gepaste) afstand

• Contact met verwanten op afstand

• Bezoek- en contactverbod

Belangrijke onderwerpen tijdens corona

• Vrijheid tegenover veiligheid  

•     Deskundige ondersteuning cliënten

• Werken en dagbesteding in coronatijd

Wat gaat goed?

• Medezeggenschap op meer locaties gestart 

•  Verder invoeren Wet zorg en dwang

• Nieuwe werkwijze Melding Incident 

 Cliënten (MIC-melding)

Wat kan beter?

• Medezeggenschap op alle locaties in 2021 

•     Medicatie wordt altijd goed gegeven

• Goed besproken van MIC-meldingen in team.  

 Hiervan leren en verbeteren.

Positieve testen     Medewerkers  Cliënten

Aantal besmettingen: 1 maart - 1 mei 6 3

Aantal besmettingen: 1 mei - 1 september 0 0

Aantal besmettingen: 1 september - eind december 19 20
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Beeldbellen en appen

Cliënten leerden nieuwe 

manieren van communiceren 

via digitale media.

Hart onder de riem voor cliënten

Samenleving leefde mee met cliënten. Veel georganiseerd: kaartenacties, muziek maken,

cadeautjes van lokale ondernemers en verenigingen, cadeau Stichting Steunfonds. 

 

Hou vol!

“ Er ontstonden mooie dingen zoals een Groet en ontmoet-bus 
en dagbesteding op locatie. De Lichtenvoorde heeft ondanks alle 

moeilijke maatregelen toch hele goede dingen gedaan.”
  

Krijn Buchly, Centrale Cliëntenraad

Inzet van Perron 8 en team Medezeggenschap Cliënten

Organisatie o.a. Kletsmiep, Groet- en ontmoetbus, kerstactiviteiten. 

Communicatie cliënten en verwanten 

Communicatie zowel op internet, via vlogs als 

op papier en via een digitale nieuwsbrief. 

Voorlichting voor cliënten 

Vlogs van o.a. 

gedragsdeskundigen 

en psychomotorisch 

therapeuten.
 

2.  In gesprek over 
cliëntervaringen

Cliëntervaringsonderzoeken

•  Jeugd op locatie

•  Levensloopbegeleiding

•  Aan de slag met de uitkomsten van onderzoek 

 Volwassen wonen

Wat gaat goed?

• Medezeggenschap op meer locaties gestart

•   Op meer locaties zijn cliënten tevreden over het eten  

op locatie

•   Gestart met cliëntervaringsonderzoek  

Levensloopbegeleiding

Wat kan beter?

•  Medezeggenschap op alle locaties in 2021

•  Op alle locaties praten met cliënten over het eten op locatie

•      Uitbreiden cliëntervaringsonderzoeken overige ambulante cliënten

•      In 2021 heeft iedere cliënt de gewenste invulling van werken en vrije tijd
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3.  Versterken van medewerkers 

Teamtaken: taakhouders en aandachtsfunctionarissen

Doel is meer regie bij zorgteams en ondersteunende teams.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zorg voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen 

zoals mondkapjes.

Bedrijfsopvangteam

Eigen bedrijfsopvangteam opgezet. Steun en nazorg na 

vervelende gebeurtenissen voor medewerkers. 

Communicatie medewerkers

Alle communicatie aan medewerkers centraal via intranet Go!. 

Mobiel verpleegkundig team

Gestart in maart 2020. Ondersteuning medewerkers op locatie om  

zorg bij cliënten met (vermoeden van) corona zo goed mogelijk  

te laten verlopen. Zij testen ook cliënten. 

Thuiswerken

De ondersteunende teams werken vanaf maart 2020 

vrijwel permanent thuis. 

Digitaal samenwerken

Vrijwel alle bijeenkomsten zijn digitaal.

Meer medewerkers

Zowel bij de zorgteams als de ondersteunende teams om 

zo goed mogelijk te kunnen werken.

Werkcolleges voor persoonlijke begeleiders

Speciale aandacht voor o.a. werken met 

het elektronisch cliëntendossier.

Afspraken en richtlijnen

Opzet door coronawerkgroep. Ondersteuning door mobiel 

verpleegkundig team en verpleegkundig adviseurs. 

Aanpassen functiebeschrijvingen

Alle functiebeschrijvingen zijn aangepast en op  

dezelfde manier beschreven.

Medewerker tevredenheidsonderzoek

Belangrijk om te weten hoe medewerkers over zaken 

denken. Mooi resultaat.

Eigen teststraat

Medewerkers konden snel getest worden en hadden snel de 

uitslag. Zo konden teams zo goed mogelijk blijven functioneren.

Wat gaat goed?

•  Medewerkers hebben ontzettend hun best gedaan 

  en hard gewerkt in dit coronajaar. Ze zijn zeer betrokken   

en gemotiveerd. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers. 

 Daar zijn we enorm trots op!

•   Veel voorwaarden gecreëerd om onze doelstellingen waar 

te maken. (Meer medewerkers, werkcolleges, samen aan 

zet, teamtaken...)

Wat kan beter?

•  Verslaglegging van de 

 teamreflectie

•  Ziekteverzuimcijfer verlagen

•  Stuurinformatie voor teams 

 en management

   

Financiën

•  Teams hebben informatie voor komende jaar op tijd

•  Goede samenwerking tussen taakhouder in zorgteams 

 en team financiën

 

Samen aan zet

Samenwerking staat centraal binnen De Lichtenvoorde.  

Ieder vanuit zijn eigen specialisme. Wij zijn hierin samen aan zet.



De Lichtenvoorde
Oude Winterswijkseweg 1
7141 DE Groenlo
t     (0544) 37 11 30
f     (0544) 37 76 30
e     info@delichtenvoorde.nl
w    www.delichtenvoorde.nl

 Vragen over het kwaliteitsrapport? 
Wil je meer weten? Of wil je meer uitleg over het kwaliteitsrapport?

Stel je vragen gerust aan je begeleider. Je kunt het 
kwaliteitsrapport ook bespreken in het woonoverleg 
of het groepsgesprek op je locatie.


