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Voorwoord
In het kwaliteitsrapport beschrijven we jaarlijks op welke wijze we aan de kwaliteit van zorg hebben 

gewerkt, welke resultaten we hebben behaald maar ook waar we nog verbeteringen zien. 

Allereerst	wil	ik	beginnen	met	te	zeggen	dat	we	ontzettend	trots	zijn	op	alle	cliënten	en	medewerkers	

die het afgelopen jaar zo veel hebben meegemaakt. Wat een jaar was het voor hen. Voor cliënten geen 

bezoek,	niet	je	normale	ding	kunnen	doen,	alles	was	anders…	En	dat	was	vaak	erg	lastig.	Samen	met	de	

medewerkers en vrijwilligers hebben ze er het beste van gemaakt.

We hebben veel van de medewerkers gevraagd in het afgelopen jaar. Daar zijn we ons van bewust. Ze 

hebben	voor	flinke	uitdagingen	gestaan.	Ze	keken	telkens	weer	naar	wat	er	wél	mogelijk	was	in	plaats	

van naar wat er niet kon. Het is uitzonderlijk wat zij en de vrijwilligers daarin telkens hebben weten te 

bereiken voor cliënten. We zien een grote loyaliteit en betrokkenheid. En daar zijn we trots op. 

Als	organisatie	hebben	we	het	afgelopen	coronajaar	gezien	dat	we	slagvaardig	kunnen	zijn.	We	hebben	

in	korte	tijd	en	onder	hoge	druk	ontzettend	veel	gedaan.	Het	is	goed	om	te	zien	dat	we	dat	in	ons	hebben.	

Ook zie ik telkens weer dat iedereen in staat is om ons hoger liggende doel voor ogen te houden. En dat 

is belangrijk om samen onze missie en visie te realiseren. 

We zijn ons er bewust van dat we bezig zijn met een voortdurend proces binnen De Lichtenvoorde. 

We	zijn	continu	aan	het	ontwikkelen,	uitvoeren,	evalueren	en	weer	bijstellen.	Hoe	we	dat	in	2020	hebben	

gedaan, leest u terug in dit kwaliteitsrapport. We hebben het afgelopen jaar, naast alles rondom corona, 

een aantal mooie verbeteringen doorgevoerd. 

We	hebben	een	prachtige	organisatie	met	zeer	betrokken	en	bevlogen	medewerkers	en	vrijwilligers.

Zij maken het verschil voor de kwaliteit van leven van de cliënt. Dank aan alle medewerkers en 

vrijwilligers voor al hun inzet hierbij en veel leesplezier. 

  

Hartelijke groet,

Hans	Poortier

Bestuurder
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De Lichtenvoorde in beeld
De	Lichtenvoorde	biedt	zorg	en	ondersteuning	in	de	regio	Oost-Gelderland.	Wij	zijn	er	voor	mensen	

met een (verstandelijke) beperking. Zo bieden we onder andere jeugdzorg, wonen met ondersteuning, 

begeleiding bij werk, zorgadvies en behandeling en ambulante zorg.

Iedereen	is	welkom.	Het	maakt	niet	uit	om	wie	het	gaat,	hoe	iemand	is,	of	waar	iemand	in	gelooft.	

Belangrijker dan de hulpvraag vinden wij de mogelijkheden. Het gaat om díe persoon. Om de dingen die 

voor díe persoon belangrijk zijn en dat hij het leven kan leiden zoals hij wilt. Wij ondersteunen daarbij. 

Dat is waar het om gaat bij De Lichtenvoorde. Onze trotse en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers 

zetten	zich	hier	iedere	dag	met	energie	voor	in.	

Waarvoor	kun	je	bij	ons	terecht?

Jeugdhulp

• Ondersteuning thuis: ambulante jeugdhulpverlening, logeren, naschoolse dagopvang en behandeling

•	 	24-uurs	ondersteuning	op	locatie	met	expertise	voor	jongeren	met	Licht	Verstandelijke	Beperking	(LVB)	

en/of	gedragsproblematiek

•	 Spoedzorg

• Zorgadvies en behandeling

•	 Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding	

Volwassenzorg 

•  Ondersteuning thuis; ambulante hulpverlening en levensloopbegeleiding voor mensen met een 

(verstandelijke)	beperking,	niet	aangeboren	hersenletsel	(NAH),	meervoudige	beperking,	autisme	

• Beschermd en beschut wonen/levensloopbegeleiding

•	 	Wonen	met	24-uurs	ondersteuning	op	locatie	met	expertise	voor	levensloopbegeleiding,	

(verstandelijke)	beperking,	niet	aangeboren	hersenletsel	(NAH),	meervoudige	beperking,	autisme	

•	 Spoedzorg	

• Zorgadvies en behandeling

•	 Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding	

Ambulante zorg

• Ondersteuning thuis

•  Zorgadvies en behandeling

•  Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding

De	Lichtenvoorde	in	Oost-Gelderland

In	totaal	hebben	we	45	locaties	in	Oost-Gelderland,	verspreid	over	onderstaande	plaatsen.

 Kengetallen cliënten 
	 In	totaal	heeft	De	Lichtenvoorde	824	cliënten	op	31-12-2020.	

        Volwassenen  Jeugd 

 Verblijf 416 49 

	 Ambulante	begeleiding	 221	 87	

 Dagbesteding zonder overige dienstverlening 13 20 

 Logeerverblijf zonder overige dienstverlening 5 10 

 Cliënt Logeerhuis en Dagbesteding 2  

	 Cliënt	met	alleen	vervoer	PGB	 1	 	

 Totaal 658 166 
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Inleiding
Met	dit	kwaliteitsrapport	geeft	De	Lichtenvoorde	aan	hoe	het	Kwaliteitskader	Gehandicaptenzorg	in	de	

praktijk	vorm	krijgt	binnen	de	organisatie.	Het	rapport	is	een	combinatie	van	feitelijkheden	en	ervaringen	

van cliënten en medewerkers. Verschillende thema’s uit het kwaliteitsrapport komen overeen met de 

speerpunten	die	er	aan	bijdragen	dat	we	de	missie	en	visie	van	De	Lichtenvoorde	in	de	praktijk	succesvol	

realiseren. We denken in mogelijkheden en gaan hierover in gesprek. 

Thema vrijheid en veiligheid

In dit kwaliteitsrapport vertellen we wat we in 2020 hebben gedaan. Een belangrijk thema was vrijheid en 

veiligheid. In het rapport geven we aan wat goed ging en wat beter kan. We gebruiken het rapport binnen 

de	organisatie	om	te	reflecteren.	Daarnaast	gebruiken	we	het	ook	om	(nieuwe)	medewerkers	een	uitgebreid	

over all beeld te geven van onze werkwijze en de speerpunten waar we aan werken. 

Kwaliteit van de zorg en dienstverlening

We hebben het Kwaliteitsrapport ingedeeld aan de hand van de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader:

• Hoofdstuk 1: Zorgproces rond de individuele cliënt 

• Hoofdstuk 2: In gesprek over cliëntervaringen

• Hoofdstuk 3: Versterken van medewerkers

De basis van de kwaliteit en veiligheid van cliënten van De Lichtenvoorde is op orde. De Lichtenvoorde 

levert	kwalitatief	goede	zorg	en	dienstverlening.	Dit	toetsen	we	voortdurend	en	op	verschillende	manieren	

om te weten of dit nog steeds zo is. En waar aandachtspunten voor verbetering zijn, verbeteren we de 

werkwijze. 

De ervaringen van de cliënten toetsen we in het cliëntervaringsonderzoek. Zie hiervoor hoofdstuk 2. 

Medewerkers	reflecteren	regelmatig	met	hun	team	over	de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	van	

afgelopen periode. Ze leren hiervan en ontwikkelen zich om te verbeteren. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

Vervolgens	geven	we	in	hoofdstuk	4	inzicht	in	hoe	we	omgaan	met	onze	financiële	middelen	waarbij	

de	cliënt	altijd	het	uitgangspunt	is.	In	hoofdstuk	5	'Reflectie	van	de	Raden,	reflecteren	de	Cliëntenraad,	

Verwantenraad	en	Ondernemingsraad	op	2020'.	

Kengetallen medewerkers en vrijwilliggers

     Instroom en uitstroom medewerkers   (exclusief stagiaires) 

     Instroom        133 medewerkers, 84,60 FTE   

					Uitstroom	 	 	 	 				116	medewerkers,	71,70	FTE	 	 	

					Groei	 	 	 	 				17	medewerkers,	12,90	FTE	 	 	

					Gemiddelde	leeftijd	 	 	 				43	jaar

Personeelsmix

Aantal medewerkers binnen De Lichtenvoorde: 698

   Aantal vrouwen

   Aantal mannen

  

     Verdeling FTE’s over:

					Zorg	voor	volwassenen	op	locatie	 280,09

     Wmo / ambulante hulpverlening 32,64

     Ondersteunende teams 61,19

					Jeugdhulp	op	locatie	 80,11

     Werken en dagbesteding 30,94

 

Ziekteverzuim

Het verzuim binnen De Lichtenvoorde over het jaar 2020 is 6,54%. Dit is lager dan dat van de branche 

(7,08%).	Wel	is	het	gestegen	ten	opzichte	van	2019.	Toen	was	het	ziekteverzuim	5,53%.	

Het	verzuim	is	exclusief	zwangerschapsverlof.

Vrijwilligers

Totaal	zijn	er	303	vrijwilligers	waarvan	de	gemiddelde	leeftijd	61	jaar	is.

   Aantal vrouwen

   Aantal mannen

Het aantal vrijwilligers is minder dan in 2019. In 2020 zijn 63 vrijwilligers gestopt en 24 vrijwilligers gestart. 
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Coronawerkgroep

Eerste week maart coronawerkgroep opgericht. 

Maatregelen

• Protocollen	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 richtlijnen 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 een volledig operationele 

cohortlocatie!”
 

Cohortlocaties

Afspraken bovenregionale samenwerking gebruik cohortunits in 

Oost-Achterhoek	en	Twente.	Vanaf	begin	april	eigen	cohortlocatie	in	Halle	

voor de verpleging en/of begeleiding van cliënten. Ook in Winterswijk en 

Lievelde	tijdelijke	cohortlocaties.

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	

11

1.  Zorgproces rondom  
de individuele cliënt

Invulling	werken	en	vrije	tijd

Tijdelijk	geen	werk	en	activiteiten	voor	cliënten.

Ondersteuning	van	individuele	cliënten	tijdens	corona

• Alles individueel   

•     Begeleiding	op	(gepaste)	afstand

• Contact met verwanten op afstand

• Bezoek- en contactverbod

Belangrijke	dilemma's	tijdens	corona

• Vrijheid versus 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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Als het gaat om het zorgproces rond de individuele cliënt, dan staat de dialoog met de cliënt centraal. 

Wat	is	voor	de	cliënt	de	gewenste	kwaliteit	van	leven?	Wat	zijn	de	wensen	en	verwachtingen?	

Welke	doelen	stelt	de	cliënt	voor	zichzelf	of	zijn	belangrijk	voor	de	cliënt?	En	hoe	kunnen	wij	daarin	

ondersteunen? 

De centrale vraag binnen het zorgproces rondom de individuele cliënt is dus: wat zijn de wensen en 

behoeften	van	de	cliënt	en	krijgt	hij	de	ondersteuning	die	hij	nodig	heeft?	Elke	cliënt	heeft	een	persoonlijk	

begeleider die het eerste aanspreekpunt is en die de cliënt heel goed kent. Twee keer per jaar, of als 

het nodig is vaker, evalueren we het zorgplan met de cliënt en 

betrokkenen en stellen het bij als dat nodig is. Alle relevante 

professionals	(begeleiders	en	behandelaren)	zijn	betrokken	bij	het	

plan. Het zorgplan en de zorgplanbespreking zijn daarmee de basis 

van onze zorg en ondersteuning. 

We volgen de kwaliteit van het zorgproces door middel van 

interne	en	externe	audits.	Zo	zijn	we	al	jaren	HKZ-gecertificeerd.	

We hebben de zorgplannen op orde. We hebben voldoende en 

deskundige medewerkers en de medewerkers zijn enthousiast. De gedragsdeskundigen zijn structureel 

betrokken zodat ze kunnen inspelen op acute vragen. Ze ondersteunen individuele medewerkers en teams 

met	scholing	die	aansluit	bij	de	huidige	en/of	toekomstige	cliënten.	

In 2020 speelden binnen De Lichtenvoorde een aantal belangrijke thema’s die direct van invloed 

waren op de zorg voor de individuele cliënt. Dit waren:

• De invloed van corona. Binnen het zorgproces kwamen we in aanraking met drie grote   

         dilemma’s: vrijheid versus veiligheid, deskundige ondersteuning cliënten en dagbesteding 

	 in	coronatijd.	

• Wet zorg en dwang; vrijheid en veiligheid.

De impact van corona in 2020

In 2020 bleek de wereld er ineens anders uit te zien door de verspreiding van COVID-19. Een virus waarvan 

we	op	dat	moment	(nog)	niet	wisten	hoe	wij	het	onder	controle	konden	krijgen.	Het	risico	voor	al	onze	

cliënten	schatten	we	hoog	in.	Er	kwamen	landelijke	richtlijnen,	waarbij	De	Lichtenvoorde	bewust	koos	

voor een strenger beleid dan het landelijke beleid. De veiligheid en gezondheid van onze cliënten en 

medewerkers stond voorop. 

“ Ons allerbelangrijkste uitgangspunt in deze coronacrisis is veiligheid.” 

De	vrijheid	van	cliënten	werd	flink	ingeperkt;	er	kwam	op	de	locaties	een	bezoekverbod,	cliënten	konden	

niet	alleen	naar	buiten	en	ze	konden	niet	naar	werk	of	dagbesteding.	Het	was	een	totaal	nieuwe	situatie	

voor	cliënten,	verwanten,	medewerkers,	maar	ook	voor	De	Lichtenvoorde	als	organisatie.	De	verscherpte	

coronamaatregelen waren voor cliënten zwaar om aan te houden en moeilijk voor de medewerkers om uit 

te leggen. 

1.1	 Wat	hebben	we	gedaan	om	corona	onder	controle	te	krijgen?

Vanaf	maart,	bij	de	intrede	van	corona	in	Nederland,	hebben	we	direct	actie	ondernomen.	We	hebben	

in	korte	tijd	veel	gedaan	om	de	specifieke	en	noodzakelijke	ondersteuning	te	bieden	om	corona	onder	

controle te krijgen.

Coronawerkgroep

We	hebben	een	coronawerkgroep	samengesteld	met	daarin	organisatiebreed	specifieke	deskundigen	op	het	

gebied	van	infectiebestrijding,	communicatie	en	aansturing	van	teams.	Doel	hiervan	was	om	snel	te	kunnen	

handelen	en	acties	uit	te	zetten	bij	(mogelijke	besmettingen).	De	werkgroep	was	verantwoordelijk	voor	de	

ontwikkeling van het beleid en uitvoering daarvan voor cliënten, verwanten en medewerkers. Zij overlegden 

wekelijks en vaker als dat nodig was om telkens weer naar de laatste stand van zaken te handelen. Maar 

vooral ook door vooruit te kijken en te denken in mogelijkheden.

Hoe is het verloop van corona binnen De Lichtenvoorde?

In	vergelijking	met	de	regionale	corona-uitbraken	hebben	we	relatief	lang	geen	besmettingen	gehad	

binnen De Lichtenvoorde. Wellicht mede door de strenge maatregelen, maar zeker ook door de goede en 

zorgvuldige manier waarop medewerkers, cliënten en verwanten omgaan met de maatregelen. 

In	de	tweede	week	van	april	hadden	we	een	eerste	besmetting	binnen	De	Lichtenvoorde.	Op	locatie	

Sleeswijk	in	Winterswijk	werd	bij	een	aantal	cliënten	en	medewerkers	corona	vastgesteld.	Omdat	het	een	

locatie	was	zonder	quarantainemogelijkheden,	zijn	cliënten	direct	verhuisd	naar	een	quarantainelocatie	

in Halle en Winterswijk. Dit had een enorme impact op de cliënten, verwanten en het team. 
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In	de	loop	van	2020	hebben	we	op	verschillende	locaties	te	maken	gekregen	met	positief	geteste	cliënten	

en	medewerkers.	Het	is	een	continu	beeld	van	individuele	besmettingen	van	zowel	medewerkers	als	

cliënten,	maar	geen	uitbraken.	Er	werd	snel	getest	en	snel	actie	ondernomen	bij	mogelijke	positieve	testen,	

maar	soms	was	het	ook	simpelweg	geluk	hebben.	De	positief	geteste	medewerkers	en	cliënten	liepen	

enigszins	gelijk	op.	We	kijken	vol	trots	terug	op	de	snelheid	en	flexibiliteit	van	medewerkers,	cliënten	

en	verwanten.	Zij	hebben	er	samen	voor	gezorgd	dat	een	echte	uitbraak	op	locaties	is	uitgebleven.	

De	impact	van	zieke	en/of	positief	geteste	medewerkers	en	cliënten	was	steeds	groot.	Cliënten	worden	

zo	mogelijk	op	locatie	in	quarantaine	geplaatst.	Waar	dat	niet	op	de	eigen	locatie	mogelijk	was,	werden	

cliënten	een	enkele	keer	in	quarantaine	geplaatst	op	een	quarantainelocatie	elders.	In	hoofdstuk	3	gaan	

we in op de impact van corona op medewerkers.

 

“ Er is veel aandacht, wederom vanuit 
de manager, orthopedagoog en het 

corona-crisisteam voor ons. Dat is zo fijn, 
we worden gesteund en geadviseerd. 

We kunnen ons verhaal kwijt en dat is erg 
belangrijk. Want wat is het een heftige tijd!”

  

Team Sleeswijk

In	eerste	instantie	werden	voortgangsgesprekken	(zorgleefplanbesprekingen)	opgeschoven.	Gedurende	

het	jaar	werd	samen	met	de	cliënt	en	verwant	gekeken	hoe	we	de	voortgangsgesprekken	(op	afstand)	

op konden pakken. Er is veel digitaal gegaan. 

Wat je normaal deed, kon niet meer. De dagbesteding 

stopte. Daarnaast was er een bezoek- en contactverbod 

waardoor	cliënten	eigenlijk	vastzaten	op	de	locatie.	Ze	

konden geen bezoek meer ontvangen en konden zelf 

ook niet op bezoek. Van de ene op de andere dag was 

de invulling van de dag voor cliënten grotendeels weg. 

Medewerkers	hebben	hier	samen	met	cliënten	op	locatie	

invulling	aan	gegeven.	Iedereen	heeft	met	volle	inzet	zijn	

uiterste best gedaan om voor iedere cliënt een passende invulling te vinden. 

Medewerkers hielden goed zicht op hoe het met cliënten gaat. Eerst lag de focus vooral op medische risico’s 

en	het	voorkomen	van	besmettingen.	Maar	gaandeweg	kwamen	er	ook	andere	risico’s	naar	boven:	weinig	

te	doen,	somberheidsklachten	en	eenzaamheid	oplopend	tot	(zware)	psychische	problemen.	Ambulant	

hulpverleners	ervaarden	dat	zij	door	beeldbellen	niet	direct	zicht	hadden	op	thuissituaties,	hoe	het	ging

met ouders en kinderen en waren alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

1.2 Invloed van corona op het zorgproces

Er	waren	wekelijks,	soms	dagelijks	nieuwe	maatregelen	of	vereisten,	nieuwe	protocollen,	nieuwe	informatie	

van het RIVM waar we aan moesten voldoen. En elke maatregel vroeg om een passende werkwijze voor 

de	cliënten	van	De	Lichtenvoorde.	Dit	was	intensief	en	tijdrovend	voor	de	teams.

Hoe geef je vorm aan de invulling van het individuele zorgproces binnen de coronamaatregelen?

De	individuele	ondersteuningsgesprekken	met	cliënten	konden	op	locatie	op	gepaste	afstand	

plaatsvinden.	Groepsgesprekken	van	medewerkers	en	cliënten	konden	niet	doorgaan.	Ambulante	

ondersteuning werd telefonisch, met beeldbellen, of met begeleiding in de buitenlucht opgepakt. 

Per	cliënt	keken	we	wat	de	best	passende	vorm	en	frequentie	was.	Mooi	om	te	zien	was	dat	

de	cliënten	ook	stappen	zetten	om	te	leren	appen	of	zoomen.

“ Het was een intensieve periode waar veel vragen naar voren 
kwamen, zoals: ‘Zien we de cliënten goed genoeg?’ 

en ‘Leveren wij nu wel de zorg die zij verdienen?'.”
  

Team Wmo ambulant

Na	de	eerste	periode	is	in	elk	team	gereflecteerd	op	de	coronaperiode.	Dit	was	gericht	op	het	functioneren	

van	het	team	(zie	hoofdstuk	3	medewerkers)	en	op	de	zorg	voor	de	(groep)	cliënten.	

Belangrijke dilemma’s

De dilemma’s waar we mee te maken kregen waren talrijk en de oplossingen net zo. De belangrijkste 

dilemma’s	waren:	vrijheid	versus	veiligheid,	ondersteuning	medewerkers	en	dagbesteding	in	coronatijd.
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1.2.1   Vrijheid versus veiligheid

Het grootste dilemma was ‘Hoe gaan we om met de wens voor vrijheid versus noodzaak voor veiligheid?’. 

Dit	thema	is	continu	onderwerp	van	gesprek	geweest.	

Streng	beleid:	preventieve	maatregelen	en	voorkomen	van	medische	risico’s

In de eerste periode van corona tot juni hebben we voornamelijk ingestoken op de medische veiligheid. 

Dit vertaalde zich landelijk en ook bij ons in het beperken van de vrijheid om veilig te zijn en controle te 

houden op de verspreiding van het virus. Ons allerbelangrijkste uitgangspunt was veiligheid voor de cliënten 

en	medewerkers.	De	onzekerheid	over	de	verspreiding	van	het	virus	en	de	besmettingsrisico’s	die	hieruit	

voortvloeien voor kwetsbare personen maakten deze ingrijpende maatregelen voor ons noodzakelijk.

Gedoseerde vrijheid

De	discussie	over	vrijheid	versus	veiligheid	heeft	ertoe	geleid	dat	we	in	tweede	instantie	vanaf	mei	over	zijn	

gegaan naar meer maatwerk conform de RIVM-richtlijnen. Dat was een zoektocht, want wat is mogelijk bij 

welke	cliënten	en	op	welke	locaties	zonder	dat	je	het	risico	op	besmetting	groter	maakt?	Deze	periode	van	

zoektocht	was	zowel	voor	medewerker	als	cliënten	lastig.	

Hoe geef je invulling aan je missie ‘de cliënt staat centraal’ met aan de ene kant de wens tot vrijheid 

van	de	cliënt	om	fijn	te	leven	en	aan	de	andere	kant	beperking	van	vrijheid	om	veilig	te	leven.	

1.2.2   Deskundige ondersteuning cliënten 

Hoe	kan	de	organisatie	de	medewerkers	op	de	locaties	ondersteunen	zodat	de	benodigde	deskundigheid	

aanwezig	is	op	het	moment	dat	er	besmettingen	zijn?	De	Lichtenvoorde	heeft	medewerkers	met	

verpleegkundige	achtergrond	vrijgemaakt	om	de	cliënten	en	medewerkers	op	locatie	te	ondersteunen	bij	

besmettingen.	Dit	mobiel	verpleegkundig	team	verzorgde	ook	het	testen	van	cliënten	en	medewerkers.	

Met	deze	ondersteuning	konden	we	de	zorg	bij	besmetting	zo	veel	mogelijk	op	de	locaties	monitoren	en	

vormgeven	in	alle	fases	van	coronabesmettingen.	

Ook	hebben	we	samenwerking	gezocht	met	andere	organisaties	om,	als	het	nodig	zou	zijn,	over	

quarantainelocaties	elders	te	beschikken.	Zo	konden	we	garanderen	dat	cliënten	in	elke	fase	van	

coronabesmettingen	de	benodigde	zorg	krijgen.	In	eerste	instantie	deden	we	dit	op	de	eigen	locatie.	

Was	dit	qua	locatie	of	ondersteuningsbehoefte	niet	mogelijk?	Dan	kregen	ze	op	een	andere	locaties

de zorg van De Lichtenvoorde. Hier zijn duidelijke protocollen voor gemaakt, zodat de werkwijze voor 

iedereen helder en overzichtelijk was. 

“ De versoepeling van de maatregelen moet voorzichtig 
en stapsgewijs ingaan om de risico’s op mogelijke 

coronabesmettingen te beperken.”
  

Coronawerkgroep

De	handreiking	van	de	VGN	van	juni	heeft	ons	geholpen	om	de	stap	te	zetten	van	algehele	strengere	

maatregelen	naar	maatwerk	per	doelgroep	en	woonsituatie.	Vanaf	dat	moment	hebben	we	de	richtlijnen	

van het RIVM gevolgd. Dit gaf meer duidelijkheid bij de cliënten en de teams; dat wat een medewerker 

mag,	mag	een	cliënt	ook.	Dat	geldt	ook	voor	de	maatregelen,	net	als	voor	elke	Nederlander.	Dat	was	

voor	cliënten	makkelijker	te	begrijpen	en	voor	medewerkers	veel	makkelijker	uit	te	leggen.	De	praktische	

invulling	bleef	lastig.	Iedere	locatie	moest	zijn	eigen	bezoekregeling	opzetten	binnen	de	RIVM-richtlijnen.	

Hieruit	zijn	mooie	initiatieven	ontstaan.

1.2.3			Werken	en	dagbesteding	in	coronatijd

Werken en dagbesteding kwam er in 2020 voor cliënten van de ene op de andere dag heel anders uit te 

zien.	De	cliënten	die	werkten	mochten	niet	meer	naar	het	werk.	De	locaties	van	dagbesteding	werden	

genoodzaakt	tijdelijk	te	sluiten.	Dit	gold	zowel	voor	interne	als	externe	locaties.	Medewerkers	van	de	

dagbestedingslocaties	gingen	naar	een	vaste	woonlocatie	om	de	cliënten	te	ondersteuning	op	locatie,	

samen	te	wandelen	of	fietsen.	

“ Bijzonder om te ervaren hoe je verbinding met 
de woongroep krijgt in deze periode. Je leert elkaar 
kennen en de samenwerking brengt ook veel goeds, 
begrip, uitwisseling van gedachten en methodisch 

werken.”
  

Marjon Lurvink, Team Het Centrum
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Bij het weer opstarten van de dagbesteding zijn we in gesprek gegaan met cliënten over de invulling hiervan 

en wat hun wensen zijn. We hebben gezorgd voor dagbesteding op 1,5 meter, in kleinere vaste groepen 

(per	woonlocatie)	en	op	andere	locaties.	Een	aantal	cliënten	heeft	hierdoor	een	nieuwe	plek	gekregen	waar	

ze erg blij mee zijn. Dit kon helaas niet voor alle cliënten zo ingevuld worden in verband met de beperkte 

capaciteit.	Door	de	maatregelen	die	zijn	getroffen	om	het	coronavirus	te	beheersen,	is	eind	2020	nog	niet	

op	alle	dagbestedingslocaties	sprake	van	een	volledige	bezetting.	

Het	volgen	van	dagbesteding	op	de	woonlocatie	bood	voor	een	klein	en	specifiek	deel	van	de	cliënten	

(bijvoorbeeld	cliënten	voor	wie	vervoer	erg	belastend	is)	ook	meer	rust.	De	behoefte	aan	dagbesteding	

moeten we blijven volgen en individueel vormgeven.

1.3	 Wet	Medezeggenschap	Cliënten	Zorginstellingen

Medezeggenschap	is	essentieel	als	het	gaat	om	goede	keuzes	maken.	

Dat staat beschreven in onze beleidsvisie op medezeggenschap cliënten. 

De	Wet	Medezeggenschap	Cliënten	Zorginstellingen	(WMCZ)	regelt	de	

medezeggenschap van cliënten bij zorginstellingen. We zien het als onze 

opdracht de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt te leggen. 

Door in gesprek te zijn, kan de cliënt duidelijk maken wat hij denkt, voelt 

en	waar	de	behoefte	ligt.	We	luisteren	met	alle	zintuigen,	we	zoeken	

naar mogelijkheden en staan op en voor nieuwe dingen. Ons doel is om 

alle cliënten mee te laten praten en hun eigen keuzes te laten maken. 

In	2019	is	een	pilot	uitgevoerd	bij	zeven	teams.	Team	Medezeggenschap	Cliënten	heeft	in	deze	teams	de	

nieuwe	visie,	de	inrichting	van	de	medezeggenschap	en	werkwijze	van	team	Medezeggenschap	Cliënten	

geïntroduceerd.	In	2020	is	op	de	pilotlocaties	inhoudelijk	doorgedacht	over	hoe	je	o.a.	het	beste	verwanten	

kunt	benaderen	en	betrekken.	Locatie	Sellekamp	in	Winterswijk	is	daar	een	mooi	voorbeeld	van.	

In gesprek met elkaar bij Sellekamp

Het	team	Sellekamp	is	met	elkaar	in	gesprek	gegaan	over	de	manier	waarop	je	verwanten	kunt	betrekken	bij	

de	cliënt	en	bij	de	locatie.	Deze	teambijeenkomst	is	begeleid	door	team	Medezeggenschap	Cliënten.

“ Zelf kiezen geeft leefplezier.”
  

“ Het is van belang dat we er als team achter komen hoe we 
dit in willen vullen. Hoe we er samen met verwanten en cliënten 

aan willen werken. Dat wisten we niet goed van elkaar. Visies kunnen 
binnen een team verschillen en dan moet je samen keuzes maken. 

We hebben bewust team Medezeggenschap Cliënten erbij betrokken 
om te ondersteunen. We wilden met elkaar uitvinden wat belangrijk 

is en daarin een lijn voor het team uitzetten.”
  

Centrale Cliëntenraad

Bianca Ordelman en Karin Niënhuis, team Sellekamp

In	die	bijeenkomst	zijn	afspraken	gemaakt	en	één	van	de	acties	is	geweest	dat	ze	wilden	onderzoeken	hoe	

de verwanten denken over de samenwerking. Hiervoor hebben ze een enquête bij verwanten uitgezet. 

De aandachtspunten daaruit worden in 2021 besproken in het team. 

Medewerkers geven aan dat zij enthousiast zijn om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om de 

verwanten	bij	de	Sellekamp	te	betrekken.	Het	feit	dat	ze	er	als	team	samen	aandacht	geven,	maakt	de	

betrokkenheid groter. 

De	afspraken	die	zijn	gemaakt	worden	vastgelegd	in	een	verslag	teamreflectie	en	komen	telkens	terug	in	

de	teamoverleggen.	De	taakhouder	Communicatie	met	verwanten	coördineert	dit.	Ondanks	het	coronajaar	

heeft	team	Sellekamp	er	een	goede	start	mee	gemaakt	en	het	ook	goed	weten	vast	te	houden.	Het	vervolg	

is dat ze ook met de cliënten in gesprek gaan over dit onderwerp. 

1.4	 Vrijheid	en	veiligheid:	Wet	zorg	en	dwang

Op	1	januari	2020	is	de	Wet	Zorg	en	Dwang	(Wzd)	in	werking	getreden.	De	Wzd	regelt	de	rechten	bij	

onvrijwillige zorg van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische 

aandoening	(zoals	dementie).

“ Er ontstaan nieuwe ideeën om de verbinding met verwanten 
op een andere manier aan te gaan.”
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Het	uitgangspunt	van	de	Wzd	is	‘Nee,	tenzij’.	Dat	betekent	dat	vrijheidsbeperking	of	onvrijwillige	zorg	in	

principe	niet	mag	worden	toegepast,	tenzij	er	sprake	is	van	ernstig	nadeel	voor	de	cliënt	of	zijn	omgeving.	

De Wzd sluit precies aan bij waar wij als De Lichtenvoorde voor staan: zoveel mogelijk eigen regie en waar 

mogelijk eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt. Daarvoor is het belangrijk dat we steeds in gesprek 

zijn over de wensen van de cliënt over het inrichten van zijn/haar leven. En dat we blijven denken in 

mogelijkheden om onvrijwillige zorg te voorkomen en terug te dringen.

Onvrijwillige zorg is kort gezegd ‘alles wat een cliënt wel wil, maar niet mag 

en alles wat een cliënt niet wil, maar wel moet’. 

De	coronaperiode	heeft	in	2020	helaas	wel	gezorgd	voor	vertraging	in	de	trajecten,	waardoor	verdere	

afbouw	tijdelijk	werd	vertraagd	of	uitgesteld.	Daarnaast	zijn	er	zover	bekend	17	cliënten	die	begeleiding	

hebben of hebben gehad vanuit de psychiatrie in de afgelopen periode.  

In de periode van 1 september 2019 tot en met 31 december 2020 zijn er 6 middelen volledig gestopt, 

25	middelen	afgebouwd,	2	middelen	herstart	na	stop/afbouw	en	4	middelen	nieuw	gestart	of	opgehoogd.	

In	de	groep	van	middelen	die	is	afgebouwd,	betrof	het	in	45%	van	de	gevallen	een	antipsychotica	en	27%	

van de gevallen een benzodiazepine. 

Kwantitatieve	analyse	2020	cliënten	met	onvrijwillige	zorg

De	Wzd	onderscheidt	negen	categorieën	onvrijwillige	zorg	(OZ).	De	Inspectie	vraagt	van	de	zorgaanbieder	

kwantitatieve	gegevens	aan	te	leveren	over	onvrijwillige	zorg	in	het	jaar	2020:	

Het jaar 2020 was voor de Wzd een overgangsjaar en we hebben het jaar gebruikt voor het implementeren 

van	de	Wzd.	Wat	hebben	we	gedaan	bij	de	implementatie:

•	 De	beleidsnotitie	Wzd	–	onvrijwillige	zorg	bij	De	Lichtenvoorde	is	ter	instemming	voorgelegd	aan		 	

	 de	Centrale	Cliëntenraad	(CCR)	en	Centrale	Verwantenraad	(CVR).	De	raden	hebben	hierop

		 positief	geadviseerd.

•	 Er	zijn	vier	Wzd-functionarissen	benoemd:	3	GZ-psychologen	en	1	Arts	VG.

• Er is een Wzd-commissie ingesteld waar zorgmedewerkers met vragen terecht kunnen.

•	 Er	is	een	profiel	zorgverantwoordelijke	opgesteld	waarin	de	rol	van	de	pb-er	wordt	toegelicht.

•	 							Alle	teams	hebben	(digitale)	scholing	ontvangen	van	de	gedragsdeskundigen	over	de	Wzd	en	hoe	

 wij hier binnen De Lichtenvoorde mee omgaan.

•	 Er	is	in	het	Elektronisch	Cliënten	Dossier	(ECD)	een	zorgplan	Maatregelen	onvrijwillige	zorg	

 opgenomen met stappenplan.

•	 De	inzet	van	externe	expertise	bij	onvrijwillige	zorg	is	in	samenspraak	met	drie	collega	

 zorginstellingen geregeld.

•	 De	onafhankelijk	cliëntvertrouwenspersoon	(CVP)	is	bekend	en	toegankelijk.

•	 De	klachtenregeling	is	aangepast	aan	de	Wzd	met	een	onafhankelijke	klachtencommissie.

•	 De	gedragsdeskundigen	hebben	een	scholing	gevolgd	over	wils(on)bekwaamheid.

Afbouw	gedrag	beïnvloedende	medicatie

Het	jaar	2020	is	ingezet	op	afbouw	van	psychofarmaca	daar	waar	mogelijk.	De	psychofarmaca	is	intensiever	

geëvalueerd	door	de	consulent	AVG	ter	ondersteuning	van	de	huisarts.	Door	middel	van	coaching	en	

ondersteuning	van	zorgmedewerkers	door	de	gedragsdeskundige	en	AVG	zijn	er	randvoorwaarden	

geschapen	om	structurele	afbouw	van	psychofarmaca	mogelijk	te	maken.	

                 Aantal unieke cliënten

Totaal	aantal	cliënten	dat	géén	OZ	heeft	ontvangen	 	 	 	 	 362	 (91,5%)

Totaal	aantal	cliënten	dat	OZ	heeft	ontvangen	 	 	 	 	 	 34		 (8,5%)

Aantal	cliënten	opgenomen	o.g.v.	RM	of	IBS	 	 	 	 	 	 0

Aantal	cliënten	opgenomen	o.b.v.	besluit	tot	opname	en	verblijf	CIZ	(art.21	Wzd)		 3	

Aantal	cliënten	dat	o.b.v.	vrijwilligheid	verblijft	maar	wel	OZ	heeft	ontvangen	 	 31

Vormen van onvrijwillige zorg toegepast:           Aantal unieke cliënten

Medische	handelingen/therapeutische	maatregelen	 	 	 	 	 2

Beperken van de bewegingsvrijheid       12

Uitoefenen van toezicht op cliënt       3

Beperken vrijheid om eigen leven in te richten      20

Beperken van recht op ontvangen bezoek      1

Voor het komende jaar:

Voor het verder implementeren van juiste uitvoering Wzd richten we ons in 2021 onder andere op:

•	 Toepassen	OZ	Nood	verder	uitwerken	in	een	richtlijn	en	opvolging	in	het	zorgplan

•	 Categorieën	onvrijwillige	zorg	scherper	definiëren	en	beschrijven
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“ Ook kunnen we zien waar we 
verbetermaatregelen op organisatieniveau in kunnen 

zetten. Door hierin samen op te trekken, zorgen we 
voor een verbetering van onze dienstverlening. ”

  

1.5	 MIC-meldingen:	nieuwe	manier	van	werken

In	2020	is	een	verandering	van	registratie	van	MIC-meldingen	doorgevoerd.	MIC	staat	voor	Melding	Incident	

Cliënten.	Hierdoor	is	ook	een	verandering/verbetering	in	de	presentatie	van	gegevens	mogelijk	geworden.	

Medewerkers kunnen nu door een kortere en meer logische wijze incidenten analyseren en registreren. 

Tijdens de overgangsfase zijn de gegevens over 2020 gepresenteerd in een jaarrapportage; vanaf 2021 

zal dit in kwartaalrapportages gebeuren. 

Door	deze	nieuwe	werkwijze	rondom	MIC-registratie,	analyse	en	afhandeling	is	de	veiligheid	verbeterd.	

Dit	punt	was	één	van	de	verbeterpunten	uit	de	HKZ-audit.

Gemma Groot Severt, kwaliteitsfunctionaris

1.6 En verder in 2020

Interne audits

Het uitvoeren van interne audits is een normaal onderdeel van het gesprek over goede zorg en 

ondersteuning.	(Staf)medewerkers	van	De	Lichtenvoorde	voeren	deze	interne	audits	systematisch	uit	

in de zorgteams. 

In 2020 is gestart met:

• Een audit kwaliteit ambulante teams 

•	 	De	voorbereiding	van	de	audit	kwaliteit	onderaannemers.	In	2020	is	één	audit	Kwaliteit	

onderaannemers	afgenomen	via	Teams.	In	verband	met	de	coronamaatregelen	was	bezoek	op	locatie	

niet mogelijk.

We hebben in 2020 door corona minder interne audits uitgevoerd dan gepland. In 2020 zijn 26 audits 

Kwaliteit en veiligheid en 14 audits Zorgadvies uitgevoerd.

De interne audits vonden in 2020 plaats binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen; voorwaarden 

voor	locatiebezoek	zijn	hygiënemaatregelen,	geen	besmetting	op	de	locatie,	geen	contact	met	cliënten	en	

geen	rondgang	op	de	locatie.

Stappenplan incidentenbeleid voor medewerkers

•	 	Tijdens	de	teambespreking	worden	(bijna)	incidenten	besproken.	We	maken	een	afgewogen	keuze	

welke incidenten we bespreken en analyseren. Op basis van deze analyse formuleren we zo nodig 

acties	en/of	preventieve	maatregelen	en	leggen	we	deze	vast	in	het	meldingsformulier.	

•	 	De	jaarrapportage	MIC-commissie	geeft	inzicht	in	de	aard	en	omvang	van	risico’s	en	incidenten	op	

organisatieniveau.	Door	te	analyseren	wat	er	op	teamniveau	met	meldingen	is	gebeurd,	kunnen	we	

mogelijke	verbanden	op	organisatieniveau	vaststellen.	In	de	jaarrapportage	staan	de	locaties	waar	de	

meeste meldingen plaatsvinden voor de onderwerpen agressie, medicijnfouten en valincidenten. Veel 

melden is overigens vaak eerder een goed teken dan een slecht teken. De individuele meldingen zijn 

geanalyseerd en/of besproken in het teamoverleg. 

Wat	kan	beter?

•	 	In	het	overzicht	is	te	zien	dat	de	meldingen	voor	Jeugd	vooral	meldingen	betreffen	over	agressie	en	

medicijnfouten. Voor Volwassenen Wonen gaat het vooral om meldingen over agressie, medicijnfouten 

en	valincidenten.	De	kwartaalanalyse	om	trends	te	ontdekken	heeft	minder	vaak	plaatsgevonden	dan	

gepland	vanwege	werken	op	afstand	door	corona.	Normaliter	werd	de	kwartaalanalyse	gezamenlijk	

gedaan. En dat kon nu niet. 

•	 Van	het	aantal	gemelde	medicatie-incidenten	is	het	type	‘vergeten	toe	te	dienen’	in	2020	het	hoogst.	

De	audits	zijn	gestart	in	juli	2020	na	het	beperkt	openen	van	de	locaties.	Bij	beide	audits	is	gestart	met	

de	audits	op	de	locaties	waar	specifieke	aandacht	wenselijk	was	vanwege	minors	van	de	HKZ-audits	2019.	

De audits zijn eind januari 2021 gestopt in verband met het opvolgen van de richtlijnen van de RIVM i.v.m. 

het	oplopen	van	de	landelijke	besmettingen.

Wat	gaat	goed?

•  De uitvoering van de aandachtspunten uit de HKZ-audit zijn in 2020 in de interne audits goed 

beoordeeld.

Wat	kan	beter?

•	 	Medicatie	wordt	altijd	goed	gegeven.

•	 Het	uitvoeren	van	de	teamreflecties	(zie	ook	hoofdstuk	3	Teamreflecties).

In	2021	hopen	we	dat	we	de	interne	audits	zo	spoedig	mogelijk	weer	(fysiek)	op	kunnen	pakken.	



2524

Zorgproces rondom de individuele cliënt 
Cliënten kunnen erop vertrouwen dat we goede en veilige zorg bieden. We gaan hierover 

in	gesprek	met	de	client	over	zijn	of	haar	wensen	en	verwachtingen.	De	vraag	die	ons	altijd	

bezig houdt is: ‘Wat kunnen we daar nog meer aan doen?’.

Wat	gaat	goed?

We hebben de verbeterpunten uit 2019 opgepakt.

•	 	In	2019	was	één	van	de	verbeterpunten	‘cliënten	ervaren	dat	ze	voldoende	contact	

hebben met hun persoonlijk begeleider’. In hoofdstuk 2.3 beschrijven we hoe we 

hiermee aan de slag zijn gegaan. 

•    Kwaliteit en veiligheid: HKZ-audit

  De vijf punten zijn in 2020 allemaal beoordeeld en voldoende 

verbeterd. We kregen van Lloyds complimenten voor het 

gedegen plan van aanpak, de analyse van de verbeterpunten 

en de forse en de aantoonbare verbeterslagen die we 

gemaakt hebben. 

•	 	Het	registeren	van	de	afhandeling	van	incidentmeldingen.	Vanaf	juli	2020	is	de	MIC/

fobo-melding gewijzigd. Medewerkers kunnen nu door een kortere en meer logische 

wijze incidenten analyseren en registreren.

•	 	Op	de	locaties	zijn	alle,	nog	in	mappen	aanwezige,	cliëntgegevens	gedigitaliseerd	of	

volgens	de	richtlijnen	gearchiveerd	of	vernietigd.

•	 	Op	enkele	locaties	zijn	afsluitbare	kasten	aangeschaft	zodat	ook	deze	locaties	de	

medicatie	volgens	de	richtlijnen	kunnen	bewaren.

•	 	Voor	de	preventie	van	legionella	is	de	werkwijze	van	het	testen	van	de	watermonsters	

gedigitaliseerd.	Het	registeren	van	de	spoelingen	op	de	locaties	is	besproken	met	

betrokken medewerkers en wordt getoetst in de interne audit.

•  We hebben medewerkers nadrukkelijk geïnformeerd over het gebruik en controle van 

de	tilbanden.	Aandachtspunt	is	dat	elke	cliënt	een	eigen	tilband	krijgt	toegewezen	

en bij de geringste twijfel het hulpmiddel niet meer gebruikt mag worden. Daarnaast 

moet	er	melding	worden	gemaakt	van	reparatie	of	vervanging.

•	 We	zijn	gestart	met	een	jaarlijkse	beoordeling	van	de	externe	leveranciers.

Wat	kan	beter?

•      Teams voeren structureel een kwartaalanalyse van de MIC-meldingen uit, pakken 

verbeterpunten	op	en	leggen	deze	vast	in	het	verslag	teamreflectie.

•	 Medicatie	wordt	altijd	goed	gegeven. 
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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	

Laagdrempelige	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

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

Cliëntervaringsonderzoeken

• 	 Jeugd	op	locatie

•  Levensloopbegeleiding

•  Aan de slag met de uitkomsten van onderzoek 

 Volwassen wonen
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In de missie en visie van De Lichtenvoorde staat het ondersteunen van de kwaliteit van leven van de 

cliënt, gezien door de ogen van de cliënt, centraal: ‘De cliënt en zijn gewenste kwaliteit van leven staan 

altijd	voorop	en	de	cliënt	ervaart	dit	ook.	De	cliënt	is	tevreden	over	de	zorg	en	dienstverlening	van	 

De	Lichtenvoorde.’	Het	is	belangrijk	om	hier	continu	samen	over	in	gesprek	te	zijn.	Zo	kunnen	we	

de ondersteuning aan cliënten blijven verbeteren. 

We	stellen	regelmatig	de	vraag	hoe	tevreden	de	cliënt	en/of	vertegenwoordiger	is	over	de	zorg	en	

ondersteuning	die	we	bieden.	De	uitkomsten	hiervan	bespreken	we	tijdens	de	zorgplanbespreking.	

Zo	zorgen	we	ervoor	dat	we	continu	reflecteren,	afspraken	maken	en	verbeteringen	doorvoeren	waar	

dat	nodig	is.	Ook	doen	we	regelmatig	onderzoek	naar	cliëntervaringen	om	te	horen	hoe	cliënten	de	zorg	

en dienstverlening ervaren. Dit doen we voor verschillende doelgroepen.

Cliëntervaringsonderzoek bij De Lichtenvoorde

Voor uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek baseert  

De	Lichtenvoorde	zich	op	de	verplichtingen	vanuit	het	kwaliteitskader	

en	de	inkoopvoorwaarden	van	het	Sociaal	Domein.	Vanuit	het	

inkoopkader	Sociaal	Domein	is	in	2020	geen	verplichting	opgenomen	

voor het afnemen van een cliëntervaringsonderzoek. De Lichtenvoorde 

heeft	de	wens	om	zo’n	onderzoek	onder	alle	gebruikers	van	Wmo	

en	Jeugdhulp	periodiek	voor	de	eigen	organisatie	te	doen	om	zo	

de ondersteuning te kunnen verbeteren. 

Recent uitgevoerde onderzoeken:

•	 Jeugd	op	locatie.	Uitgevoerd	met	MijnMening.	Oktober	2020.

•	 Ambulant	levensloopbegeleiding	en	Gieterijstraat.	Uitgevoerd	met	MijnMening.	Februari	2020.

•  Volwassen wonen. In 2019 is het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd met het instrument 

 ‘Cliënten aan het woord’ van Ipso Facto. Juni 2019.

2

Samen in gesprek

Het	is	erg	fijn	dat	zoveel	cliënten	hun	ervaringen	hebben	gedeeld.	Het	totale	tevredenheidscijfer	is	een	7,7.	

Dat	is	hoger	dan	in	2018,	toen	scoorde	de	gemiddelde	tevredenheid	een	7,1.	De	begeleider	en	de	cliënt	

konden direct na het invullen in gesprek over de ervaringen en zo de mogelijkheden voor verbetering 

bespreken.	Ook	krijgt	elk	team	een	rapportage	van	de	locatie.	Door	een	technisch	probleem	bij	de	

gegevensverwerking vindt de terugkoppeling plaats begin 2021. Medewerkers en cliënten gaan vervolgens 

met elkaar in gesprek over de resultaten. En over hoe medewerkers en cliënten samen verbeteringen in 

gang	kunnen	zetten.

Gemiddelde tevredenheidsscore 

cliënten in 2020: 

  

  Hoger dan een 8  

  Tussen 6 en 8   

  Lager dan 6  

Wat	gaat	goed?

•  Beschikbaarheid van begeleiders

• Contact met vrienden en familie

• Veiligheid in de nacht

Wat	kan	beter?

• Meepraten over groepsafspraken

•	 Inrichting	van	de	groep

• Kwaliteit van eten

39% 

50%

11%

7,7

2.1	 Uitkomsten	onderzoek	Jeugd	op	locatie

Het	cliëntervaringsonderzoek	‘MijnMening’	is	in	oktober	2020	afgenomen	bij	cliënten	Jeugd	op	locatie.	

In	eerste	instantie	waren	we	in	maart	2020	gestart,	maar	door	corona	is	het	uitgesteld.	In	oktober	2020	

hebben in totaal 44 cliënten de vragenlijst ingevuld via de app MijnMening. Het aantal deelnemers is lager 

dan	afgelopen	jaren.	Tijdens	deze	onderzoeksperiode	hebben	op	meerdere	locaties	wisseling	van	cliënten	

plaatsgevonden.	Deze	cliënten	konden	daardoor	niet	meedoen.	Alle	jongeren	werden	gestimuleerd	om	mee	

te doen. Cliënten vullen zoveel mogelijk zelf de lijst in. Als het nodig is, ondersteunen begeleiders bij het 

openen van de app, het inloggen en/of het invullen van de lijst. 
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2.2 Uitkomsten onderzoek Levensloopbegeleiding

De Lichtenvoorde wil graag weten wat de cliënten die Levensloopbegeleiding ontvangen van 

De Lichtenvoorde vinden van deze begeleiding. Een onderzoek binnen deze cliëntengroep had nog niet 

plaatsgevonden.	Dit	onderzoek	heeft	in	maart	2020	plaatsgevonden	met	MijnMening.	Het	doel	van	het	

onderzoek	is	om	verbetermogelijkheden	naar	boven	te	halen.	Aan	het	onderzoek	hebben	7	cliënten	

(63%)	van	de	Levensloopbegeleiding	Gieterijstraat	en	14	cliënten	(25%)	van	Levensloopbegeleiding	

Ambulant meegedaan. De vragenlijsten zijn allemaal goed en volledig ingevuld. De resultaten zijn, door 

het	responspercentage,	mogelijk	niet	representatief	voor	de	hele	cliëntengroep,	maar	geven	wel	een	mooi	

onderbouwd beeld van wat cliënten vinden van de Levensloopbegeleiding van De Lichtenvoorde en hoe 

deze verbeterd kan worden.

Alle	cliënten	op	één	na	geven	aan	tevreden	te	zijn	over	de	begeleiders.	

   Bijna alle cliënten onderbouwen hun tevredenheid met een concrete omschrijving van wat goed 

gaat. 

  

  De	cliënt	die	niet	tevreden	is	geeft	bij	de	antwoorden	een	tip	hoe	dit	verbeterd	kan	worden.

In 2021 vindt het onderzoek opnieuw plaats. We kijken vooraf naar de mogelijkheden om het 

responspercentage te verhogen.

2.3 Aan de slag met uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Volwassenen wonen 2019

In 2019 hebben we een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd bij cliënten Volwassenen wonen. Een van de 

verbeterpunten	uit	het	onderzoek	was	de	mate	van	aandacht	en	tijd	van	begeleiders.	Om	dit	verbeterpunt	

aan	te	pakken	doet	De	Lichtenvoorde	mee	aan	een	landelijke	Innovatie-impuls.	

 

	 De	Innovatie-impuls	Gehandicaptenzorg	is	onderdeel	van	

 het programma Volwaardig leven. Hiermee wil     

	 het	ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport		 	

	 (VWS)	het	voor	cliënten	en	zorgverleners	gemakkelijker		 	

 maken om technologie toe te passen.   

“ Cliënten gaven aan hun (persoonlijk) 
begeleider vaker te willen zien of spreken voor 

dagelijkse dingen, zoals het maken van een praatje 
en het beantwoorden van praktische vragen.”

  

De vraag achter de vraag helder krijgen 

We zijn gestart met bijeenkomsten om de vraag achter de vraag helder te krijgen. Dat deden we met 

cliënten	en	begeleiders,	coaches	medezeggenschap	cliënten,	de	kwaliteitsfunctionaris,	afdeling	ICT,	

de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad. 

Op	deze	manier	is	het	zorginhoudelijke	vraagstuk	tot	stand	gekomen	voor	deelname	aan	de	Innovatie-

impuls.	Dat	zorginhoudelijke	vraagstuk	is:	‘Hoe	kan	een	cliënt	op	ieder	gewenst	moment	een	(praktische)	

vraag stellen aan de begeleiders? En inzicht hebben in de voortgang van de vraag? En wie doet wat, 

waarin?’

Deze vraag is het startpunt om de keuze te maken voor de juiste technologie. En te kijken hoe we bestaande 

technologie,	zoals	MijnEigenPlan,	beter	in	kunnen	zetten.

“ MijnEigenPlan kun je bijvoorbeeld inzetten in de algemene 
ruimte met een activiteitenkalender, wat er ’s avonds gegeten 

wordt, wie er is van de begeleiding. Voor cliënten zelf zijn er via 
MijnEigenPlan ook bijvoorbeeld stappenplannen beschikbaar.”

  

Ralph Pierik, innovatiemedewerker

2.4 Verbeteren op basis van klachten

We	hebben	binnen	De	Lichtenvoorde	drie	vertrouwenspersonen	voor	cliënten.	Eén	vertrouwenspersoon	

vanuit	De	Lichtenvoorde	voor	langdurig	wonen.	Eén	vertrouwenspersoon	van	AKJ/Zorgbelang	voor	jeugd.	

AKJ	staat	voor	Stichting	Advies-	en	Klachtenbureau	Jeugdzorg.	En	één	vertrouwenspersoon	onvrijwillige	

zorg van dviespunt Zorgbelang. Zij gaan met cliënten in gesprek als er vragen of klachten zijn of als ze hun 

ervaringen	willen	bespreken.	De	vertrouwenspersonen	komen	op	locatie	zodat	cliënten	gemakkelijk	contact	

kunnen leggen. Ook zijn de vertrouwenspersonen via WhatsApp of telefonisch te bereiken. 

Vertrouwenspersoon langdurig wonen 2020

2020 was voor de vertrouwenspersoon ook een uitdagend jaar. Door de coronamaatregelen moesten veel 

contacten	en	gesprekken	telefonisch	of	via	beeldbellen	plaatsvinden.	Dit	vroeg	van	beide	kanten	extra	inzet	

om	een	goed	te	beeld	te	krijgen	van	de	situatie.	Zeker	bij	mensen	met	een	verstandelijke	beperking	bestaat	

de	communicatie	voor	een	groot	deel	uit	lichaamstaal.	Dat	mis	je	als	je	telefonisch	of	digitaal	moet	werken.	

Daar	waar	het	kon,	heeft	de	vertrouwenspersoon	cliënten	zoveel	mogelijk	fysiek	geconsulteerd.	
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Vrijheid en veiligheid; Wet zorg en dwang en coronamaatregelen

In 2020 beperkte de overheid iedereen met maatregelen waarin ook de cliënt niet meer het huis uit mocht 

en	geen	bezoek	meer	mocht	ontvangen.	Dit	bracht	veel	onbegrip	en	onrust	bij	de	cliënten	op	de	locaties.	

De vertrouwenspersoon is daardoor ook vaker gebeld voor advies en antwoorden op vragen. Er zijn twee 

cliënten met klachten over de door De Lichtenvoorde opgelegde coronamaatregelen doorverwezen naar 

de regionale klachtencommissie. Uit de jaarrapportage van de klachtencommissie blijkt dat er geen klacht 

vanuit De Lichtenvoorde is ontvangen/in behandeling is genomen. 

In 2020 is door 18 verschillende cliënten of ouders vertegenwoordigers een verzoek ingediend met de 

vraag		om	ondersteuning	of	een	gesprek.	Hiervoor	heeft	de	vertrouwenspersoon	56	gesprekken	gevoerd.	

Deels fysiek en deels telefonisch of via beeldbellen. Hierin is drie keer telefonisch advies gegeven zodat 

de	persoon	in	kwestie	het	zelf	verder	kon	oppakken.	In	enkele	gevallen	wilde	men	alleen	het	verhaal	

vertellen.	Een	luisterend	oor	met	enkele	adviezen	en	of	bevestigingen	waren	dan	voldoende	om	als	cliënt	

verder te kunnen met de persoonlijke vragen of problemen. In 13 gevallen was er sprake van een klacht 

c.q. onvrede. Er waren zes klachten waarbij de bejegening en de gemaakte afspraken aan de orde waren. 

Er	waren	twee	ernstige	klachten	over	de	manier	van	bejegening	en	zorgverlening.	Drie	klachten	en	een	

adviesvraag gingen over een overplaatsing waar men ontevreden over was. Drie cliënten hebben geklaagd 

over de door De Lichtenvoorde gehanteerde coronamaatregelen. Er zijn geen klachten of problemen binnen 

gekomen ten aanzien van onvrijwillige zorg. 

De cliënt en ouder/vertegenwoordiger zijn ondersteund bij gesprekken met de begeleiding c.q. 

teammanager en bestuurder. Hierdoor waren de meeste knelpunten goed op te lossen. 

De	vertrouwenspersoon	geeft	aan	dat	dit	ook	zeker	te	maken	heeft	met	de	opstelling	van	de	medewerkers,	

management	en	bestuurder.	Zij	hebben	positief,	open	en	coöperatief	meegewerkt.	Een	enkele	zaak	loopt	

nog en daarvoor wordt gezocht naar een goede oplossing. 

“ Over het algemeen blijkt dat de 
vertrouwenspersoon een preventieve functie heeft 

in het tijdig bespreekbaar maken van vragen, 
problemen en klachten.”

  

Willy Bennink, vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Jeugd 2020 

Per	locatie	is	in	2020	gekeken	waar	de	behoefte	ligt	voor	wat	betreft	de	bezoeken/telefoontjes	en	hoe	we	

deze	laagdrempelig	kunnen	maken	voor	de	jeugdigen.	Zo	is	er	met	meerdere	locaties	afgesproken	dat	de	

vertrouwenspersoon de groepsleiding eerst zal bellen/appen. Zo kan de groepsleiding rondvraag doen bij 

de jeugdigen of zij met de vertrouwenspersoon willen praten.  

De	contacten	met	de	vertrouwenspersoon	richtten	zich	voornamelijk	op	het	bezoeken	van	de	jeugdigen	

die	wonen	op	de	leefgroepen.	In	2020	heeft	de	vertrouwenspersoon	in	totaal	296	bezoeken	afgelegd	aan	

de volgende groepen: Aaltenseweg, Europaweg, Huygensstraat, Lichtenvoordseweg, Lindeboomweg en de 

Tongerlosestraat. 

Het	aantal	groepsbezoeken	is	in	2020	(296)	hoger	dan	in	2019	(175).	De	vertrouwenspersoon	bezoekt	

de	groepen	één	keer	in	de	drie	weken.	Begin	2020	is	de	vertrouwenspersoon,	op	verzoek	van	de	

contactpersoon	Tongerlosestraat,	gestart	met	de	locatie	Tongerlosestraat	elke	twee	weken	te	bezoeken.		

Door corona is er, binnen de zorginstellingen, 3 maanden geen fysiek bezoek mogelijk is geweest. 

De	vertrouwenspersoon	heeft	in	deze	periode	vaker	contact	gelegd	met	de	groepen	door	middel	van	

telefonisch contact. Dit is terug te zien in de cijfers omdat deze contacten geregistreerd zijn als bezoeken. 

Aan	het	begin	van	de	eerste	lockdown	heeft	het	team	vertrouwenspersonen	een	popcornactie	gehouden.	

Alle	jeugdlocaties	in	Gelderland	kregen	een	pakje	popcorn	toegestuurd	met	daarin	de	boodschap	dat	de	

vertrouwenspersonen telefonisch en via beeldbellen klaarstaan voor de jongeren. Ook op de groepen van 

De	Lichtenvoorde	werd	hier	positief	op	gereageerd	door	de	jeugdigen	en	groepsleiding.		

“ Er heerste in de maand mei 
een goede sfeer op de groepen. De 

groepsleiding merkte een verandering in 
het gedrag van de jeugdigen. Ze wenden 
aan het idee dat het even anders moest 

door corona.”
  

Aylin Bayram, vertrouwenspersoon Jeugd
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Voorlichting ambulante teams

Om	meer	bekendheid	te	geven	aan	de	rol	en	positie	van	de	vertrouwenspersoon	Jeugd	is	er	in	

2020	voorlichting	gegeven	aan	de	volgende	ambulante	teams:	Ambulante	jeugdhulpverlening,	

Levensloopbegeleiding, Logeerhuis Varsseveld en Logeerhuis Ruurlo. De vertrouwenspersoon 

heeft	de	teams,	na	de	voorlichting,	per	mail	posters	en	strips	toegezonden.	

Vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg 2020

Op	1	januari	2020	werd	de	Wet	zorg	en	dwang	(Wzd)	ingevoerd.	In	deze	wet	werd	de	

Cliëntenvertrouwenspersoon	Wzd	(Cvp	Wzd)	verankerd.	Cliënten	(en	hun	vertegenwoordigers)	

kunnen een beroep kunnen doen op deze vertrouwenspersonen. Voor De Lichtenvoorde is dit 

een cliëntvertrouwenspersoon die verbonden is aan het Adviespunt Zorgbelang.

De samenwerking is op een aantal punten goed tot stand gekomen:

1.	 	De	klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon	voor	Volwassenen	van	De	Lichtenvoorde	en	de		

vertrouwenspersoon voor de jongeren van Adviespunt Zorgbelang, schakelen de Cvp Wzd in wanneer 

er sprake is van vragen, onvrede of klachten bij onvrijwillige zorg. De samenwerking tussen de 

klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon	en	de	Cvp	Wzd	verloopt	zeer	prettig.	Er	is	periodiek	overleg	

en tussendoor zijn de lijnen kort. 

2.  Cliënten kunnen de Cliëntvertrouwenspersonen Wzd direct benaderen. Ze hebben hierin een vrije 

keuze. 

3. De algemene gegevens van de Cliëntvertrouwenspersonen Wzd staan vermeld op de website. 

4.	 	Beide	Cliëntvertrouwenspersonen	Wzd	hebben	zich	voorgesteld	tijdens	digitale	vergaderingen	van	

zowel de cliëntenraad als de verwantenraad. Beide gesprekken hebben de Cliëntvertrouwenspersonen 

Wzd	als	zeer	prettig	ervaren.		

5.  De Cliëntvertrouwenspersonen Wzd van Adviespunt Zorgbelang ondersteunen cliënten van 

De	Lichtenvoorde	(ook	op	locatie	indien	cliënt	daar	toestemming	voor	geeft).	Ook	kunnen	de	

Cliëntvertrouwenspersonen Wzd in overleg met cliënten een woonkameroverleg bijwonen.

De	Lichtenvoorde	is	op	één	punt	nog	in	overleg	met	de	Cliëntvertrouwenspersonen	Wzd	over	de	

wijze	van	uitvoering:	de	Cliëntvertrouwenspersonen	Wzd	wil	proactief	locaties	(woningen	van	

cliënten)	bezoeken.	Dit	in	het	kader	van	de	uitvoering	van	de	signalerende	taak	en	de	laagdrempelige	

beschikbaarheid	voor	cliënten.	In	verband	met	de	privacy	geeft	De	Lichtenvoorde	geen	toestemming	aan	de	

Cliëntvertrouwenspersonen	Wzd	om	proactief	en	dus	periodiek	locaties	te	bezoeken.	

Er	is	één	Wzd-kwestie	van	De	Lichtenvoorde	bij	het	Adviespunt	Zorgbelang	binnengekomen	en	naar	

tevredenheid van de cliënt afgehandeld.  

Externe	klachtencommissie	en	Inspectie	Gezondheidszorg	en	Jeugd	(IGJ)

De	externe	klachtencommissie	en	de	Inspectie	Gezondheidszorg	en	Jeugd	hebben	in	2020	geen	klacht	

ontvangen voor De Lichtenvoorde.

In gesprek over cliëntervaringen
Ons uitgangspunt is hoe de cliënt zijn of haar leven wil leiden. We vragen cliënten of we 

dat	goed	doen.	Hierover	zijn	we	altijd	samen	in	gesprek	en	we	doen	hier	onderzoek	naar.

Wat	gaat	goed?

De	kwaliteitsfunctionaris	van	De	Lichtenvoorde	komt	regelmatig	in	de	Centrale	

Cliëntenraad	(CCR)	om	te	praten	over	verschillende	onderwerpen	uit	het	kwaliteitskader.	

Zo kunnen zij samen verschillende onderwerpen in een jaar behandelen. Het gaat hierbij 

met name over ‘Hoe doet De Lichtenvoorde het?’ en ‘Wat gaat er goed en wat kan er 

beter?’.		In	hun	jaarverslag	geeft	de	Cliëntenraad	aan	dat	zij	opkomen	voor	alle	cliënten,	

dat	ze	kritisch	mogen	zijn,	dat	er	naar	hen	wordt	geluisterd	en	dat	er	wat	mee	wordt	

gedaan.

•      Cliënten ervaren dat ze voldoende contact hebben met hun persoonlijk begeleider

 In	2019	was	een	belangrijk	onderwerp	of	de	cliënt	voldoende	contact	heeft	met	de			

 persoonlijk begeleider. Dit is ook in het cliëntervaringsonderzoek teruggevraagd. 

	 De	CCR	geeft	aan	dat	hier	in	2020	een	verbetering	in	zit.	

•       Eten	op	de	locatie

  Ook was het onderwerp ‘eten’ een belangrijke. 

     Ook hierover is een vraag gesteld in het onderzoek. 

De	CCR	geeft	aan	dat	het	op	een	aantal	locaties	

goed	gaat	en	het	op	een	aantal	locaties	nog	wel	

 de nodige aandacht verdient. 

2.5 En verder in 2020

•     Individuele	invulling	van	werken	en	vrije	tijd

  Dit verbeterpunt uit 2019 is niet in brede zin opgepakt vanwege corona. Bij de 

herstart	van	dagbesteding	tijdens	corona	is	zeker	naar	de	individuele	invulling	

gekeken. Dit staat beschreven in hoofdstuk 1.2.3.

• Cliënten	ervaren	niet	dat	begeleiders	altijd	goed	naar	hen	luisteren

	 	Dit	is	een	continu	aandachtspunt	voor	de	zorgteams.	De	ervaringen	van	de	cliënten	

toetsen we op dit punt in de cliëntervaringsonderzoeken. 

 

Wat	kan	beter?

•	 In	2021	heeft	iedere	cliënt	de	gewenste	individuele	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. Laagdrempelige steun en 

nazorg na ingrijpende 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.

Structureel 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.	methodisch	werken	met	

het elektronisch cliëntendossier.

Protocollen en richtlijnen

Opzet door coronawerkgroep. Ondersteuning door mobiel 

verpleegkundig team en verpleegkundig adviseurs. 

Actualiseren	functiebeschrijvingen

Alle	functiebeschrijvingen	zijn	geactualiseerd	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 bevlogen. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers. 

	 Daar	zijn	we	enorm	trots	op!

•   Veel voorwaarden gecreëerd om onze doelstellingen te 

realiseren	(structureel	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.



3938

De impact van corona was groot. De randvoorwaarden waarbinnen de medewerkers moesten 

functioneren	waren	anders.	De	Lichtenvoorde	heeft	zoveel	mogelijk	ondernomen	om	de	medewerkers	

hierin te versterken. 

3.1	 Wat	hebben	we	gedaan	om	medewerkers	te	ondersteunen?

De	lange	duur	van	de	pandemie	maakt	dat	de	(mentale	en	fysieke)	belasting	van	de	medewerkers	groot	

is. De kwaliteit van zorg staat onder druk. Er is veel afwezigheid door bijvoorbeeld quarantaine van 

medewerkers.	De	coronawerkgroep	en	teams	hebben	dingen	opgepakt	(zie	pag.	36/37).

In 2020 speelden binnen De Lichtenvoorde een aantal belangrijke thema’s die direct 

van invloed waren op de uitvoering van de werkzaamheden door medewerkers. 

•  De invloed van corona.

•   Aandacht aan andere onderwerpen die belangrijk zijn voor de uitvoering 

van	de	werkzaamheden,	zoals	teamreflectie,	deskundige	medewerkers	en		

medewerkerstevredenheid.

Reflectie	op	onderwerpen

De	zorgteams	reflecteren	op	verschillende	onderwerpen.	We	onderscheiden	hierin	de	onderwerpen	

(kwartaal)analyse	op	MIC-meldingen	en	risicosignalering.	

(Kwartaal)analyse	MIC-meldingen

Doel is om te kijken wat het team kan leren van de MIC-meldingen van de afgelopen periode. Dit doen 

we door casussen te bespreken van cliënten waar meerdere meldingen van zijn. 

Risicosignalering

Doel is om te kijken wat de risico’s zijn voor cliënten en medewerkers. Wat komt er op ons af en hoe 

moeten we ons daarop voorbereiden? Dit leidt tot bijvoorbeeld het aanbieden van scholing op het gebied 

van	autisme	en	onvrijwillige	zorg.	Ook	voorkomt	het	bespreken	dat	je	gewend	raakt	aan	bepaalde	risico’s.	

We	moeten	alert	zijn	dat	we	bewust	blijven	stilstaan	bij	risico’s.	

Alle	teams	reflecteren	op	teamfunctioneren

Doel is om te kijken hoe we de samenwerking in het team kunnen verbeteren. 

3.2	 Teamreflectie

De	kern	van	reflectie	is	dat	medewerkers	samen	kijken	wat	goed	gaat	en	wat	beter	kan.	Dit	doen	we	aan	de	

hand van onderwerpen die voor de teams belangrijk zijn. Het is een manier om samen met collega’s te leren 

van	vragen	en	problemen	uit	de	dagelijkse	werkpraktijk.	Het	verbeteren	staat	daarbij	voorop.	De	teams	

leren	goed	analyseren.	Ze	leren	kritisch	kijken	naar	hun	eigen	aandeel,	het	aandeel	van	het	team	en	ook	

het	aandeel	van	de	organisatie.	

De zorgteams hebben de beschikking over geregistreerde gegevens over cliëntaantallen, gevoerde 

zorgplanbesprekingen,	meldingen	incidenten	en	aanmeldingen	van	nieuwe	cliënten.	Het	reflecteren	op	

deze	managementinformatie	in	teams	is	een	concrete	invulling	van	de	missie,	visie	en	kernwaarden.	Hoe	

kunnen we leren van de kennis en ervaring van collega’s om de zorg en ondersteuning te verbeteren? 

Reflecteren	in	de	teams	is	meer	dan	een	verplichting.	Het	leren	en	verbeteren	in	teams	is	

onlosmakelijk	verbonden	met	het	leveren	van	kwalitatief	goede	zorg	en	ondersteuning.	

Hoe	ver	zijn	we	met	teamreflectie?

In	2020	vonden	teamreflecties	plaats	binnen	de	kaders	van	coronamaatregelen.	Dat	betekende	van	maart	

t/m mei geen teambijeenkomsten, daarna beperkte fysieke bijeenkomsten en vanaf oktober vrijwel 

alleen digitale bijeenkomsten. Een grote uitdaging als je dat niet gewend bent. Digitaal vergaderen vraagt 

veel	van	de	medewerkers.	De	interactie	is	anders,	het	contact	blijft	beperkt	tot	het	zakelijke,	non-verbale	

communicatie	verloopt	moeilijker.

      Wat	gaat	goed?

	 	 	In	de	digitale	teambijeenkomsten	worden	zoveel	mogelijk	cliëntsituaties	en	MIC-meldingen	

besproken.	Ook	heeft	in	de	teams	een	evaluatie	van	de	coronaperiode	plaatsgevonden.	

  Wat	kan	beter?

	 	 	Het	aantal	verslagen	van	de	teamreflecties	blijft	achter	bij	de	verwachting.	Het	is	niet	duidelijk	of	de	

teamreflecties	niet	worden	gedaan	of	dat	vooral	de	verslaglegging	achter	blijft.	De	verslaglegging	

in	het	kwaliteitsportaal	is	tijdens	de	digitale	teambijeenkomst	niet	mogelijk	en	vindt	achteraf	niet	

altijd	plaats.
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3.4 Medewerker tevredenheidsonderzoek

Iedere twee jaar houden we een medewerker 

tevredenheidsonderzoek	(MTO).	Zo	ook	eind	2020.	 

We vinden het erg belangrijk om te weten hoe 

medewerkers over bepaalde zaken denken. En juist nu in 

dit	moeilijke	jaar.	Iets	meer	dan	70%	heeft	het	onderzoek	

ingevuld. Iets lager dan de vorige keer, maar een mooi 

resultaat	vooral	gezien	de	coronaperiode.	Met	een	7,9	

voor	betrokkenheid	én	7,9	voor	bevlogenheid	doen	we	

het	goed.	De	tevredenheid	is	met	een	7,6	gelijk	aan	het	

gemiddelde	van	de	vorige	meting,	iets	hoger	dan	het	

gemiddelde van de sector. Dat komt overeen met het 

algemene beeld; redelijk stabiel.

Wat	viel	op?

Er zijn drie dingen opgevallen:

•	 	Er	is	een	sterke	behoefte	bij	medewerkers	om	mee	te	kunnen	praten.	We	scoren	een	6,5	op	bottom-up	

communicatie,	ten	opzichte	van	een	7,2	bij	de	afgelopen	meting.

•	 	Op	‘de	organisatie	staat	open	voor	ideeën’	scoren	we	eveneens	lager	(een	6,7)	dan	de	afgelopen	

meting	(een	7,3).		

•	 Thuiswerken	heeft	impact	op	werkplezier	en	betrokkenheid.

Actieplan

Een	stabiel	resultaat	is	een	mooie	score	in	deze	onzekere	tijd.	Maar	dat	betekent	natuurlijk	niet	dat	 

er geen uitschieters zijn op teamniveau en dat er geen verbeterpunten zijn. Bovengenoemde punten zijn  

in	het	managementteam	besproken.	Daarnaast	is	ieder	team	aan	de	slag	gegaan	met	zijn	resultaten.	

De belangrijke vragen daarbij zijn:

•	 Welke	2	punten	gaan	we	behouden/benutten?	En	hoe	doen	we	dat?

• Welke 2 punten gaan we verbeteren? En hoe doen we dat?

Een	organisatiebrede	terugkoppeling	hiervan	volgt	begin	2021.	Over	het	geheel	genomen	scoren	we	goed	

en daar zijn we blij mee. 

3.3 Voldoende deskundige medewerker

Ons doel is dat we onze cliënten de beste zorg en ondersteuning bieden. Onze focus ligt op de kwaliteit 

van leven, gezien door de ogen van de cliënt. We kunnen dit alleen bereiken met betrokken, bevlogen en 

deskundige	medewerkers.	In	2020	richtte	zich	dit	vooral	op	de	volgende	punten:

•	 Meer	aandacht	voor	infectiepreventie,	vooral	in	relatie	tot	corona.

  • Ondersteuning door verpleegkundig adviseurs

  • Ondersteuning door Mobiel Verpleegkundig Team

•	 	Er	is	structureel	meer	formatie	naar	de	zorgteams.	De	personele	inzet	is	in	overeenstemming	met	de	

hoogte	van	de	indicaties	van	cliënten.	

•	 	Er	gaat	structureel	meer	formatie	naar	de	ondersteunende	teams.	Daarbij	wordt	eerst	de	basis	op	orde	

gebracht en vervolgens gekeken wat nodig is om vanuit de ondersteunende teams de strategische 

doelen te realiseren.  

•	 	Scholingsbijeenkomsten	konden	niet	fysiek	doorgaan.	De	basisdeskundigheid	moet	wel	blijven	bestaan.	

Er	zijn	scholingen	online	gegeven.	Daarnaast	hebben	instructies	veelal	individueel	gedaan	op	geleide	

van	ondersteuningsbehoefte	van	cliënten.	Bijvoorbeeld	brandoefeningen	op	locatie	gaan	voor	een	

groot deel niet door, maar teams besteden daar zelf aandacht aan in aangepaste vorm waar dat kan. 

	 Er	is	wel	aandacht	voor	het	ontruimingsprotocol	op	locatie	geweest.	

3.

“ Op de meeste locaties geven ze bij interne audits aan dat de bezetting 
nu voldoende is. Het sluit aan bij de cliëntengroep. ”
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3.6	 Organisatieontwikkeling:	fase	2	en	3	van	Zorgen	voor	de	toekomst

In het plan ‘Zorgen voor de toekomst’ is 

in	2017	beschreven	hoe	we	De	Lichtenvoorde	

toekomstbestendig gaan maken. Met als doel 

het	realiseren	van	onze	missie:	cliënten	optimaal	

ondersteunen waarbij de kwaliteit van leven vanuit 

het	perspectief	van	de	cliënt	centraal	staat.	

Inmiddels	zitten	we	in	fase	2	en	3	van	Zorgen	voor	

de	toekomst,	respectievelijk	de	ontwikkeling	van	de	

zorgteams en verbetering van de ondersteuning. De verbetering van de kwaliteit van dienstverlening 

is	één	van	de	subdoelen	van	het	strategisch	doel	van	De	Lichtenvoorde	voor	2025.	Alle	teams	moeten	

op de aspecten ‘kwaliteit van zorg’ en ‘kwaliteit van het team’ in 2025 minimaal ‘goed’ tot ’uitstekend’ 

scoren. De criteria waarop getoetst moet en gestuurd zal worden, worden uitgewerkt en krijgen concreet 

vorm in 2021.

Wat hebben we in 2020 reeds in de voorbereiding voor 2021 gedaan? 

Hoe	scoren	wij	als	organisatie?

Resultaten  2020 2018

Bevlogenheid	 	 7,9	 7,9

Betrokkenheid	 	 7,9	 8,0

Tevredenheid	 	 7,6	 7,6

Werkgeverschap		 7,5	 7,5

Wat	gaat	goed?

• Cliënt/klant centraal

• Veiligheid om fout te bespreken

• Kans krijgen tot presteren

Wat	kan	beter?

•	 Bottum-up	communicatie

•	 	Organisatie	staat	open	voor	

ideeën

• Rol Ondernemingsraad

Wij zijn door onze medewerkers beloond 

met het World-class Workplace label 2020. 

World-class	Workplace	is	Nederlands	

grootste,	onafhankelijke	keurmerk	voor	

goed werkgeverschap. Het keurmerk is 

gratis	en	niet	te	koop,	organisaties	kunnen	

het alleen verdienen door een goede 

beoordeling van hun eigen medewerkers. 

3.5	 Actualiseren	van	functiebeschrijving											                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De	doelgroepen	van	De	Lichtenvoorde	zijn	in	de	loop	van	de	tijd	veranderd.	Het	is	complexer	geworden.	

Daarom	was	het	nodig	om	de	functiebeschrijvingen	te	actualiseren.	Het	is	van	belang	dat	deze	compact,	

generalistisch	en	uniform	zijn	en	voldoen	aan	de	nieuwe	FWG-methodiek.	

Het	uitgangspunt	voor	de	functiebeschrijvingen	was:	‘Generalistisch	als	het	kan,	maar	specifiek	als	het	

moet’.	De	functiebeschrijvingen	moeten	uiteraard	aansluiten	bij	wat	de	medewerkers	in	de	praktijk	doen.	

Daarom	hebben	we	de	concepten	intern	getoetst	met	referentiegroepen.	De	functies	in	het	primaire	proces	

hebben	prioriteit	gekregen.	Daarna	kwamen	de	functiebeschrijvingen	van	de	ondersteunende	teams	aan	

bod. 

Dit project is in 2019 van start gegaan en in 2020 grotendeels afgerond. Het project is uitgevoerd door P&O 

in	nauwe	samenwerking	met	de	externe	partij	FWG	Advies.

Versterking van persoonlijk begeleiders: organiseren van werkcolleges

In	2018	is	afgesproken	om	een	kwaliteitsslag	te	maken	voor	het	elektronisch	cliëntendossier	(ECD)	

in	Ons.	Ons	is	de	software	die	een	integraal	elektronisch	cliëntendossier	biedt	waarin	de	verschillende	

methodieken	samenkomen	in	één	overzichtelijk	begeleidingsplan.	Een	controlegroep	controleert	en	scoort	

hiervoor	preventief	en	steekproefsgewijs	per	jaar	60	cliëntdossiers.	In	maart	2020	is	o.b.v.	de	bevindingen	

en aanbevelingen afgesproken dat we in 2021 werkcolleges organiseren voor persoonlijk begeleiders 

die	werken	met	Ons.	Hierin	besteden	we	aandacht	aan	de	zorgplansystematiek,	het	werken	met	het	

cliëntdossier	en	verantwoordelijkheden	en	samenwerking.	Voor	teams	die	niet	met	ONS	werken,	

komen onderdelen van deze colleges ook terug in de werkcolleges. 

Teamtaken. Hoe organiseren we die?

In 2020 hebben we vorm en inhoud gegeven aan de teamtaken. Wie is waarvoor verantwoordelijk, wie 

doet wat en hoe werken we samen? Om hier goed invulling aan te geven, hebben we o.a. gesprekken 

gevoerd	met	de	zorgteams	en	ondersteunende	teams.	De	kern	van	de	inrichting	van	de	teamtaken	is	meer	

regie bij de zorgteams en ondersteunende teams, elk over hun eigen vakgebied, met meer en passende 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En met duidelijke kaders. We starten hier vanaf 1 april 2021 mee.
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Zorgteammanagers	en	overstijgende	verantwoordelijkheden	t.a.v.	kwaliteit

Bij	de	functie	van	zorgteammanager	is	op	een	aantal	specifieke	vraagstukken	een	addendum	gedefinieerd.	

Een	addendum	heeft	specifiek	betrekking	op	een	verantwoordelijkheid	die	organisatie	breed	speelt	

en gebaseerd is op de strategische doelen. Dit addendum is daarnaast opgesteld in het kader van 

samenwerking en uniformiteit. In het tweede kwartaal van 2021 zal hiermee gestart worden.

“ Het is een goede ontwikkeling dat de 
teamtaken helder en duidelijk omschreven zijn. 

We weten precies wie wat doet en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. De zorgteams kunnen zich 

hierdoor focussen op waar ze goed in zijn, namelijk 
de cliënt ondersteunen!”

 

 

Sandra ter Horst, zorgteammanager

We kiezen er zeker voor om verder te gaan met de bedoeling 

van zelfsturing en de belangrijke onderdelen van zelfsturing te 

behouden. Maar dan bewust wel onder een andere naam, een 

ander	thema,	namelijk	‘Samen	aan	zet’.

Samen aan zet 

Een	belangrijke	conclusie	is	geweest	dat	er,	net	als	in	het	managementteam,	ook	in	de	teams	geen	

eenduidigheid en duidelijkheid is over wat zelfsturing inhoudt, wat het wel is en wat het niet is. We gaan 

daarom terug naar ons uitgangspunt. Het gaat er om wat we willen bereiken en hoe we dat organiseren. 

De kern is meer regie bij de zorgteams en ondersteunende teams, elk over hun eigen vakgebied, met meer 

en	passende	bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden.	En	met	duidelijke	kaders.	Samenwerking	staat	

daarbij	centraal,	ieder	vanuit	zijn	eigen	expertise;	we	zijn	hierin	samen	aan	zet.	

Versterken van medewerkers
We hebben betrokken medewerkers die goed zijn in hun werk. Ze gaan met elkaar in 

gesprek en stellen steeds de vragen: ‘Wat is goede zorg?’, ‘Hoe doe je dat samen met 

elkaar? ’ en ‘Hoe wordt de cliënt hier beter van?’.

Wat	gaat	goed?

In 2019 hebben we twee verbeterpunten vastgesteld, in 2020 zijn we hiermee aan

de slag gegaan.

•	 										Het	team	moet	goed	functioneren	om	alles	wat	er	is	afgesproken	zo	goed	

 mogelijk te doen 

  In dit hoofdstuk hebben we beschreven wat we hieraan hebben gedaan. Dit is onder 

andere	het	verbeteren	van	de	formatie	binnen	teams	en	de	aanpak	‘Samen	aan	zet’.	

•   Meer aandacht voor het voorkomen dat medewerkers ziek worden of ziek blijven

	 	De	aandacht	voor	dit	onderwerp	was	er	zeker.	Denk	hierbij	aan	infectiebestrijding	

op	locaties	en	snel	testen	om	medewerkers	niet	onnodig	lang	thuis	te	laten	zitten	

in	afwachting	van	de	testuitslag.	Echter	door	de	uitzonderlijke	situatie	in	2020	met	

coronabesmettingen	heeft	dit	niet	geleid	tot	een	lager	verzuim.	

Wat	kan	beter?

•	 	(Verslaglegging	van)	teamreflecties	oppakken	zodra	er	weer	fysiek	vergaderd	

  mag worden.

•  Ziekteverzuimcijfer verlagen.
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4.	 	Inzet	financiële	middelen	-
 de cliënt als uitgangspunt 

Een	gezonde	financiële	situatie	en	een	goed	financieel	beleid	zijn	belangrijke	voorwaarden	om	nu	en	in	de	

toekomst	goede	zorg	en	dienstverlening	te	bieden.	Als	organisatie	vinden	we	dat	het	geld	zoveel	mogelijk	

aan de kwaliteit van leven, gezien door de ogen van cliënten, ten goede moet komen. Dit betekent dat 

we in de keuzes die we maken dit als uitgangspunt nemen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Zowel 

met cliënten als met de zorgteams.

4.1 Taakhoudersoverleg in een nieuw jasje

In	2020	zijn	we	als	afdeling	financiën	van	start	gegaan	met	een	taakhoudersoverleg	in	een	nieuwe	stijl.	

Het	uitgangspunt	hierbij	is	dat	de	taakhouder	zijn	taak	efficiënt	en	zelfstandig	kan	uitvoeren,	mits	we	voor	

een goede ondersteuning door de ondersteunende teams zorgen. Voorheen lag de regie voor het overleg 

bij taakhouders van de teams. Zij brachten de agendapunten in en zorgden voor het notuleren en het 

behandelen	van	de	onderwerpen.	De	afdeling	financiën	heeft	hierin	nu	de	regie	gepakt.	

Gedurende	het	jaar	krijgt	de	afdeling	financiën	veel	vragen	en	zijn	ze	regelmatig	met	zorgteammanagers	

en taakhouders in gesprek. Hierin komen veel onderwerpen naar voren die voor alle teams van belang zijn. 

Door de onderwerpen van deze vragen en gesprekken te bundelen, is de basis voor de agenda’s van de 

taakhoudersoverleggen vastgesteld. 

Deze	aanpak	zorgt	ervoor	dat	alle	taakhouders	zich	tijdens	het	overleg	volledig	kunnen	focussen	op	de	

onderwerpen,	vragen	en	het	deelnemen	aan	discussies.	Van	de	overleggen	wordt	de	samenvatting	gedeeld	

met de taakhouders waardoor er uiteindelijk een eenduidig verhaal voor alle taakhouders is. 

Jolien Tankink, bedrijfseconomisch adviseur

“ Het begrijpelijk en toepasbaar maken 
van financiële overzichten en taken, dat maakt 

mij enthousiast. Zeker wanneer ik merk dat 
dit daadwerkelijk bijdraagt aan het vergroten 
van inzicht en verbetering van het financiële 

proces.”
 

 

Effectief	en	eenduidig	werken

De	inhoud	van	deze	samenvattingen	gaan	we	in	2021	omzetten	in	een	handboek	taakhouder	administratie,	

vanaf	2021	wordt	dit	de	taakhouder	financiën.	Dit	handboek	zal	bij	uitstek	de	plek	zijn	om	informatie,	

werkwijzen en processen op te halen en dient daarbij ook als een belangrijk hulpmiddel bij de overdracht 

van	de	taken	aan	een	nieuwe	taakhouder.	De	afdeling	financiën	zorgt	voor	het	aanvullen	en	actualiseren	

van dit handboek. Input voor nieuwe onderwerpen vanuit taakhouders zijn van harte welkom, zodat we 

gezamenlijk	kunnen	werken	aan	een	effectief	en	eenduidig	hulpmiddel.

Aan het begin van het jaar konden we nog niet overzien dat we elkaar in 2020 zo weinig live zouden 

ontmoeten.	De	taakhouders	en	de	afdeling	financiën	hebben	daar	samen	een	goede	weg	in	gevonden.	

De	taakhoudersoverleggen	financiën	hebben	allemaal	plaatsgevonden,	zij	het	dan	digitaal.	Voor	de	één	

was	dit	meer	wennen	dan	voor	de	ander,	maar	er	is	goed	samengewerkt	aan	meer	financieel	inzicht,	

eenduidige werkwijzen en het uitwerken van procesverbeteringen. 

4.2	 Inzicht	in	de	financiële	ruimte

De insteek van het eerste taakhoudersoverleg van 2020 was om te kijken of het ondersteunende 

team	financiën	aansluiting	heeft	bij	de	wensen	en	behoeften	van	de	zorgteams.	De	twee	belangrijke	

verbeterpunten	hierbij	zijn	gericht	op	tijdigheid	van	de	financiële	resultaten	en	inzicht	in	de	financiële	

ruimte. 

Tijdigheid	financiële	resultaten

Het	afgelopen	jaar	heeft	het	team	financiën	veel	extra	tijd	en	energie	gekost.	Het	op	tijd	opleveren	van	de	

maandelijkse	financiële	dashboards	was	een	uitdaging.	Oorzaak	hiervan	waren	veel	extra	vastleggingen	en	

door	te	voeren	correcties	rondom	corona.	De	doelstelling	van	het	team	financiën	als	het	gaat	om	tijdigheid	

is daarom niet gehaald zoals dat gewenst was. 

Voor	2021	is	dit	één	van	de	belangrijkste	doelstellingen	van	het	team.	Door	het	proces	efficiënter	in	te	

richten	gaan	we	het	financiële	dashboard	sneller	opleveren,	uiteraard	met	een	goede	kwaliteit.	Teams	en	

zorgteammanagers	hebben	hiermee	een	extra	handvat	om	actief	aan	de	slag	te	kunnen	met	resultaten	en	

eventuele bijsturing waar nodig.
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Inzicht	in	financiële	ruimte

Op	het	gebied	van	inzicht	in	de	financiële	ruimte	hebben	we	afgelopen	jaar	mooie	stappen	kunnen	zetten.	

Tijdens	taakhoudersoverleggen	en	extra	contactmomenten	is	veel	aandacht	besteedt	aan	het	lezen	van	

het	financiële	dashboard,	het	omgaan	met	de	eigen	vrije	investeringsruimte	voor	inventaris	en	de	overstap	

van	begroting	naar	realisatie.	Een	belangrijk	hulpmiddel	hierin	is	het	scenariomodel	dat	door	de	input	van	

zorgteams en zorgteammanagers in 2020 is vereenvoudigd. 

Het	scenariomodel	wordt	gevuld	door	de	taakhouder	financiën	en	de	taakhouder	roosteren.	Vervolgens	

gebruiken we het als hulpmiddel om samen met het team en zorgteammanager in gesprek te gaan over de 

te	verwachten	financiële	ruimte.	Het	geeft	inzicht	in	verwachte	overschotten	en	tekorten.	Zo	kunnen	we	op	

tijd	anticiperen	bij	wijzigingen	op	het	gebied	van	indicaties,	cliëntaantallen	of	medewerkers	mutaties.	Het	

model is in december 2020 opgeleverd en is zo ingericht dat hij gedurende het jaar eenvoudiger bijgewerkt 

kan worden ter ondersteuning van teams en zorgteammanagers. 

4.3 Kengetallen 2020

Bij	de	afronding	van	dit	kwaliteitsrapport	2020	zijn	de	financiële	kengetallen	nog	niet	gereed.	Landelijk	is	

besloten dat deze gegevens later aangeleverd kunnen worden. Voor deze kengetallen verwijzen we daarom 

naar de jaarverantwoording, inclusief jaarverslag. 

Inzet	financiële	middelen	-		de	cliënt	als	uitgangspunt
Een	gezonde	financiele	situatie	en	een	goed	financieel	beleid	zijn	belangrijke	voorwaarden	

om nu en in de toekomst goede zorg en dienstverlening te bieden.

Dit gaat goed:

•	 	De	doorlooptijd	van	de	begrotingscyclus	is	verkort.	Teams	hebben	nu	tijdig	de	

beschikking over het scenariomodel voor het komende jaar.

•	 	Het	gesprek	over	budget	en	realisatie	dat	wordt	gevoerd	door	de	bedrijfseconomisch	

adviseur,	zorgteammanagers	en	taakhouders	heeft	goed	vorm	gekregen.

Dit kan beter:

•	 	Stuurinformatie	voor	managers	en	teams,	zowel	in	kwaliteit	als	in	tijdigheid;	 

de eerste stappen zijn gezet.

5.	 	Reflectie	van	de	raden

5.1	 Reflectie	Centrale	Cliëntenraad

We praten meerdere keren per jaar over kwaliteit in de Centrale Cliëntenraad samen met de 

kwaliteitsfunctionaris.	We	bespreken	dan	ook	de	verbeterpunten	die	in	het	Kwaliteitsrapport	naar	voren	

komen.	Het	is	fijn	om	te	lezen	over	wat	er	goed	gaat	maar	ook	over	wat	er	beter	kan.	Dat	geeft	veel	inzicht.	

Er gaat gelukkig heel veel goed. En alles wat niet goed gaat, daar kunnen we aan werken. 

Wij	vinden	het	thema	van	het	Kwaliteitsrapport	2020	heel	treffend:	vrijheid	en	veiligheid.	Het	

Kwaliteitsrapport	geeft	goed	weer	hoe	het	jaar	is	verlopen.	Het	was	door	corona een	pittig	jaar.	

De	Lichtenvoorde	koos	in	maart	2020,	tijdens	de	1e	lockdown,	voor	een	strenger	beleid	dan	het	landelijke	

beleid. Wij begrepen dat. Veiligheid voorop. Maar cliënten hadden het wel erg zwaar. Dat hebben wij de 

bestuurder	ook	tijdens	de	vergaderingen	van	de	Centrale	Cliëntenraad	aangegeven.	Hieruit	zijn	een	aantal	

mooie	initiatieven	naar	voren	gekomen.	Goed	dat	deze	ook	in	het	rapport	staan	vermeld.	Daar	zijn	we	trots	

op!

In het Kwaliteitsrapport staan de onderwerpen: Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(WMCZ2018) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) ook goed weergegeven. Wij vinden deze onderwerpen  

best ingewikkeld, maar heel belangrijk. Daarin zijn we gelukkig stap voor stap meegenomen door  

De	Lichtenvoorde.	Begrijpelijke	informatie	is	essentieel	om	mee	te	kunnen	praten	en	mee	te	denken.	

Wij worden goed op de hoogte gehouden.

Het rapport laat ook duidelijk zien, dat ondanks corona, er veel dingen gewoon zijn uitgevoerd en 

doorgegaan. Zoals het cliëntervaringsonderzoek bij de jeugd en ambulant. Dit vinden wij heel belangrijk. 

Hier kunnen wij als Centrale Cliëntenraad mee aan de slag.  

Wij willen heel graag afsluiten met onze complimenten aan de coronawerkgroep. Zij hebben een grote, 

actieve	rol	gespeeld	het	afgelopen	jaar.	Onze	complimenten	voor	de	manier	waarop	zij	zich	hebben	ingezet!
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5.2	 Reflectie	van	de	Centrale	Verwantenraad

De	Centrale	Verwantenraad	vindt	het	een	heel	mooi,	indrukwekkend	en	informatief	rapport.	Alles	waar

we	als	verwantenraad	mee	te	maken	hebben	staat	erin.	Ook	is	het	fijn	om	concreet	te	zien	wat	er	goed	gaat	

en wat beter kan. 

Door	het	afgelopen	jaar	heeft	veel	niet	door	kunnen	gaan	en	is	er	minder	of	op	een	andere	manier	contact	

geweest. Ondanks dat is het toch knap dat De Lichtenvoorde overeind gebleven is.

5.3	 Reflectie	Ondernemingsraad	

De OR vindt het een mooi jaaroverzicht. Het roept veel herinnering en herkenning op. 

Het rapport is een goede weergave van hoe het afgelopen jaar verlopen is. Zeker ook met Covid 

ontwikkelingen landelijk en binnen De Lichtenvoorde. De struggeling die De Lichtenvoorde had is goed terug 

te	lezen.	Ga	je	mee	met	de	maatregelen,	waar	scherp	je	aan	en	wanneer	is	het	moment	om	te	

kunnen	versoepelen?	Initiatieven	die	ontstaan	zijn	door	Corona	en	winkeliers	die	zaken	gedaan	hebben	

voor teams, zijn op een mooie manier terug te lezen in het rapport. 

Het	jaar	heeft	voornamelijk	in	het	teken	van	Covid	gestaan,	maar	daarnaast	zijn	ook	wel	andere	

dingen opgepakt. Dat is goed terug te lezen. 

Het is goed dat niet alleen de goede dingen benoemd worden, maar ook de verbeterpunten. 

De OR vindt het mooi om te zien dat vrijwilligers een plekje binnen het kwaliteitsrapport hebben 

gekregen.   

De	OR	vindt	het	positief	dat	er	wat	gedaan	is	met	de	feedback	op	het	vorige	verslag	en	er	een	

versimpelde overzichtpagina is gemaakt voor cliënten en medewerkers.  

Bronnenlijst
Voor het schrijven van het kwaliteitsrapport hebben we gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

•  Cliënten/ of medewerkersverhalen

•  Visie Wet zorg en dwang De Lichtenvoorde

•		 Cockpit,	managementrapportagesysteem	(personeelsopbouw,	ziekteverzuim,	cliëntpopulatie)

•		 Nieuwsbrief	‘Zorgen	voor	de	toekomst.	Waar	staan	we	nu?’

•		 Go!,	intranet	van	De	Lichtenvoorde	(diverse	artikelen)

•  Jaarverslag 2020 Centrale Cliëntenraad

•  Jaarverslag 2020 Centrale Verwantenraad 

•  Jaarverslag 2020 Ondernemingsraad

•     Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon langdurig wonen, cliëntvertrouwenspersoon jeugd, 

    cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

•  Jaarverslag vertrouwenspersoon medewerkers 

•		 Managementinformatie	cliënten	met	ondersteuningsplan

•  Managementrapportage MIC 2020

•  MIC-meldingen in het Kwaliteitsportaal

•  Rapportage Medewerker Tevredenheid Onderzoek 2020

•  Rapportage uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek ‘Cliënten aan het woord’ 

•  Rapportage uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek ‘Mijn Mening’ 2020

•		 Registratie	onvrijwillige	zorg	in	het	zorgdossier

•		 Risico-inventarisaties	in	het	zorgdossier

•  Veranderplan Zorgen voor de toekomst

•		 Verslaglegging	interne	en	externe	audits	

•	 Verslaglegging	teamreflectie	in	het	kwaliteitsportaal

Ook hebben we bij het schrijven van het kwaliteitsrapport gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen 

van	cliënten,	verwanten	en	medewerkers	van	De	Lichtenvoorde.	Hartelijk	dank	voor	jullie	tijd	en	inzet.	

We	hebben	2020	samen	op	een	goede	manier	in	kaart	gebracht!

Voor al het gebruikte beeldmateriaal is toestemming gegeven door de personen op de foto’s. 
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