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In	hoofdstuk	1.1	schrijven	we	over	de	werksessies	kernwaarden.	We	hebben	onze	kernwaarden	op	een	

creatieve	manier	in	beeld	gebracht	door	middel	van	beelden,	teksten,	uitspraken,	kleuren	enzovoort.	Dit	is	

allemaal	verwerkt	in	zogenaamde	‘moodboards’.	Door	het	hele	kwaliteitsrapport	heen	vindt	u	‘uitspraken’	

waarvan	cliënten,	verwanten	en	medewerkers	vinden	dat	ze	tekenend	zijn	voor	De	Lichtenvoorde.
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Voorwoord

In 2017 hebben we bij De Lichtenvoorde een aantal belangrijke stappen gezet voor de nieuwe weg die we 

zijn ingeslagen. We hebben de missie en visie herschreven en onze kernwaarden bepaald. Daarnaast zijn  

we	gestart	met	de	reorganisatie	‘Zorgen	voor	de	toekomst’.		Maar	bovenal	zijn	we	begonnen	met	het	verder	

verbeteren van de kwaliteit van leven gezien door de ogen van de cliënt. 

Onze missie en visie, maar ook de kernwaarden hebben we niet bepaald door deze van boven af op te leggen. 

We hebben dat samen met de cliënten, verwanten en medewerkers gedaan. Deze aanpak is een belangrijk 

kenmerk van De Lichtenvoorde, want dat is hoe we het doen: samen. En daar zijn we trots op. In die missie 

en	visie	staat	centraal	dat	we	continu	werken	aan	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	leven	gezien	door	de	

ogen van de cliënt. Daarbij zijn onze kernwaarden Durf, Betrokkenheid en Veiligheid van groot belang. 

In dit kwaliteitsrapport leggen we verantwoording af over wat we in 2017 hebben gedaan. De missie, 

visie	en	kernwaarden	staan	erin,	maar	ook	de	reorganisatie	die	is	geweest.	Daarbij	hebben	we	afscheid	

genomen	van	een	managementlaag.	Hierdoor	ontstaan	kortere	lijnen,	verbeterde	communicatie	en	snellere	

besluitvorming. Dit levert al in 2017 merkbaar resultaat op. Er ontstaat ook meer regelruimte voor de 

teams. En dat alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit gezien door de ogen van de cliënt. 

De	Lichtenvoorde	is	een	transparante	organisatie.	Dat	zit	in	ons	DNA.	Daarom	zijn	we	ook	blij	met	de	

nieuwe werkwijze voor de jaarrapportage. Er ligt nu een kwaliteitsrapport waarin we hebben aangeven wat 

we hebben gedaan aan de kwaliteit van leven gezien door de ogen van de cliënt. Zo zien we dat we goed 

voor mensen zorgen, maar ook dat we het soms moeilijk vinden om elkaar aan te spreken. Dat is ook niet 

eenvoudig. Maar zonder wrijving geen glans. 

Het	kwaliteitsrapport	geeft	een	overzicht	van	wat	we	hebben	gedaan,	wat	goed	

gaat en wat beter kan. Het is daarmee een mooi handboek voor de komende 

jaren	om	onszelf	continu	te	kunnen	verbeteren.	En	niet	als	doel	op	zich,	maar	om	

de kwaliteit van leven gezien door de ogen van de cliënt te verbeteren.

Als u nu denkt, wat komt die kwaliteit van leven gezien door de ogen van de 

cliënt vaak voor, dan klopt dat. Dat is ook waar het om gaat bij De Lichtenvoorde. 

De Lichtenvoorde
actief in zorg

Hans	Poortier

Bestuurder
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De Lichtenvoorde in beeld
De Lichtenvoorde in Oost Gelderland

•	 Ca.	40	locaties	

• Ca. 770 cliënten

• Ca. 590 medewerkers

• Ca. 350 vrijwilligers

Jeugdzorg

• Ambulante jeugdhulpverlening

• Logeren

•	 Naschoolse	dagopvang	en	behandeling

• Spoedzorg

•	 	Behandellocaties	/	24-uurs	zorg	met	expertise	voor	jongeren	met	Licht	Verstandelijke	Beperking	(LVB)

Volwassenzorg wonen (Wlz)

•	 	Cliënten	met	een	beperking	(verstandelijke	beperking,	psychiatrie,	autisme,	verslaving,	 

hechtingsproblematiek)

• Ouder wordende cliënt

•	 Cliënten	met	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	(NAH)

•	 Cliënten	met	een	verstandelijk	beperking	(licht/matig/ernstig)

• Cliënten met een lichamelijke beperking (LG)

• Dagbesteding

• Spoedzorg 

Volwassenzorg	(Wmo)

• Ambulante ondersteuning voor volwassenen

•	 Dagbesteding	/	Activiteitencentra

•	 Beschermd	en	beschut	wonen	/	Levensloopcoaching

• Inloopvoorzieningen

•	 Perron	8		(vrijetijdsbesteding)
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1.	 	De	organisatie	-	 
Zorgen	voor	de	toekomst

In	2017	heeft	De	Lichtenvoorde	een	belangrijke	stap	gezet	voor	de	toekomst.	Het	was	een	jaar	van	grote	

veranderingen.	Er	is	veel	gebeurd	en	veel	gedaan.	Een	belangrijke	keuze	die	we	als	organisatie	hebben	

gemaakt,	is	dat	we	samen	willen	ontwikkelen	om	de	kwaliteit	van	leven	van	de	cliënt	nog	beter	 

centraal	te	kunnen	stellen.	En	met	samen	ontwikkelen	bedoelen	we	samen	met	cliënten,	verwanten	en	 

medewerkers.	Samen	maken	we	de	toekomst	en	samen	zorgen	we	voor	de	gewenste	kwaliteit	van	leven.

Wat	waren	de	grote	thema’s	binnen	De	Lichtenvoorde	in	2017?

• We hebben gezamenlijk ons kompas voor de toekomst bepaald (missie, visie en kernwaarden). 

•	 De	organisatiestructuur	is	aangepast	in	het	kader	van	‘Zorgen	voor	de	toekomst’.

•	 Creëren	van	ruimte	voor	medewerkers	en	transparantie	binnen	de	organisatie.

• De focus op methodisch werken en verbeteren.

• Van binnen naar buiten denken.

1.1	 Missie,	visie	en	kernwaarden

Waar gaat het om bij De Lichtenvoorde? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Met cliënten, verwan-

ten en medewerkers zijn we gezamenlijk met deze vragen aan de slag gegaan. Zo hebben we in 2017 onze  

missie, visie en kernwaarden geformuleerd. Een mooi proces waarin we vanuit ons hart hebben verwoord 

wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Het is als het ware ons kompas voor de toekomst.

Werksessies kernwaarden

Samen	met	de	missie	en	de	visie	zijn	de	kernwaarden	als	het	ware	ons	kompas.	

Het	geeft	ons	richting	in	alles	wat	we	doen	in	ons	werk	en	voor	de	cliënten.	

Belangrijk	voor	onze	toekomst	dus!	In	september	2017	hebben	we	samen	met	een	

vertegenwoordiging	van	de	hele	organisatie,	de	Centrale	Cliëntenraad	en	de	Centrale	

Verwantenraad	onze	kernwaarden	in	beeld	gebracht.	In	twee	werksessies	zijn	we	op	

een	creatieve	manier	aan	de	slag	gegaan.	We	hebben	aan	de	hand	van	zelfgemaakte	

moodboards	laten	zien	wat	de	kernwaarden	van	De	Lichtenvoorde	zijn	en	daar	samen	

een	keuze	in	gemaakt.	
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Waar	gaat	het	om	bij	De	Lichtenvoorde?

Missie	-	waar	staan	we	voor?

De Lichtenvoorde wil mensen met een beperking ondersteunen. De kwaliteit van leven, gezien door de 

ogen van de cliënt, staat daarbij centraal.

De Lichtenvoorde biedt zorg en dienstverlening en herkent, erkent en respecteert cliënten en hun 

mogelijkheden,	ongeacht	leeftijd,	seksuele	voorkeur,	afkomst,	levensovertuiging	of	hulpvraag.	De	basis	

van onze zorg en ondersteuning is een respectvolle omgang tussen cliënten, verwanten, medewerkers en 

vrijwilligers. In onze zorg en ondersteuning nemen we het netwerk van de cliënt mee.

Cliënten van De Lichtenvoorde maken deel uit van de samenleving. Onze zorg en dienstverlening is erop 

gericht om de cliënt zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten hebben en waar mogelijk eigen 

verantwoordelijkheid te nemen.

 

Visie	-	waar	gaan	we	voor?

Onze	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	netwerk	van	familie,	vrienden,	collega’s,	buren	en	andere	voor	de	cliënt	belangrijke	relaties	is,	waar	

mogelijk	en	wenselijk,	actief	en	betrokken.

Medewerkers stellen de cliënt en de gewenste kwaliteit van leven centraal. Zij krijgen daarvoor de 

benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Om de mogelijkheden van de cliënt te vergroten, 

werken	ze,	daar	waar	nodig,	samen	met	andere	partijen.

Medewerkers zijn betrokken en bevlogen, trots op hun werk, trots op De Lichtenvoorde en waar we als 

organisatie	voor	staan.	Wij	bieden	de	best	mogelijke	werkomgeving	aan	mensen	die	onze	passie	delen.

Onze	medewerkers	handelen	professioneel,	zijn	goed	opgeleid	en	gericht	op	samenwerken.	Ze	halen	altijd	

het uiterste uit zichzelf en hun werk.

Cliëntenraad,	Verwantenraad	en	Ondernemingsraad	zijn	actief	en	betrokken.	Ze	werken	op	basis	van	

respect	en	waardering	en	zijn	altijd	gericht	op	de	kwaliteit	van	leven	zoals	de	cliënt	dat	zou	willen.
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Kernwaarden	-	dit	zijn	wij!

Daar	gaat	het	om	bij	De	Lichtenvoorde.

We hebben samen als uitgangspunt benoemd dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over eigen leven 

heeft	en	waar	mogelijk	eigen	verantwoordelijkheid	kan	nemen.	De	wensen	en	verlangens	van	de	cliënten	

staan centraal. Maar met alleen het opstellen van een missie, visie en kernwaarden zijn we er nog niet.  

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen hetzelfde onder de missie, visie en kernwaarden verstaat? Hoe zorgen 

we ervoor dat niet iedereen er op een individuele manier invulling aan gaat geven? Wat betekent dit voor 

ons dagelijkse werk? Wat betekent dit voor de cliënt? Hoe gaan we ermee aan de slag? Hoe zorgen we 

ervoor dat dit door het bloed van alle medewerkers gaat stromen? Allemaal vragen waar we in 2018 

mee aan de slag gaan en waarover we samen het gesprek aangaan. De medewerkers hebben hier een 

belangrijke en duidelijke plek in; zij hebben de verbindende rol. 

1.2	 Aanpassing	organisatie

In	onze	missie	hebben	we	gezegd	dat	de	kwaliteit	van	leven	vanuit	het	perspectief	van	de	cliënt	centraal	

staat.	Dat	is	waar	we	voor	staan.	Van	hieruit	is	de	noodzaak	ontstaan	om	als	organisatie	een	nieuwe	weg	

in	te	slaan.	Dit	hebben	we	gedaan	onder	het	motto	‘Zorgen	voor	de	toekomst’.	Zorgen	voor	de	toekomst	

bestaat uit drie fases. 

•	 Fase	1	is	de	aanpassing	van	de	sturing	naar	een	eenvoudige	organisatiestructuur.

• Fase 2 is de ontwikkeling van de zorgteams.

• Fase 3 is de verbetering van de ondersteuning.

De eerste fase hebben we in 2017 uitgevoerd. De tweede de derde fase starten in 2018 en kennen een 

doorlooptijd	van	3	tot	5	jaar.

Fase	1	-	Aanpassen	sturing	

De Lichtenvoorde levert zorg en ondersteuning door middel van kleine teams. Deze teams zijn verspreid 

over	veel	verschillende,	kleinschalige	locaties.	Het	is	moeilijk	om	een	goede	kwaliteit	van	zorg	en	passende	

ondersteuning centraal te sturen en organiseren. Het is daarom belangrijk om medewerkers en cliënten 

Durf
Durf uniek te zijn

Durf te kijken en denken in 
mogelijkheden en uitdagingen

Durf naar jezelf te kijken
 

Betrokkenheid
We staan dicht bij je om 
te ontdekken wie je bent

We halen het beste in 
elkaar naar boven

We gaan er samen voor

Veiligheid
We zijn er voor elkaar

We bieden veiligheid om van 
daaruit te kunnen groeien

We bieden veilige zorg, 
een veilige omgeving en 

veilig werken
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(meer) regie te geven over hun werk en leven. Zeker in onze steeds sneller veranderende omgeving. 

Zij kunnen zo samen keuzes maken in het belang van de cliënt.

De	bestaande	organisatiestructuur	met	twee	managementlagen	sloot	hier	niet	goed	op	aan	en	had	

een	negatief	effect.	Het	stond	de	verdere	doorontwikkeling	van	zelfsturing	in	de	weg.	De	bestaande	

managementstructuur is daarom aangepast en eenvoudiger ingericht: van twee managementlagen is 

De Lichtenvoorde overgegaan naar één managementlaag. Met deze wijziging leggen we meer regie en 

verantwoordelijkheid bij de zelfsturende zorgteams en de cliënten en verwanten. De nieuwe structuur 

heeft	een	positief	effect	op	de	snelheid,	eenduidigheid,	juistheid	en	volledigheid	van	informatieoverdracht	

en besluitvorming. Zo kunnen we de kwaliteit van leven van de cliënt ook daadwerkelijk centraal stellen en 

daar naar handelen. 

Er	is	een	nieuw	managementteam	ontstaan	met	grotendeels	nieuwe	leden.	Dit	team	staat	voor	een	grote	

uitdaging.	Zowel	voor	de	teamleden	individueel	in	hun	nieuwe	rol,	als	voor	het	managementteam	als	

nieuw	team.	Maar	ook	voor	de	uitdaging	om	sturing	te	geven	aan	de	nieuwe	organisatie.	Verbetering	en	

ontwikkeling	beginnen	in	het	managementteam:	vertrouwen,	elkaar	(leren)	aanspreken	en	samenwerken.	

Want goed voorbeeld doet goed volgen. 

1.3	 Ruimte	en	transparantie	

Door de aanpassing van de sturing is er ruimte voor de medewerkers ontstaan. Dit is ruimte om eigen 

verantwoordelijkheid	op	te	pakken	en	onderwerpen	binnen	de	organisatie	weg	te	zetten.	In	het	verleden	

1111

Oude	organistatiestructuur

Nieuwe	organisatiestructuur
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“ Ik	merk	dat	de	veranderde	organisatiestructuur	heeft	gemaakt	dat	de	lijnen	

korter	zijn	en	ideeën	en	initiatieven	sneller	op	de	juiste	plek	terechtkomen.	Medewerkers,	zorg-

teams en cliënten worden meer betrokken. We worden gevraagd mee te denken. De veranderingen 

in	organisatiestructuur,	een	nieuwe	visie	en	de	verbeterde	werkwijze	hebben	gezorgd	voor	een	

frisse	wind.	En	voor	een	nog	betere	kijk	op	goede	zorg	voor	de	cliënt.

” Nienke	te	Nijenhuis,	orthopedagoog

We betrekken de medewerkers nu op een andere manier dan voorheen. Betrokkenheid is één van onze 

kernwaarden.	Als	we	willen	dat	onze	medewerkers	zich	betrokken	voelen,	vraagt	dat	transparantie	van	ons	

als	organisatie.	Transparantie	in	werkwijze,	in	communicatie,	in	verwachtingen,	in	doelstellingen	enzovoort.	

Transparantie	zorgt,	naast	voor	betrokkenheid,	ook	voor	wederzijds	begrip,	vertrouwen,	feedback	en	

gezamenlijkheid. 

Hoe	zorgen	we	voor	transparantie:

•	 Informeren	vanuit	ieder	managementteamoverleg:	direct	aan	alle	medewerkers	via	ons	intranet	Go!

•  Bij het nemen van besluiten aangeven waarom we dat doen en ruimte geven voor vragen en 

 feedback.

• Aandacht voor elkaar (leren) aanspreken en feedback geven.

•	 Goede	ondersteuning	door	informatie	beschikbaar	te	stellen	via	Go!	en	het	kwaliteitsportaal.	

•	 Verder	ontwikkelen	van	ons	intranet	Go!	om	de	hele	organisatie	met	elkaar	te	verbinden:	

 vind en verbind.

•	 Methodisch	werken	en	verbeteren	in	alle	teams	binnen	de	organisatie.	

1.4	 Methodisch	werken	en	verbeteren

2017	Heeft	ook	in	het	teken	gestaan	van	methodisch	werken	en	verbeteren.	Wat	wil	de	cliënt?	Wat	heeft	

hij	nodig?	Hoe	gaan	we	dat	realiseren?	Wat	hebben	de	teams	nodig?	Wat	kan	er	in	onze	organisatie	en	hoe	

moeten	we	dat	organiseren?	Welke	afspraken	maken	we	samen?	En	hoe	blijven	we	dat	continu	monitoren?	

Allemaal vragen die bij methodisch werken en verbeteren horen. 

Methodisch	werken	is	cyclisch:	plan	-	do	-	check	-	act	(PDCA).	Of	om	in	onze	eigen	termen	te	spreken:	

gegevens	verzamelen,	problemen	vaststellen,	doelen	vaststellen,	(verbeter)acties	vaststellen,	uitvoeren,	

evalueren en bijstellen. Met name de laatste stappen, evalueren en bijstellen, bleven bij ons tot nu toe 

onderbelicht.	Het	is	een	doorlopend	proces	en	we	zijn	daarmee	continu	in	ontwikkeling.	

werd		het	‘wat’	en	‘hoe’	door	het	managementteam	bepaald.	Gaandeweg	regelen	de	medewerkers	dit	

steeds meer zelf met ondersteuning waar dat nodig is. 
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Het	moeilijke	aan	methodisch	werken	is	dat	het	veel	meer	is	dan	de	PDCA-cyclus	

helemaal af te maken. Het is een complex proces dat inzicht, deskundigheid en een 

kritische	kijk	vraagt	van	alle	medewerkers	en	op	alle	niveaus	in	de	organisatie.	

Het	vraagt	om	specifieke	kennis,	vaardigheden,	maar	ook	om	een	andere	houding.	

Het	vraagt	om	continue	alertheid,	bewustzijn,	samenhang	en	afstemming.	Waar	we	

naar	toe	willen	is	dat	medewerkers	deze	aanpak	binnen	de	organisatie	gaan	herkennen	en	

automatisch	op	verschillende	niveaus	gaan	toepassen.	Dit	kan	bij	kleine	projecten,	maar	ook	bij	grote	

projecten	zijn.	Op	teamniveau,	maar	ook	op	organisatieniveau.	Hier	hebben	we	als	De	Lichtenvoorde	

nog zeker uitdagingen liggen. Deze komen in de volgende hoofdstukken aan bod. 

1.5     Meer van binnen naar buiten

De veranderingen in de zorg hebben ervoor gezorgd dat cliënten, nog meer dan voorheen, centraal staan. 

Dit	vraagt	iets	van	ons	als	zorgorganisatie.	Het	logische	gevolg	is	dat	we	marktgerichter,	klantgerichter	en	

ondernemender willen en moeten worden. We moeten onze blik naar buiten richten. We hebben nu te 

maken	met	concurrentie	van	andere	organisaties.	Cliënten	kunnen	zelf	kiezen	met	welke	zorgorganisatie	ze	

in	zee	gaan.	De	cliënt	neemt	steeds	vaker	zelf	het	heft	in	handen	en	gaat	actief	op	zoek	gaat	naar	het	beste	

aanbod. Ze oriënteren zich online, vergelijken aanbieders en diensten en bekijken recensies en ervaringen. 

Ze	kiezen	vervolgens	de	aanbieder	die	het	beste	bij	hen	past	en	dat	is	niet	per	definitie	de	aanbieder	die	het	

dichtst in de buurt zit.

Dit	alles	maakt	dat	wij	als	organisatie	onze	blik	naar	buiten	moeten	richten.	We	moeten	scherpe	

keuzes maken over de doelgroepen die we willen en kunnen bedienen. Maar ook over diensten die we 

aanbieden, samenwerkingen die we aangaan. En we moeten scherp zijn en blijven in hoe we ons (willen) 

onderscheiden	en	positioneren.

Vanuit	deze	ontwikkeling	in	de	markt	en	vanuit	onze	missie,	visie	en	kernwaarden	ontstaat	de	behoefte	

aan	een	heldere,	sterke	profilering	van	onze	organisatie.	Zowel	intern	als	extern.	Want	wat	je	extern	wilt	

uitdragen,	moet	je	van	binnenuit	voelen.	Om	nog	beter	aansluiting	te	vinden	bij	onze	doelgroepen	gaan	 

we	met	hen	in	gesprek.	Wat	zijn	hun	wensen	en	behoeften?	En	hoe	kunnen	we	hiermee	het	beste	de	

vertaalslag	maken	naar	onze	organisatie?

In	2017	hebben	we	hiermee	een	start	gemaakt.	Marketing	en	

communicatie	hebben	een	vaste	plek	gekregen	binnen	het	

management	en	zetten	we	vanuit	strategische	doelen	in.	De	eerste	

opstart is gemaakt en in 2018 moet de invulling nog verder vorm 

gaan krijgen. 
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Wat gaat goed?

•	 	In	2017	hebben	we	de	basis	neergelegd	en	voorwaarden	geschept	om	de	toekomst	in	te	kunnen.	

We hebben op verschillende gebieden gekeken wat er nodig is om dit vorm te geven (piketpalen 

gezet).	In	2018	zullen	we	dit	met	elkaar	verbinden	tot	een	samenhangend	geheel.		

•	 	Effect	van	de	aanpassing	in	de	organisatie	en	transparantie:	We	geven	ruimte	aan	medewerkers	

en	ze	worden	op	een	andere	manier	betrokken.	Medewerkers	krijgen	ruimte	om	eigen	

	 verantwoordelijkheid	op	te	pakken	en	onderwerpen	binnen	de	organisatie	weg	te	zetten.	

	 In	het	verleden	werd	het	‘wat	en	hoe’	door	het	managementteam	bepaald.	Nu	regelen	

	 medewerkers	het	‘wat	en	hoe’	gaandeweg	steeds	meer	zelf.	

Wat kan beter?

•	 	In	2017	zijn	we	voornamelijk	intern	gericht	geweest;	hoe	verbeteren	we	onze	organisatie?	In	2018	

zullen	we	meer	naar	buiten	kijken.	We	zullen	ons	actiever	naar	buiten	toe	profileren	en	opstellen.	

•	 Verder	verbeteren	van	en	invulling	geven	aan	het	methodisch	werken.

•	 Elkaar	(leren)	aanspreken.

•	 	Verandering	begint	bij	jezelf.	We	gaan	ervoor	dat	medewerkers	op	een	goede	manier	het	uiterste	

uit	zichzelf	en	hun	werk	halen.
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2.		Zorgproces	rond	 
de	individuele	cliënt
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2.	 	Zorgproces	rond	 
de	individuele	cliënt

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

De	regie	ligt	bij	de	cliënt.	Wat	is	voor	de	cliënt	de	gewenste	kwaliteit	van	leven?	Wat	zijn	de	wensen	en	

verwachtingen?	Welke	doelen	stelt	de	cliënt	zichzelf?	En	hoe	kunnen	wij	daarin	ondersteunen?	

In	2017	speelden	binnen	De	Lichtenvoorde	twee	belangrijke	thema’s	die	direct	van	invloed	zijn	op	de	zorg	

voor	de	individuele	cliënt.	Dit	zijn:

• Eigen regie van de cliënt 

• Focus op veilig

 

2.1 Eigen regie

De eigen regie en zeggenschap van de cliënt is het uitgangspunt in onze ondersteuning. Dit staat voorop. 

Als	we	willen	dat	de	cliënt	eigen	regie	en	zeggenschap	heeft,	dan	is	daarvoor	een	basis	vanuit	vertrouwen	

en veiligheid nodig. De medewerkers investeren daarin. Het vertrouwen tussen de cliënt en de begeleider 

heeft	veel	aandacht	en	vanuit	vertrouwen	ontstaat	veiligheid.	Van	daaruit	kunnen	de	cliënten	ook	de	eigen	

regie nemen over hoe zij hun leven willen inrichten. Het doel hiervan is dat ze kwaliteit van leven ervaren. 

Met	elkaar	in	gesprek	bij	het	Ministerie	van	VWS

Meedoen is belangrijk. Voor iedereen. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant 

te	staan.	Maar	wat	betekent	meedoen	voor	mensen	met	een	beperking?	En	wat	betekent	een	fijn	leven	voor	

hen? Krijn, José en Monica vertelden bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat zij belangrijk 

vinden in het leven. De beleidsmakers en minister Hugo de Jonge nodigden hen samen met Hans, Angelique 

en	Hilde	van	De	Lichtenvoorde	uit	om	in	gesprek	te	gaan.	Krijn,	José	en	Monica	kregen	de	ruimte	en	tijd	om	

te	vertellen	wat	zij	verstaan	onder	een	fijn	leven	en	goede	zorg.	Er	werd	over	veel	verschillende	onderwerpen	

gepraat.	Bijvoorbeeld	over	werk	en	inkomen.	Er	werd	echt	de	tijd	genomen	om	in	gesprek	te	gaan.	
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We	zoeken	continu	naar	manieren	hoe	we	de	cliënt	kunnen	

versterken en waar mogelijkheden liggen. Daar ligt de nadruk. 

Wij geloven in de kracht van mensen en we dagen de ander uit om 

te denken in mogelijkheden. De ander is de cliënt, maar ook de 

verwant, onze samenwerkingspartners, de vrijwilligers en uiteraard 

wijzelf. De basis hiervoor ligt in het contact tussen medewerkers en 

cliënten. Medewerkers hebben ook ondersteuning nodig om dit te 

realiseren. Samen zorgen we ervoor dat de cliënt de eigen regie kan nemen.

Een mooi compliment van ouders over de begeleiding van hun dochter

“Allereerst	wil	ik	jullie	bedanken	voor	het	begeleiden	en	ondersteunen	van	onze	dochter	en	ons	als	

ouders	tijdens	de	eerste	cruciale	dagen	van	plaatsing.	Wij	zijn	dankbaar,	blij	en	tevreden	over	jullie	

manier	van	werken.	De	korte	lijntjes	met	de	meiden	op	de	groep,	ons	als	ouders,	school,	de	begeleiders	

onderling,	de	structuur	die	jullie	bieden.	Fantastisch	om	dit	als	ouders	te	mogen	ervaren,	zeker	na	vele	

jaren	van	keihard	werken	zonder	gewenst	resultaat.	De	laatste	maanden	alleen	maar	achteruitgang	i.p.v.	

vooruitgang.	Wij	zien	na	10	dagen	al	een	positieve	verandering	bij	haar,	ze	oogt	en	reageert	ontspannen	

en	relaxed.	Ze	functioneert	zoveel	beter	zonder	haar	mobiel	en	met	de	structuur	die	jullie	haar	bieden.	

Natuurlijk	kan	en	zal	ze	de	komende	periode	ongetwijfeld	ook	iets	anders	laten	zien.	Maar	voor	nu	zijn	

wij	meer	dan	tevreden	en	hadden	we	dit	niet	durven	dromen.	Wij	hebben	er	vertrouwen	in.”

2.1.1	 In	gesprek	met	de	cliënt	-	transparant	werken

Aan de basis van onze zorg staat het zorgplan1. Het zorgplan draagt eraan bij dat de cliënt de regie over zijn 

eigen leven kan voeren. In het zorgplan staan de wensen, doelen en benodigde ondersteuning omschreven. 

Ook staan hierin de afspraken over de verzorging en begeleiding van een cliënt omschreven. Het zorgplan is 

een leidraad voor de cliënt en de medewerker; zo gaan we het samen doen.

Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen en veiligheid zijn de basis voor eigen regie. Onze werkwijze biedt hier de ruimte voor die 

nodig	is.	De	cliënt	geeft	samen	met	begeleiders	vorm	en	inhoud	aan	zijn	eigen	zorgplan.	De	cliënt	kan	zijn	

eigen zorgplan online inzien. Daarin kan hij zelf, of samen met de persoonlijk begeleider, rapporteren op 

de	doelen	en	afgesproken	acties.	De	cliënt	kan	ook	zelf	aangeven	hoe	hij	wil	dat	zaken	in	de	rapportage	

vermeld	worden.	Dit	zorgt	voor	transparantie.	Zo	kunnen	ook	moeilijke	dingen	besproken	worden,	want	

onderwerpen kunnen ook alleen tussen de cliënt en de persoonlijk begeleider blijven. Als het echter nodig 

is om de moeilijke dingen wél in het zorgplan te noemen, dan gaat de persoonlijk begeleider daarover het 

gesprek	met	de	cliënt	aan	en	geeft	aan	waarom	dit	zo	is.	Dat	is	de	dialoog.	Deze	dialoog	en	transparantie	

bieden de basis voor vertrouwen en veiligheid. 

1		In	dit	kwaliteitsrapport	spreken	we	over	zorgplan.	Binnen	De	Lichtenvoorde	verstaan	we	hieronder	zowel	het	zorgplan,	 
ondersteuningsplan,	persoonlijk	plan	en/of	behandelplan.
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Persoonsgerichte ondersteuning 

In onze ondersteuning baseren we ons op de acht domeinen van 

Schalock. Deze methodiek gaat uit van persoonsgerichte ondersteuning. 

Dit sluit aan bij de visie van De Lichtenvoorde. Dus individuele, 

cliëntgerichte ondersteuning gebaseerd op de dialoog met de cliënt waarin zijn welzijn centraal staat. 

Hierbij ligt de focus op de kwaliteit van leven van de cliënt versus de kwaliteit van zorg. De basis van de 

ondersteuning is het gesprek met de cliënt en de betrokkenheid bij zijn eigen zorgplan. De cliënt kan zelf 

bepalen wat voor hem van belang is. 

Eigen regie: toekomst voorop

Mede	door	dit	uitgangspunt	zijn	we	erachter	gekomen	dat	we	de	volgorde	in	het	zorgdossier	moeten	

veranderen.	En	dat	is	ook	gebeurd.	In	2017	hebben	we	een	belangrijke	wijziging	doorgevoerd	in	het	

zorgdossier.	Tot	dan	toe	begon	het	zorgdossier	met	de	informatie	over	de	levensgeschiedenis	van	de	cliënt.	

Vanuit	de	Cliëntenraad	en	uit	de	verschillende	woonoverleggen	gaven	cliënten	aan	dat	ze	dit	voor	hun	

toekomst	niet	relevant	vinden.	Zij	willen	met	het	zorgdossier	insteken	op	de	toekomst.	‘Waar	wil	ik	heen?’,	

‘Wat	zijn	mijn	doelen?’.	Dat	vinden	ze	van	belang.	Wat	in	het	verleden	gebeurd	is,	hoeft	niet	telkens	weer	 

in	het	zorgplan	te	staan	als	dat	niet	relevant	is	voor	de	dagelijkse	begeleiding.	Het	onderwerp	eigen	regie	

en	zeggenschap	staat	nu	vooraan	en	daardoor	centraal	in	het	zorgdossier.	

Binnen	De	Lichtenvoorde	richten	we	het	transparant	werken	in	met	het	Elektronisch	Cliënten	Dossier	ONS.	

Voor	Jeugd	zetten	we	daarnaast	voor	het	zorgplan	het	online	hulpverleningsplatform	Jouw	Omgeving	in.	

ONS	en	Caren	binnen	de	Wlz

Bij	de	Wlz-cliënten	en	de	ambulante	zorg	aan	volwassenen	rapporteren	we	in	ONS.	Afhankelijk	van	 

het niveau en de mogelijkheden kan een cliënt zelf in Caren meelezen in de rapportage en het zorgplan. 

Cliënten kunnen ook gebruik maken van een cliëntvriendelijke versie van het zorgplan, namelijk  

‘Mijn Zorgplan’. 

Ook kan de cliënt toestemming geven aan een verwant om de rapportage in te zien via het 

mantelzorgportaal Caren. Verwanten lezen niet alleen mee, ze kunnen ook inhoudelijk reageren en vragen 

stellen. Zo betrekken we ook de kennis en ervaring van de verwant, zodat we nog beter kunnen aansluiten 

bij	de	cliënt.	Met	Caren	willen	we	de	communicatie	tussen	de	cliënt,	medewerkers	en	de	(wettelijke)	

vertegenwoordigers	versterken	en	intensiveren.	Deze	transparante	werkwijze	geeft	vertrouwen	voor	de	

cliënt en verwant. We zien ook dat er in 2017 aanzienlijk meer vertegenwoordigers gebruik zijn gaan  

maken van Caren. Dat is goed om te zien. 
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Overzicht stijging van gebruikers Caren 2017

Circa	115	cliënten	binnen	de	Wlz	maken	 

gebruik	van	Caren.	

Jouw	Omgeving	binnen	Jeugd

Jouw Omgeving staat voor jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek. Het past heel goed bij hoe jongeren 

gewend	zijn	te	communiceren	in	de	digitale	wereld.	Het	is	een	centrale	digitale	ontmoetingsplaats.	De	

jongere	kan	zelf	actief	deelnemen	aan	de	behandeling	en	ondersteuning.	De	begeleiders	betrekken	de	

jongere zoveel mogelijk bij het rapporteren. Ze kunnen ook zelf op de rapportage reageren en doen dat 

ook steeds meer. Daarnaast biedt Jouw Omgeving ook online behandelprogramma’s en hulpmiddelen. 

De jongere kan deze zelfstandig of met ondersteuning van begeleiders doorlopen en toepassen. Als het 

wenselijk	of	noodzakelijk	is,	participeren	ook	ouders,	voogd	en	bijvoorbeeld	de	school	of	dagbesteding	 

in het netwerk van de jongere.

Voor	Tess	(14	jaar)		is	Jouw	Omgeving	een	dagelijkse	houvast	in	het	leven.	“Als	ik	me	

rot	voel,	kan	ik	meteen	mijn	verhaal	kwijt	of	een	berichtje	tikken.	Dat	lucht	altijd	op.	

En	als	ik	iets	lastig	vind	om	te	vragen	of	te	vertellen	aan	mijn	begeleider,	dan	praat	

ik	liever	online	met	haar.	Want	als	je	toch	aan	jezelf	werkt,	kun	je	maar	beter	gebruik	

maken	van	handige	hulpmiddelen	zoals	deze.”

Open en eerlijk

Tess	vindt	het	handig	dat	ze	haar	werkdoelen	dagelijks	door	Jouw	Omgeving	

onder	ogen	krijgt.	En	dat	zij	in	haar	eigen	online	dossier	de	rapportages	van	De	

Lichtenvoorde	kan	lezen.	“Die	gaan	over	mij,	dus	het	is	goed	dat	ze	niets	achter	mijn	rug	om	opschrijven.	

Het	voelt	fijn	dat	alles	op	Jouw	Omgeving	is	te	zien.”	Omgekeerd	vindt	ze	die	openheid	en	transparantie	

soms	wel	spannend,	zeker	nu	haar	moeder	sinds	kort	ook	kan	meelezen.	“Sommige	dingen	zijn	best	wel	

privé,	maar	toch	lucht	ik	mijn	hart	vaak	op	Jouw	Omgeving.	Want	het	is	belangrijk	dat	mijn	moeder	en	

begeleiders	weten	wat	er	allemaal	in	mijn	hoofd	zit.	Anders	snappen	ze	helemaal	niks	van	mij.”

Gemakkelijker dan praten

Het	schrijven	gaat	Tess	goed	af.	Online	uitwisselen	is	gemakkelijker	dan	praten.	“Nu	kan	ik	gewoon	vanaf	

mijn	kamer	een	berichtje	sturen	aan	de	begeleider.	Of	even	stoom	afblazen.	Het	lijkt	me	ook	handig	als	

sommige	leerkrachten	op	school	kunnen	meelezen,	dan	hoef	ik	niet	elke	keer	uit	te	leggen	wat	er	met	mij	

aan de hand is.”

De	naam	van	Tess	is	fictief	in	verband	met	privacy.	
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We	zijn	continu	bezig	met	het	verbeteren	van	de	ondersteuning.	We	kijken	daarbij	of	de	structuur	en	

vraagstelling	in	het	zorgplan	hier	voldoende	bij	aansluiten.	Ook	zijn	we	continu	bezig	met	het	vergroten	van	

de deskundigheid van de medewerkers hierin. Medewerkers moeten methodisch kunnen denken en werken 

om vooruit te kijken en de voortgang te volgen. 

Actualiteit zorgplannen

Het	aantal	actuele	zorgplannen	binnen	de	Wlz	is	99,5%.	De	landelijke	norm	is	om	dit	één	keer	per	jaar	te	

actualiseren.	Het	zorgplan	wordt	binnen	De	Lichtenvoorde	twee	keer	per	jaar	besproken	met	de	cliënt.	

De	persoonlijk	begeleiders	zijn	verantwoordelijk	voor	het	actueel	houden	van	de	zorgplannen.	In	2017	

hebben	we	gekeken	hoe	we	de	persoonlijk	begeleiders	hierbij	kunnen	ondersteunen.	Hiervoor	zetten	we	de	

Kwaliteitsmonitor	in.	Het	is	een	handig	hulpmiddel	dat	op	eenvoudige	manier	inzicht	geeft	in	de	actualiteit	

van	de	zorgplannen.	We	implementeren	dit	in	2018.

In	gesprek	met	cliënt	over	het	zorgplan

Het	is	belangrijk	om	regelmatig	het	zorgplan	te	bespreken.	Minimaal	twee	keer	per	jaar	bespreekt	de	

persoonlijk	begeleider	het	zorgplan	met	de	cliënt	en/of	(wettelijk)	vertegenwoordiger.	De	behandelaren	

die bij de cliënt betrokken zijn, zijn hier ook bij aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld een gedragskundige zijn.  

Maar ook de begeleider van Dagbesteding. De cliënt kan zelf aangeven wie daar nog meer bij aanwezig 

mag	zijn.	De	cliënt	is	niet	altijd	zelf	aanwezig.	In	dat	geval	bespreken	we	het	gesprek	met	de	cliënt	voor.	

Met	elkaar	ontstaat	zo	een	compleet	beeld.	We	kijken	gezamenlijk	naar	de	doelen	en	acties	en	wat	is	

bereikt.	Daarbij	kijken	we	niet	alleen	naar	wat	er	op	dit	moment	aan	zorgbehoefte	leeft.	We	kijken	ook	

vooruit naar wat er kan of wat er gaat komen. Hier moeten we het samen met de cliënt over hebben.  

De	behoeften	van	cliënten	kunnen	uiteraard	in	de	toekomst	veranderen.	

Samen kijken wat past

Monica	vindt	het	vervelend	als	mensen	haar	onderschatten.	Toch	gebeurt	dat	nog	wel	eens.	"Het	komt	 

door	mijn	tempo",	zegt	ze.	"In	mijn	hoofd	zit	het	wel	goed,	het	komt	er	alleen	wat	langzamer	uit."	Op	de	

vorige	dagbesteding	had	ze	er	veel	last	van.	‘Ik	zat	daar	alleen	maar	te	lezen	en	naar	muziek	te	luisteren	

op	mijn	telefoon.	Ontzettend	saai."	

Monica’s	persoonlijk	begeleider	nam	contact	op	met	Patricia	Kruip.	Zij	is	medewerker	

Begeleid	Werken	en	helpt	mensen	aan	een	geschikte	werkplek	in	de	maatschappij.	Jouw	

Kans	heet	deze	vorm	van	dagbesteding	bij	De	Lichtenvoorde.	Patricia:	"Gelukkig	zijn	hier	

in de regio steeds meer bedrijven die open staan voor mensen met een beperking. Zoals 

een	zorgboerderij,	een	woonzorgcentrum,	een	voedselbank	en	een	kringloopwinkel.	

Steeds	kijken	we	samen	wat	iemand	graag	wil,	wat	hij	of	zij	kan	en	hoe	we	daar	een	

passende	plek	bij	kunnen	vinden.	Monica	zit	nu	dan	ook	helemaal	op	haar	plek!"
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Privacy:	wie	leest	mee	in	het	dossier?

Cliënten	van	De	Lichtenvoorde	hebben	zich	kritisch	afgevraagd	hoe	we	omgaan	met	privacy	ten	aanzien	

van	het	zorgdossier.	Hiervoor	hebben	we	het	informatiedocument	'Jouw	dossier'	geschreven.	Hier	staat	

op	eenvoudige	en	heldere	manier	beschreven	hoe	we	omgaan	met	de	privacy	in	het	Elektronisch	Cliënten	

Dossier. Wat staat er in jouw dossier? Wie leest er mee? Het document is bedoeld voor de cliënt.  

De medewerkers gebruiken het ook in het gesprek met de cliënten om uit te leggen hoe het zit. 

2.1.2	 Mogelijkheden	voor	de	cliënt	vergroten

In	het	zorgplan	zijn	ook	doelen	opgenomen	waar	we	breed	als	organisatie	naar	moeten	

kijken. Hoe kunnen we dit vormgeven voor de cliënt? We zoeken dan oplossingen die 

we	vaak	niet	direct	één-op-één	in	het	zorgteam	kunnen	doen.	Het	vraagt	meer	van	de	

organisatie.	In	2017	hebben	we	zo	aan	een	aantal	projecten	gewerkt.	Dit	zijn	vitaliteit,	

sociale	netwerken,	verbeteren	van	communicatie	bij	Niet	Aangeboren	Hersenletsel,	

Jongeren	aan	de	slag	en	vrijetijdsbesteding.	Ook	het	zorgkantoor	en	de	gemeenten	

ondersteunen	deze	initiatieven.	

Vitaliteit

Het verbeteren van de algemene gezondheid en vitaliteit van cliënten kan de kwaliteit van leven 

aanzienlijk verbeteren. Medewerkers gaan in gesprek met cliënten om hun mogelijkheden en wensen 

in kaart te brengen en om te kijken hoe deze te realiseren. De Lichtenvoorde ondersteunt hierbij 

met	gerichte	informatie,	leuke	bijeenkomsten	(LIJV-festival),	uitbreiden	van	de	

keuze	in	voedingsaanbod	en	beweegprogramma’s.	Perron	8,	het	platform	voor	

vrijetijdsbesteding,	heeft	haar	aanbod	uitgebreid	met	actieve	en	leuke	activiteiten.	

LIJV-festival

LIJV	staat	voor	Lekker	In	Je	Vel!	In	november	hebben	we	het	eerste	LIJV-festival	voor	

cliënten	georganiseerd.	Het	doel	van	het	festival	is	cliënten	in	aanraking	laten	komen	met	

alles	wat	te	maken	heeft	met	Lekker	In	Je	Vel.	Van	ontspanning,	bewegen	en	creatief	werken	

tot	eten	en	drinken.	Zo	konden	bezoekers	een	yoga-	of	theaterworkshop	volgen.	Of	schilderen,	

kleuren	en	haken	in	het	creatieve	lokaal.	Genieten	van	lekkere,	gezonde	hapjes	gemaakt	door	

Food	Connect,	de	Pollepel	en	studenten	van	het	Graafschap	College.	Nagels	laten	lakken	of	

een	mooi	make-upje	laten	aanbrengen.	 

Maar	ook	waren	er	allerlei	sportactiviteiten:	volleybal,	

handbal,	tennis,	dansen	en	het	XXL-bordspel.	 

En	iedereen	kon	meezingen	met	Music	maatje	of	spelen	

met	de	Tovertafel.	Kortom,	het	was	een	geslaagde	dag	

met	veel	enthousiaste	bezoekers!	
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Sociale	netwerken

Het	is	voor	cliënten	niet	altijd	eenvoudig	om	een	sociaal	netwerk	op	te	bouwen.	Door	mantelzorgers,	familie	

en	vrijwilligers	te	betrekken	bij	het	zorgplan	en	eventuele	dagbesteding	maken	we	dit	mogelijk.	Ook	stimuleren	

we het opbouwen van contacten met bijvoorbeeld verenigingen in de buurt waar cliënten wonen. 

Cliënten geven aan dat ze het belangrijk vinden om contact te hebben met anderen. De ene cliënt vindt 

het van belang om minder eenzaam te zijn. Voor de ander betekent het bijvoorbeeld het tegengaan van 

verveling. Dit vraagt voor elke cliënt dus om een persoonlijke aanpak. De manier waarop we het contact 

met anderen vormgeven, leggen we voor elke cliënt vast in het zorgplan. Ervaringsdeskundigen en 

professionals ondersteunen cliënten hierbij. Via deze weg werken we op een natuurlijke manier aan inclusie. 

In de bespreking van het zorgplan kijken we voor iedere cliënt of de doelen behaald worden. Een doel kan 

bijvoorbeeld	zijn	dat	de	cliënt	minder	afhankelijk	wordt	van	zorgmedewerkers	en	mantelzorgers.	Met	als	

resultaat dat ze meer eigen regie hebben bij het aangaan en onderhouden van contacten. Of dat de cliënt 

minder gevoelens van eenzaamheid ervaart. 

Verbeteren	communicatie	bij	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	(NAH)

Ons	doel	is	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	cliënten	op	alle	locaties	hun	behoeften	beter	kenbaar	kunnen	

maken	aan	de	medewerkers.	De	cliënt	met	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	(NAH)	kan	zijn	behoeften	aan	

ondersteuning	soms	moeilijk	kenbaar	maken.	Daarom	is	op	de	locatie	Anke	Marjolein	specifiek	aandacht	

aan	de	communicatie	besteed.	Zo	kunnen	zij	zelf	beter	de	regie	voeren	over	hun	eigen	leven.	Als	het	

mogelijk is, pakken we dit samen met de verwant op. 

Jongeren aan de slag

Het leren, werken en het behouden van werk is een belangrijke doelstelling voor veel  jongeren.   

Normaal		gesproken	doen	jongeren	hier	vanaf	14	jaar	ervaringen	in	op	met	bijbaantjes.	De	wensen	die	

jongeren hebben om geld te verdienen met een bijbaantje, worden door de begeleiders opgenomen in hun 

persoonlijk behandelplan. Voor jongeren die ondersteuning krijgen van De Lichtenvoorde is het opdoen van 

deze	ervaringen	geen	eenvoudige	opgave.	Dit	hoort	bij	de	problematiek	van	deze	jongeren.	

In een project hebben we ervaring opgedaan met de begeleiding die de jongeren en de bedrijven nodig 

hebben	om	voor	deze	jongeren	een	bijbaantje	te	vinden	en/of	te	behouden.	Onze	conclusie	is	dat	bedrijven	

(nog) niet de benodigde begeleiding aan de jongeren (kunnen) bieden. Veelal weten zij niet welke 

ondersteuning nodig is en ze zijn hier ook niet op ingericht. 

“ De	cliënt	met	NAH	kan	zijn	behoeften	nu	beter	kenbaar	maken	en	wordt	beter	begrepen.	 

Gezien	en	gehoord	worden,	erbij	horen,	deelnemen	aan	de	samenleving	zijn	hierbij	kernbegrippen.

” 

“ Op	locaties	stimuleren	we	het	contact	met	verwanten	en	ook	met	de	buurt.	 

De	cliënt	heeft	zelf	een	actieve	rol	in	de	manier	waarop	dat	gaat.	We	geven	het	heel	laagdrempelig	

vorm	door	bijvoorbeeld	het	organiseren	van	‘Doe-dagen’	of	een	‘BurenBorrel’	op	locaties.

” 
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De benodigde individuele begeleiding van de jongeren en de 

bedrijven is in dit project ondersteund met subsidie van de 

provincie Gelderland. Met name de individuele begeleiding 

op	de	werklocaties	kunnen	we	vanuit	De	Lichtenvoorde	niet	

structureel blijven bieden binnen de bestaande beschikkingen. 

De resultaten van het project zijn daarom teruggekoppeld aan 

de gemeenten. Het realiseren van een regionale aanpak is te 

omvangrijk	voor	ons	als	uitvoerende	organisatie	om	op	te	pakken.	Samen	moeten	we	kijken	hoe	we	hier	

verder vorm aan gaan geven en wat de rol van De Lichtenvoorde daarin kan zijn. Belangrijk aandachtspunt 

daarbij	is	dat	participatie	en	inclusie	nog	geen	vanzelfsprekendheid	zijn	in	onze	maatschappij.	

Vrijetijdsbesteding

Vrijetijdsbesteding	is	een	belangrijk	onderdeel	in	het	leven	van	alle	mensen	en	draagt	bij	in	het	ervaren	van	

kwaliteit	van	leven.	Dit	is	niet	voor	iedereen	vanzelfsprekend.	Perron	8	is	een	platform	in	de	Achterhoek.	Hier	

kunnen	kwetsbare	mensen	uit	de	samenleving	terecht	met	hun	vragen	op	het	gebied	van	vrijetijdsbesteding.	

Perron	8	maakt	zoveel	mogelijk	gebruik	van	bestaande	activiteiten	en	plaatselijke	organisaties.	

 

Het	doel	van	Perron	8	is	om	de	positie	van	de	cliënt	als	burger	binnen	de	samenleving	te	versterken.	

Participeren	binnen	activiteiten	in	de	samenleving	geeft	de	cliënt	kansen	om	mee	te	doen	en	talenten	te	

benutten.	Maar	ook	om	zelf	iets	te	betekenen	voor	een	ander,	een	netwerk	te	realiseren	en	praktische	en	

sociale vaardigheden te ontwikkelen. Perron 8 ondersteunt hiermee de visie van De Lichtenvoorde.

Perron	8	is	een	voorziening	die	deels	vanuit	de	gemeente	gefinancierd	wordt	en	deels	vanuit	

De Lichtenvoorde. 

2.2 Focus op veilig

Bij het ondersteunen van de cliënten staat de kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt, 

centraal. Eén van onze kernwaarden is veiligheid. Dat betekent dat de cliënt erop kan vertrouwen dat we 

veilige zorg van goede kwaliteit bieden. En dat we zorgen voor een veilige (woon)omgeving en veilig werken 

voor alle cliënten en medewerkers. 

Wat veiligheid betekent en welke veilige zorg nodig is, verschilt per cliënt. Want iedere cliënt is anders en 

elke	situatie	brengt	zijn	eigen	risico’s	met	zich	mee.	Cruciaal	voor	veilige	zorg	is	dat	de	zorgteams	die	de	

perron8
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veilige zorg moeten bieden de risico’s het hoofd kunnen bieden. Hierbij zijn kennis en het inzicht van groot 

belang. Daarom is ervoor gekozen om de zorgteams vaardig te maken in het vinden van het beste antwoord 

op	de	vraag	wat	veiligheid	is	in	hun	unieke	cliëntsituatie.	Daar	hebben	we	in	2017	hard	aan	gewerkt	onder	

het thema‘ Focus op veilig’. 

We hebben verbetering aangepakt op meerdere punten:

•	 Verbeteren	risico-inventarisatie	op	individueel	cliëntniveau

• Verbetering van het bespreken van risico’s op zorgteamniveau

•	 Kennisvergroting	en	bewustzijn	creëren	

•	 Vernieuwing	van	het	MIC-beleid

• Hernieuwde aandacht voor de meldcode

• Brandveiligheid

2.2.1 Risicosignalering

We hebben binnen De Lichtenvoorde invulling gegeven aan het integraal ‘veiligheidsdenken’ binnen de 

zorgteams. Hierbij benaderen de zorgteams veiligheid vanuit het in kaart brengen van risico’s vooraf en het 

analyseren	van	incidenten	achteraf.	De	risicosignalering	vindt	zowel	op	individueel	cliëntniveau	(cliëntscan)	

als op zorgteamniveau (teamscan)	plaats. 

Individueel	cliëntniveau 

De	risico-inventarisatie	is	erop	gericht	om	mogelijke	veiligheidsrisico's	in	kaart	te	brengen.	En	om	

maatregelen te nemen om deze voor de toekomst te beperken of waar mogelijk te voorkomen. 

Alle	Wlz-zorgteams	zijn	in	2017	geschoold	in	de	manier	waarop	risicosignalering	kan	plaatsvinden.	Maar	ook	

hoe	ze	dit	in	kunnen	zetten	voor	de	zorgverlening	aan	de	individuele	cliënt.	Voor	deze	zorgteams	hebben	

we	een	digitaal	instrument	ontwikkeld.	Hiermee	kunnen	we	een	cliëntscan	maken.	Deze	scan	geeft	per	

cliënt	een	actueel	inzicht	in	de	verdeling	op	circa	twintig	risicogebieden.	Daarnaast	geven	de	zorgteams	

invulling	aan	de	analyse	op	incidenten.	Dit	doen	ze	met	behulp	van	laagdrempelige	methodes	en	handige	

instrumenten.	Vervolgens	kijken	ze	naar	passende	verbetermaatregelen	voor	de	cliënten	op	hun	locatie.	

Voor de Jeugdzorgteams zijn we doorgegaan met het verbeteren van de bestaande instrumenten voor 

risicosignalering. In 2018 introduceren we de methodiek van cliëntscan en teamscan voor risicosignalering in 

de zorgteams van Dagbesteding. In de zorgplanbespreking brengen we de signalering van de woonzorgteams 

en Dagbesteding bij elkaar. Zo ontstaat er een completer beeld. 

“ Het risico van vandaag is het incident van morgen.

” 
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De resultaten van de risicosignalering nemen we voor alle cliënten op in het zorgplan. De maatregelen 

om die risico’s in de toekomst te beperken of voorkomen leggen we direct vast. Het zorgplan is hierop 

aangepast. Deze aanpassing is gedaan zodat we de koppeling kunnen leggen tussen het signaleren van 

incidenten	en	het	formuleren	van	verbeteracties.	Dit	pakken	we	samen	met	de	cliënt	op.	We	bespreken	de	

gesignaleerde risico’s en mogelijke maatregelen. Hierover maken we samen afspraken en deze nemen we 

op in het zorgplan. 

 

Zorgteamniveau	

De resultaten van alle cliëntscans samen worden minimaal één keer per jaar in het zorgteam besproken. 

Dit	doen	we	in	de	Wlz	door	middel	van	een	teamscan.	De	teamscan	geeft	een	overzicht	van	de	risico’s	

op	een	locatie.	Dit	beeld	leidt	tot	een	inzicht	in	de	locatie	en	daarmee	tot	een	gesprek	over	de	juiste	

onderwerpen. In de Jeugdzorgteams bespreken we de resultaten van alle cliënten samen door middel 

van	intervisie.	In	hoofdstuk	4	‘Zelfreflectie	in	zorgteams’	gaan	we	hier	uitgebreid	op	in.

2.2.2	 Kennisvergroting	en	bewustzijn	creëren 

In	2017	hebben	we	veel	aandacht	besteed	aan	kennisvergroting	en	bewustzijn	creëren	als	het	gaat	om	

veiligheid. Dat hebben we ondersteund door:

•	 	Het	ontwikkelen	van	een	kennisbank	voor	belangrijke	achtergrondinformatie	over	cliëntgroepen	en	

ziektebeelden en de risico’s die daarbij kunnen horen. 

•	 	Scholing	waarin	we	methodieken	aanreiken.	Hiermee	kunnen	de	zorgteams	samen	de	analyse	doen,	 

zowel vooraf als achteraf. 

• Deskundigheidsbevordering van zowel medewerkers als vrijwilligers. 

• Het beschikbaar stellen van verschillende instrumenten en bespreekmethoden.

Anne Verjans, medewerker Prospectieve Risico Analyse

“Om	bewustwording	te	creëren	is	feedback	erg	belangrijk.	We	moeten	situaties	nog	

beter	samen	kunnen	bespreken	en	elkaar	op	de	juiste	manier	leren	aanspreken.	Dat	is	

best	lastig.	We	hebben	binnen	De	Lichtenvoorde	in	2017	verschillende	instrumenten	

beschikbaar	gesteld	om	het	makkelijker	én	leuker	te	maken.	Om	dit	op	een	leuke	

manier	te	doen,	zijn	we	bijvoorbeeld	aan	de	slag	gegaan	met	het	‘Omdenkspel’.	

Dit	heeft	ons	op	een	nieuwe,	soms	verrassende	manier	ánders	laten	kijken	naar	

situaties.”	
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2.2.3	 MIC-beleid	is	vernieuwd

Het	geven	van	zorg	en	ondersteuning	is	mensenwerk.	Het	proces	is	niet	altijd	voorspelbaar.	Het	is	een	

dynamisch	geheel	tussen	de	medewerker,	cliënt	en	omgeving.	Hier	kunnen	zich	dus	incidenten	voordoen.	Het	

is belangrijk dat we deze incidenten gebruiken om van te leren, zodat we de kans op herhaling in de toekomst 

kunnen	verkleinen.	Openheid	over	incidenten	en	het	bespreekbaar	maken	daarvan	is	daarbij	essentieel.		

Om	dit	goed	aan	te	pakken,	hebben	we	in	2017	ons	MIC-beleid	vernieuwd.	MIC	staat	voor	Melding	

Incidenten	Cliënten.	We	gaan	van	‘centraal	binnen	de	organisatie	verbeteren’,	naar	‘verbeteren	in	

het zorgteam’. De kennis van het incident en de context waarbinnen het plaatsvond, liggen immers in 

het	zorgteam.	We	passen	hierbij	het	Trias-model	toe.	TRIAS	staat	voor	Transparant	Risicobeheersing	

en	Incidenten	Analyse	Systeem.	Dit	viersporen	beleid	vormt	het	uitgangspunt	bij	de	behandeling	van	

incidenten.	Het	geeft	ons	inzicht	in	de	samenhang	van	de	activiteiten	rond	cliëntveiligheid.	Daarnaast	is	

het een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de verdeling van verantwoordelijkheden.

De	MIC-meldingen	worden	als	aanleiding	gebruikt	om	te	reflecteren.	Tijdens	

de zorgteamoverleggen brengen de medewerkers zelf incidenten in. Bij het 

bespreken van deze incidenten maken de zorgteams gebruik van de scholing 

risicosignalering, de kennisbank, de beschikbare tools en bespreekmethoden. 

We	hebben	hiervoor	(letterlijk)	een	toolbox	ontwikkeld.	Daar	zitten	allerlei	

hulpmiddelen in om problemen bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld 

het	Omdenkspel,	‘Vijf	keer	waarom’,	‘afhandelen	van	een	MIC-melding’,	

een	samenvatting	van	het	vlaggensysteem,	vragenlijst	bij	incidenten	en	de	

communicatiewaaier.

Waarom melden wij?

Melden	is	niet	zo	zeer	een	plicht	als	wel	een	mentaliteit.	De	juiste	mentaliteit	die	gericht	is	op	leren	van	

fouten	en	samen	verbeteren.	Het	melden	biedt	vanuit	organisatieperspectieven	belangrijke	voordelen.

Voor	de	medewerker	zelf:	 Voor	het	zorgteam:

•	reflecteren	op	je	handelen	 •	reflecteren	op	functioneren

•	je	verhaal	kwijt	kunnen	 •	knelpunten	signaleren/inzicht	in	veiligheid

•	leren	van	wat	er	gebeurd	is	 •	openheid/acceptatie	in	zorgteam					

																																																 •	verbeteracties	definiëren

Voor de cliënt betekent een open en veilige meldcultuur een veiligere omgeving en verbetering van de 

ondersteuning. 

“ Dankzij	incidenten	ontdekken	we	risico’s.” 
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Het	aantal	meldingen	rond	medicatiemissers	

(331)	is	licht	gestegen	ten	opzichte	van	2016	

(306).	Het	aantal	agressiemeldingen	(536)	is	

afgenomen	ten	opzichte	van	2016	(691).	 

De	meeste	agressie	is	gericht	op	medewerkers,	

maar	binnen	jeugdzorg	ook	op	andere	

jongeren.

Er	zijn	in	2017	drie	meldingen	gedaan	aan	de	IGJ	(Inspectie	Gezondheidszorg	en	Jeugd).	Eén	melding	

betrof	het	vermoeden	van	seksueel	overschrijdend	gedrag	jegens	een	cliënt	door	een	derde.	Deze	

melding	is	door	de	Inspectie	niet	in	behandeling	genomen.	Er	was	geen	sprake	van	een	zorgrelatie.	 

Er	is	één	melding	gedaan	van	een	geweldsincident	tussen	twee	cliënten.	De	onderzoeksrapportage	was	

voor	de	Inspectie	inzichtelijk.	Er	werd	ingestoken	op	cliëntveiligheid	en	kwaliteit	van	zorg.	Eén	melding	

betrof	een	vermoeden	van	seksueel	overschrijdend	gedrag	tussen	twee	jeugdigen.	De	inspecties	

concludeerden	op	grond	van	de	rapportage	dat	de	gebeurtenis	voldoende	is	onderzocht.	Uit	de	analyse	

zijn	geen	tekortkomingen	naar	voren	gekomen.	

 2.2.4 Meldcode

De	thuissituatie	van	de	cliënt	is	niet	altijd	veilig.	Medewerkers	kunnen	in	hun	werk	in	aanraking	komen	met	

signalen van (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze hebben een bijzondere en 

directe verantwoordelijkheid om deze signalen zorgvuldig bespreekbaar te maken. Het protocol Meldcode 

geeft	richtlijnen	voor	zorgsignalering	en	handelen	in	deze	situaties.	Het	doel	is	om	de	(vermoedelijke)	

situatie	van	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	te	stoppen.	We	gaan	hier	op	een	transparante	manier	

mee om en nemen de mensen waarom het gaat mee in het moeilijke gesprek en de keuzes die gemaakt 

moeten worden. We gaan het gesprek nooit uit de weg. De zorgteammanager en behandelaar werken 

samen met de taakhouders cliëntveiligheid binnen de zorgteams om de aandacht hiervoor te borgen. 

2.2.5 Brandveiligheid

De	Lichtenvoorde	biedt	zorg	binnen	een	brandveilige	omgeving.	Hiervoor	zijn	allerlei	wetten	en	regels.	

Cliënten ervaren brandveiligheid ook als een belangrijke voorwaarde om zich veilig te voelen. We bezoeken 

alle	locaties	regelmatig	om	te	onderzoeken	of	de	situatie	voldoet	aan	de	afgesproken	regels.	Dit	leidt	tot	

een	verbeteranalyse	op	locatieniveau,	maar	ook	op	organisatieniveau.	

Overzicht MIC-meldingen 2017
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Ook hier werken we met een risicogerichte benadering. Risico’s vinden we niet alleen in het gebouw en de 

installaties.	Maar	ook	in	het	gebruik	ervan.	Kenmerken	en	gedrag	van	cliënten,	medewerkers	en	andere	

aanwezigen en van de omgeving zijn belangrijke factoren. 

Dit betekent dat elke medewerker moet weten wat er van hem wordt verwacht. Zowel qua handelen als qua 

gedrag.	Bij	het	signaleren	van	risico’s	betrekken	we	de	cliënten	op	de	locatie	bij	het	bepalen	van	passende	

maatregelen.	Het	gaat	immers	om	de	woon-	en	leefsituatie	van	de	cliënt.	

Voorbeelden van deze aanpak zijn:

•  De belevingswoning van De Lichtenvoorde. Hier kunnen cliënten en medewerkers zien en ervaren waar 

brandrisico’s aanwezig zijn in en om het huis. 

•	 	Voor	één	van	de	cliënten	hebben	we	onlangs	een	passende,	innovatieve	oplossing	gevonden.	 

We hebben een mobiele watermistsprinkler in de woning van de cliënt geplaatst.  

•	 We	organiseren	Bedrijfshulpverlening	(BHV)	op	alle	locaties.

2.2.7	 Hoe	denken	cliënten	over	veiligheid?

In aanvulling op al het vorige zijn we in 2017 ook informeel in gesprek gegaan met cliënten over het thema 

Veiligheid.	Dit	hebben	we	gedaan	via	de	vrijwilligers	in	het	woonoverleg.	Zij	hebben	tijdens	het	woonoverleg	

het thema met de cliënten besproken. Ze hebben gezamenlijk gepraat over ‘Wat is volgens jullie veiligheid? 

Voel	je	je	veilig?’	En	‘Wat	kan	De	Lichtenvoorde	doen	om	je	meer	veilig	te	laten	voelen?’	Dit	heeft	mooie	

gesprekken opgeleverd, waarin we samen het thema veiligheid hebben verkend. Onderwerpen die terug 

kwamen	waren:	liften,	brandalarmen,	het	niet	zomaar	deuren	openen,	bewustwording	van	onveiligheid	op	

straat	en	social	media.	Maar	ook	zijn	er	concreet	acties	ondernomen	zoals	het	uitnodigen	van	een	wijkagent.	
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Wat gaat goed?

•	 	De	methodische	aanpak	en	de	nieuwe	visie	op	veiligheid	betekenen	een	cultuurverandering.	

	 Het	heeft	dit	jaar	al	geresulteerd	in	een	aantoonbaar	vergroot	risicobewustzijn	bij	onze	

	 zorgmedewerkers.	Er	is	sprake	van	een	(bijna)	verdubbeling	van	het	aantal	onderkende	risico´s.	

	 Doordat	we	hier	adequaat	en	accuraat	mee	omgaan,	wordt	het	direct	veiliger	voor	onze	cliënten.		

	 Ook	is	het	reflectieve	proces	een	meerwaarde	in	de	manier	waarop	zorgteams	functioneren.	

	 We	staan	bewust	stil	bij	wat	we	doen	en	waarom	we	dat	doen.	Zowel	als	individu	en	als	zorgteam.	

 En we spreken elkaar ook aan. 

•	 	Met	Caren	willen	we	de	communicatie	tussen	de	cliënt,	onszelf	en	de	(wettelijke)	 

vertegenwoordigers	versterken	en	intensiveren.	Het	aantal	gebruikers	is	gestegen.	

•	 	In	2018	hebben	we	vooral	ingestoken	op	veiligheid	en	risico’s.	Hiervoor	hebben	we	een	belangrijke	

basis gelegd. 

•	 Zorgteams	worden	meer	en	meer	bewust	en	nemen	zelf	de	regie	bij	risicosignaleringen.

•	 	De	vaardigheid	van	het	zorgteam	om	gezamenlijk	een	kwalitatief	goede	analyse	te	doen	is	vergroot.

•	 De	analyse	en	het	formuleren	van	verbeteracties	vindt	in	zorgteams	plaats.	

•	 Vitaliteit:	aandacht	voor	een	gezonde	leefstijl	en	beweging	bij	cliënten.

•	 	Het	aantal	meldingen	van	incidenten	zegt	niets	over	de	kwaliteit	van	zorg.	Hoe	we	leren	en	verbeteren	

zegt	daar	wel	iets	over.	Wat	doe	je	met	de	meldingen?	Binnen	De	Lichtenvoorde	hebben	we	een	

open	en	veilige	meldcultuur	die	we	inzetten	om	onze	ondersteuning	nog	verder	te	verbeteren.	

•	 	De	MIC-meldingen	worden	als	intervisie-instrument	gebruikt	om	te	reflecteren.	Tijdens	de	 

zorgteamoverleggen	brengen	de	medewerkers	zelf	incidenten	in.	Bij	het	bespreken	van	deze	 

incidenten	maken	de	zorgteams	gebruik	van	de	scholing	risicosignalering,	de	kennisbank,	 

de beschikbare tools en bespreekmethoden. 

Wat kan beter?

•	 	MIC-beleid:	in	2017	hebben	we	ons	gefocust	op	het	leren	en	verbeteren.	We	gaan	in	2018	aan	de	

slag	met	trendanalyses.	Dit	met	als	doel	om	niet	alleen	op	meldingsniveau	te	analyseren.	Maar	om	

ook	te	leren	kijken	of	er	over	een	langere	periode	soortgelijke	incidenten/oorzaken/risico’s	zijn.	Op	

zorgteamniveau	zullen	we	zelf	kwartaalanalyses	maken	en	deze	doorzetten	naar	verbeterplannen.	

•	 	In	2018	zetten	we	de	jaarplanner	in	waarmee	we	structureel	belangrijke	onderwerpen	binnen	 

methodisch werken aan bod laten komen. 

•	 	De	basis	is	gelegd	en	in	2018	zullen	we	verder	werken	aan	de	relatie	tussen	cliënt	en	medewerker.	

•	 	We	zien	verschillen	tussen	de	zorgteams.	Alle	zorgteams	krijgen	de	kans	zich	te	ontwikkelen.	 

In	fase	2	van	Zorgen	voor	de	toekomst	(ontwikkeling	zorgteams)	is	hier	ruim	aandacht	voor.

•	 	Ondersteuning	en	coaching	door	zorgteammanagers	en/of	gedragskundigen.

•	 	Vitaliteit:	continue	aandacht,	doelen	stellen	en	deze	evalueren	en	bijstellen	waar	nodig.	 

Blijven	zoeken	naar	mogelijkheden.	
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•	 	In	2018	introduceren	we		de	methodiek	van	cliëntscan	en	teamscan	voor	risicosignalering	ook	 

in	de	zorgteams	van	Dagbesteding.

•	 	In	2018	zullen	we	kijken	hoe	we	het	gebruik	van	Caren	nog	beter	in	kunnen	zetten	om	de	 

eigen regie van de cliënt te verbeteren.

•	 	We	zullen	de	begeleiders	verder	ondersteunen	bij	het	structureel	actualiseren	van	de	zorgplannen	

en	zetten	hiervoor	onder	andere	de	Kwaliteitsmonitor	in.
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3.		Onderzoek	naar	 
cliëntervaringen
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3.	 Onderzoek	naar	
	 cliëntervaringen

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

centraal:	“Onze	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	van	belang	om	

continu	met	de	cliënt	in	gesprek	te	zijn	hierover.	Zo	kunnen	we	de	ondersteuning	blijven	verbeteren.	In	

hoofdstuk	twee	staat	beschreven	hoe	we	dit	aanpakken.	Ook	kan	het	bespreken	van	klachten	door	cliënten	

ertoe	leiden	om	samen	in	gesprek	te	gaan	en	de	ondersteuning	te	verbeteren.	Om	te	kijken	of	we	dit	ook	

daadwerkelijk	goed	doen,	meten	we	de	cliënttevredenheid.	

Met	het	cliëntervaringsonderzoek	‘Cliënten	aan	het	woord’	toetsen	we	binnen	de	Wlz-zorgteams	wat	cliënten	

van	onze	ondersteuning	vinden	en	hoe	wij	dit	kunnen	verbeteren.	Binnen	Jeugdzorgteams	zetten	we	hiervoor	

het instrument ‘Mijn mening’ in.

3.1 Cliënten	aan	het	woord	binnen	de	Wlz-zorgteams

3.1.1	 Nieuwe	aanpak

Binnen	de	Wlz-zorgteams	hebben	we	het	onafhankelijk	

cliëntervaringsonderzoek ‘Cliënten aan het woord’ gehouden. In 2017 

hebben we bewust gekozen voor een nieuwe aanpak. Zowel in de 

voorbereiding en uitvoering als in de terugkoppeling. We hebben ervoor 

gekozen om in de voorbereiding al de Centrale Cliëntenraad (CCR) en Centrale Verwantenraad (CVR) te 

betrekken.	Zowel	bij	de	keuze	van	het	instrument	dat	we	voor	het	onderzoek	inzetten,	als	bij	de	uitvoering	van	

het onderzoek en de vragen die we stellen. Ook hebben we medewerkers hierbij betrokken.

Voorbereiding

De	voorbereiding	hebben	we	samen	met	de	CCR	en	CVR	gedaan.	Zo	hebben	we	een	definitieve	keuze	gemaakt	

voor het instrument dat we gebruiken voor het onderzoek. De raden hebben daarnaast ook meegekeken naar 

de vragen die we in het onderzoek stellen. Welke vragen stellen we, hoeveel en hoe formuleren we de vragen 

zodat ze door cliënten goed begrepen worden. Ook de medewerkers zijn in de voorbereiding betrokken en 

geïnformeerd over het belang en de werkwijze. Zo waren zij vooraf goed op de hoogte hoe het onderzoek 

uitgevoerd zou worden en konden ze de cliënten goed begeleiden.

Uitvoering

Voor het interviewen van de cliënten hebben we speciaal vrijwilligers geworven en geïnstrueerd. Daarnaast 

hebben we de groep interviewers aangevuld met medewerkers. Deze medewerkers hebben op een andere 
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locatie	dan	waar	ze	werken	de	interviews	afgenomen.	Dit	heeft	meerwaarde,	namelijk	draagvlak	voor	het	

onderzoek en ervaring opdoen in het praten met cliënten over ervaringen. Maar de meerwaarde ligt ook in 

het even in de keuken kunnen kijken bij andere teams. Groot voordeel van deze manier van werken is dat alle 

interviewers	onafhankelijk	waren	en	de	cliënten	vrij	konden	praten.	Dit	hebben	ze	ook	zo	ervaren.	

Terugkoppeling	

Bij	de	nieuwe	aanpak	staat	de	eigen	regie	voorop.	De	analyse,	het	gesprek	daarover	en	de	verbetervoorstellen	

werden	tot	nu	toe	op	organisatieniveau	opgepakt.	Dit	jaar	zijn	de	resultaten	teruggelegd	naar	de	zorgteams	en	

de cliënten. Dit is nieuw voor ons. We haken hiermee in op de eigen regie en we gaan terug naar het gesprek 

met de cliënt. We bespreken de uitkomsten met de cliënt en eventueel de verwant en praten ook samen over 

de mogelijke verbeteringen. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald naar drie verschillende rapportages. Deze kunnen we op 

verschillende	manieren	inzetten:

•  Persoonlijke	rapportages. Deze gaan naar de cliënten. Zij kunnen zelf aangeven of ze het met hun 

persoonlijk begeleider willen bespreken. De cliënten kunnen hun rapportage gebruiken om aan te  

geven op welke punten ze verbetering belangrijk vinden. Deze verbetering nemen we op in het zorgplan. 

Samen met de cliënt maakt de persoonlijk begeleider afspraken over hoe ze dit aan gaan pakken. 

• 	Locatierapportages.	Deze rapportages worden besproken in de zorgteams tussen medewerkers.  

Als	het	mogelijk	is,	doen	we	dit	ook	met	cliënten	en/of	verwanten.	De	locatierapportage	kan	helpen	bij	

het	bespreken	van	specifieke	thema’s	die	op	een	bepaalde	locatie	leven.	Deze	kunnen	bijvoorbeeld	in	een	

woonoverleg besproken worden. In deze rapportages staan ook de geanonimiseerde opmerkingen en 

verbeterpunten die de cliënten hebben genoemd. 

• 	Organisatierapportage.	Hierin staan de resultaten van alle cliënten die door zorgteams gebruikt kunnen 

worden. 

Op	deze	manier	kunnen	we	de	resultaten	inzetten	naar	behoefte	en	kunnen	we	zo	maximaal	mogelijk	gebruik	

maken van de uitkomsten van het onderzoek. 

3.1.2	 De	uitkomsten	-	feiten	en	cijfers

In november 2017 is de eindrapportage opgeleverd. De bruikbare respons van het onderzoek was 75%.  

90% van de geïnterviewde cliënten binnen de Wlz is tevreden over de zorg en dienstverlening binnen  

De	Lichtenvoorde.	Een	resultaat	op	trots	op	te	zijn!

“ Cliënten	ervaren	heel	duidelijk	dat	ze	een	middel	hebben	waarmee	ze	het	gesprek	aan	
kunnen	gaan.	“Dan	heb	ik	het	op	papier.	Dan	kan	ik	het	aan	ze	laten	zien.	En	dan	kan	ik	precies	

aangeven wat ik veranderd wil hebben.“

” 
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Bijzonderheden	uit	het	onderzoek:

De vijf belangrijkste pluspunten zijn: 

 •	 	Genoeg	te	zeggen	over	wat	je	in	je	vrije	tijd	wilt	doen

	 •	 	Een	fijn	huis

 •  Genoeg hulp bij persoonlijke verzorging

 •  Genoeg hulp bij het schoonmaken van huis

	 •	 	Begeleiders	helpen	goed	om	iets	te	regelen	als	dat	nodig	is	(vrije	tijd)

De vijf belangrijkste verbeterpunten zijn:

 •  Tijd van begeleiders

 •  Inzicht in wat begeleiders over je schrijven

 •  Eten kan lekkerder

 •  Begeleiders begrijpen je

 •  Meebeslissen over huisregels en afspraken

De	gesprekken	over	de	verbeterpunten	zullen	we	in	2018	op	verschillende	manieren	voeren.	Op	de	locaties	

met medewerkers van zorgteams, in woonoverleggen enzovoort.  

In hun eigen, veilige thuis!

Cliënten	van	de	Hofstraat	in	Aalten	hebben	meegedaan	aan	het	cliëntervaringsonderzoek.	Hannie	van	

Manen	is	persoonlijk	begeleider	van	één	van	deze	cliënten.	“Aan	de	hand	van	een	vragenlijst	werden	door	een	

onafhankelijk	iemand	de	vragen	gesteld.	Dat	had	een	grote	meerwaarde.	Wij	hebben	niet	zelf	geïnterviewd.	

Wel hebben wij later het verslag doorgenomen. De cliënten vonden het allemaal heel interessant. Wij hebben 

tijdens	de	koffie	gevraagd	wie	er	mee	wilde	werken.	Dat	waren	er	genoeg.	Cliënten	hebben	hier	allemaal	een	

eigen	appartement	en	het	feit	dat	het	interview	in	hun	appartement	heeft	plaatsgevonden	was	goed.	In	hun	

eigen,	veilige	thuis!	Ook	de	onafhankelijkheid	van	de	vragensteller	hebben	zij	erg	op	prijs	gesteld.	Zij	voelden	

zich	vrij	en	konden	hun	eigen	mening	geven.	Zo	hadden	zij	eigen	regie.	Zoals	het	onderzoek	nu	gedaan	is,	 

is	wel	de	goede	manier.	Het	was	objectief.	Ook	omdat	wij	niet	het	interview	deden.	Je	

hebt	toch	snel	dat	je	alleen	het	goede	wil	horen.	Dat	was	nu	niet	zo.	Veel	uitkomsten	

waren	al	wel	bekend,	wij	hebben	wekelijks	als	persoonlijk	begeleider	een	gesprek	met	

de	individuele	cliënt.	Zo’n	interview	geeft	dan	toch	ook	wel	weer	nieuwe	houvast.	

Het	leuke	voor	mij	aan	dit	cliëntervaringsonderzoek	is	wel	dat	cliënten	zelf	worden	

gehoord.	En	je	krijgt	inzicht	hoe	zij	dingen	ervaren.	Zij	kunnen	hun	eigen	mening	

geven.“

Hannie van Manen, persoonlijk begeleider
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3.2	 Cliëntervaringsonderzoek	Jeugd	‘Mijn	Mening’

Bij het onderzoeken van de cliëntervaringen bij Jeugd maken we nu vier jaar gebruik van het instrument ‘Mijn 

Mening’. De jongere vult de vragenlijst in op een computer of iPad. De begeleider zet dit klaar. De jongere vult 

de vragenlijst in principe zelf in, maar mag er ook bij geholpen worden. Als dit het geval is, melden we dit bij 

het	invullen.	Om	de	vragen	in	te	vullen	hoeft	de	jongere	niet	te	kunnen	lezen.	De	computer	kan	de	vragen	en	

de	antwoorden	voorlezen.	Bij	sommige	vragen	staan	ook	plaatjes	of	een	filmpje.	Door	antwoord	te	geven	op	

de	vragen	geven	ze	aan	wat	ze	fijn	vinden	en	wat	ze	graag	willen	veranderen.

3.2.1		 De	uitkomsten	-	feiten	en	cijfers

In totaal hebben 62 jongeren de vragenlijst ingevuld en dat is een percentage van maar liefst 85%!

Een	kleine	kanttekening	hierbij	is	wel	dat	niet	iedereen	alle	vragen	heeft	beantwoord.	De	gemiddelde	

tevredenheid komt uit op 7,45	(in 2016 was dit 7,46).

De uitkomsten zijn door medewerkers in de zorgteams besproken. Ook zijn de uitkomsten met de jongeren in 

de zorgteams besproken. 

De drie belangrijkste pluspunten die jongeren aangeven, zijn: 

 •  Bekend met de afspraken in het behandelplan Jouw Omgeving 

 •  Veiligheid ’s nachts

 •  Contact met familie en vrienden

De drie belangrijkste verbeterpunten die jongeren aangeven, zijn:

	 •	 	Keuze	van	maaltijden

	 •	 	Leuke	dingen	doen	in	de	vrije	tijd

 •  Meebeslissen over de doelen in Jouw Omgeving en afspraken in het huis

Dit	zijn	ook	onderwerpen	die	we	regelmatig	met	de	jongeren	bespreken.	Bij	de	terugkoppeling	van	de	

resultaten	geven	de	jongeren	aan	dat	het	invullen	van	het	onderzoek	afhankelijk	is	van	hun	gemoedstoestand	

op	dat	moment.	De	aard	van	de	problematiek	van	de	jongeren	is	zodanig	dat	de	gemoedstoestand	per	individu	

sterk kan wisselen op een dag en in een periode. De resultaten van het onderzoek moeten we hierdoor niet als 

absoluut gegeven zien. Het is een goed vertrekpunt om samen met de jongere te bespreken wat we kunnen 

verbeteren	of	wat	aandacht	nodig	heeft.	En	dit	wordt	regelmatig	gedaan.
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“We	zullen	in	2018	een	verbeterslag	moeten	maken	met	het	onderzoek.	Het	geeft	

ons	nu	een	beperkt	beeld	van	de	tevredenheid.	De	uitkomsten	van	het	onderzoek	

geven	bijvoorbeeld	geen	toelichting	op	de	scores.	Ook	stellen	we	maar	een	beperkt	

aantal vragen waardoor het de vraag is of we de tevredenheid daarmee voldoende in 

kaart	brengen.	Sommige	jongeren	hebben	wellicht	ook	hulp	nodig	om	de	vragen	te	

beantwoorden.	Het	is	van	belang	te	kijken	of	dit	door	een	onafhankelijk	persoon	gedaan	

kan worden.”

Ellen Baars, orthopedagoog

3.3	 Vertrouwenswerk:	verbeteren	op	basis	van	klachten

We hebben twee vertrouwenspersonen voor cliënten. Eén vertrouwenspersoon vanuit  

De Lichtenvoorde voor langdurig wonen. Voor jeugd wordt deze rol ingevuld door een medewerker van  

AKJ/Zorgbelang.	De	bedoeling	is	om	in	gesprek	te	gaan	met	cliënten	die	vragen	en/of	klachten	hebben	en	

hun ervaringen willen bespreken. 

Langdurig wonen

In	2017	is	door	acht	verschillende	cliënten	of	ouders/vertegenwoordigers	een	verzoek	ingediend	met	

de vraag om ondersteuning of een gesprek. De vertrouwenspersoon gaat eerst alleen met de cliënt en 

eventueel	ouder/vertegenwoordiger	in	gesprek.	In	enkele	gevallen	wilden	ze	alleen	hun	verhaal	vertellen.	

Een	luisterend	oor	met	enkele	adviezen	en/of	bevestigingen	waren	soms	voldoende	om	als	cliënt	verder	

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

over de manier waarop de begeleiding de diensten en de zorg verleende. De bejegening en de gemaakte 

afspraken	waren	hier	vaak	aan	de	orde.	De	cliënt	en	ouder/vertegenwoordiger	zijn	ondersteund	in	het	

aangaan van gesprekken met de begeleiding of zorgteammanager en bestuurder. Zo waren de knelpunten 

goed op te lossen en kon men in tevredenheid verder. In alle gevallen is het gelukt om op deze manier 

de vraag of klacht naar tevredenheid op te lossen. Er zijn in 2017 geen klachten ingediend bij de externe 

klachtencommissie. 

Jeugd

De vertrouwenspersoon maakt onderscheid tussen vragen, problemen en klachten. In het jaar 2017  

heeft	de	vertrouwenspersoon	51	jongeren	gesproken.	26	Van	deze	jongeren	hebben	73	problemen	geuit.	

Bij 12 van deze problemen is verdere ondersteuning geboden. De jongere is ondersteund bij een gesprek 

met een groepsleider. Daarnaast zijn er 28 klachten geuit door 9 jongeren. Deze klachten worden niet 

altijd	als	zodanig	naar	groepsleiders	of	zorgteammanagers	geuit.	Ze	worden	wel	als	klacht	meegenomen	in	

de	rapportage	van	de	vertrouwenspersoon.	De	klachten	kunnen	als	‘uitingen	van	onvrede’	worden	gezien.	

Bij 6 klachten is de jeugdige verdere ondersteuning geboden in een gesprek met de groepsleiding.
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Bij problemen en klachten waar geen verdere ondersteuning is geboden, is de vertrouwenspersoon een 

luisterend	oor	geweest	of	heeft	ze	informatie	en	advies	gegeven.	Soms	geeft	een	jongere	bijvoorbeeld	zelf	

aan dat hij of zij de klachten kan bespreken met de groepsleiding.

 

In	het	systeem	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	klachten	en	problemen	met	betrekking	tot	het	

resultaat van de ondersteuning. De problemen en klachten worden hier samengenomen. Hierdoor kan 

de vertrouwenspersoon niet precies zeggen hoeveel problemen zijn opgelost en hoeveel klachten zijn 

opgelost.	Het	gesprek	met	een	groepsleider	heeft	bij	9	problemen/klachten	geleid	tot	een	oplossing.	 

Bij	één	probleem/klacht	heeft	dit	deels	geleid	tot	een	oplossing.	3	Problemen/klachten	zijn	door	de	

jeugdigen ingetrokken voordat het tot een gesprek met de groepsleiding is gekomen. Met betrekking  

tot	5	problemen/klachten	loopt	de	ondersteuning	nog	door	tot	in	2018.

De	vertrouwenspersoon	ervaart	de	samenwerking	met	de	groepsleiders	als	positief.	De	groepsleiders	

staan ervoor open. De vertrouwenspersoon merkt dat groepsleiders jongeren ook voorlichten over haar 

aanwezigheid en verwijzen hen, wanneer nodig, ook door. Ook merkt de vertrouwenspersoon dat de 

groepsleiders bereid zijn om, in haar aanwezigheid, met de jongeren in gesprek te gaan over hun problemen 

en/of	klachten.	Deze	gesprekken	kunnen	veelal	direct	plaatsvinden	en	verlopen	over	het	algemeen	prettig.

Wat gaat goed?

Wlz

•	 	Aanpak	is	verbeterd.	Hoge	respons,	goede	werkwijze,	meer	en	betere	informatie	om	mee	te	 

kunnen	verbeteren,	regie	bij	de	cliënt.	

•	 	We	hebben	nadrukkelijk	geprobeerd	alle	cliënten	persoonlijk	te	benaderen	en	iedereen	aan	het	

woord	te	laten.	Dat	is	gelukt!	Het	is	mooi	dat	zoveel	cliënten	hebben	gesproken	over	hun	 

	ervaringen,	de	goede	punten	en	hun	verbeterpunten.	

•	 Er	wordt	meer	met	de	resultaten	gedaan.	Deze	worden	besproken	met	cliënten,	in	het	

	 woonoverleg	en	met	individuele	cliënten	tijdens	de	zorgplanbespreking.

Jeugd 

•	 	Op	de	jeugdlocaties	wordt	jaarlijks	een	onderzoek	gedaan	naar	cliëntervaringen.

•	 	Het	onderzoek	heeft	een	hoge	respons.

•	 	Met	name	de	bekendheid	met	de	afspraken	in	het	behandelplan	Jouw	Omgeving	scoren	hoog.	 

De	Lichtenvoorde	vindt	het	belangrijk	dat	jongeren	op	de	hoogte	zijn	van	de	afspraken.	De	jongere	

kan	hierdoor	zelf	actief	deelnemen	aan	de	behandeling	en	ondersteuning.	De	begeleiders	 

betrekken	de	jongere	zoveel	mogelijk	bij	het	rapporteren.	Jongeren	kunnen	ook	op	de	rapportage	

reageren. Dit wordt steeds meer gedaan.

•	 	Samenwerking	met	de	vertrouwenspersoon	om	bij	klachten	in	gesprek	te	gaan	met	de	cliënt.	 

Met	als	doel	om	het	samen	met	de	cliënt	binnen	het	zorgteam	op	te	lossen.
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Wat kan beter?

Wlz

•	 	Onderzoek	kan	nog	beter	aansluiten	bij	de	cliënt.	Hoeveel	vragen	kun	je	stellen	en	hoeveel	kunnen	

ze	beantwoorden?	Dit	is	een	spanningsveld	om	toch	waardevolle	info	te	krijgen.	Er	is	veel	verschil	

in	cliënten	(niveauverschil	en	verschil	in	mogelijkheden).	We	zullen	kijken	hoe	we	het	nog	dichter	

bij	de	cliënt	kunnen	krijgen.	

•	 	We	hebben	op	dit	moment	structureel	onderzoek	binnen	de	Wlz	en	Jeugd.	We	zullen	kijken	hoe	we	

cliënten	van	alle	doelgroepen	kunnen	onderzoeken,	naast	alleen	Wlz	en	Jeugd.

•	 	We	zullen	onderzoeken	of	we	mogelijk	toe	kunnen	naar	een	eenduidig	instrument	dat	we	voor	alle	

doelgroepen	kunnen	gebruiken.	

•	 	We	willen	zoveel	mogelijk	in	gesprek	met	cliënten	zodat	het	een	natuurlijk	proces	wordt	om	samen	

met	hen	over	ervaringen	en	mogelijkheden	te	praten.	Ter	ondersteuning	daarvan	zullen	we	het	 

cliëntervaringsonderzoek	voor	de	Wlz-zorgteams	vanaf	nu	vaker	uitvoeren.	Zo	krijgen	we	een	beter	

beeld van de wensen en ontwikkelingen van cliënten. Van iedere drie jaar gaan we over naar  

iedere twee jaar.

•	 	De	respons	van	de	vertegenwoordigers	is	voor	een	schriftelijke	vragenlijst	goed,	maar	dit	willen	we	

een volgende keer graag hoger hebben.

Jeugd

•	 	De	resultaten	worden	teruggeven	in	percentages	van	wat	goed	ging.	Er	ontbreekt	een	nadere	

omschrijving.	In	2018	gaan	we	kijken	op	welke	manier	we	de	tevredenheid	van	de	jongeren	op	een	

betere	manier	kunnen	meten.	
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4.		Zelfreflectie	 
in	zorgteams	
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4.	 Zelfreflectie	in	zorgteams
De	kern	van	zelfreflectie	is	dat	medewerkers	in	een	zorgteam	samen	kijken	naar	

‘wat	goed	gaat’	en	‘wat	beter	kan’.	Het	doel	daarvan	is	om	met	het	zorgteam	de	

kwaliteit	van	leven	van	cliënten	te	verbeteren.	Dit	doen	we	aan	de	hand	van	

onderwerpen	die	voor	De	Lichtenvoorde	en	voor	de	zorgteams	belangrijk	zijn.	

Het	is	een	manier	om	samen	met	collega’s	te	leren	van	vragen	en	problemen	uit	

de	dagelijkse	werkpraktijk.	Voorop	staat	het	verbeteren.	Daarbij	is	het	analyserend	

vermogen	van	belang.	En	kritisch	kijken	naar	je	eigen	aandeel,	het	teamaandeel	en	

het	aandeel	van	de	organisatie.	

Tijdens het zorgteamoverleg brengen medewerkers 

vraagstukken of aandachtspunten uit de (eigen) 

praktijk	in.	Dit	kunnen	ook	analyses	van	risicosignalering,	incidenten	 

of aandachtspunten uit het cliëntervaringsonderzoek zijn. Op deze manier 

komen mogelijke ontwikkelpunten van individuele medewerkers of van een 

team aan het licht. De medewerkers binnen het zorgteam werken samen aan 

het doel om te verbeteren. Zo kijken we bijvoorbeeld of er in het zorgteam 

voldoende deskundigheid is voor de groep cliënten. Maar ook wat er mist en 

wat	we	daaraan	kunnen	doen.	De	doelen	en	acties	nemen	we	op	in	het	TeamOntwikkelPlan.

Zelfreflectie	vanuit	gezamenlijke	visie

Zelfreflectie	in	zorgteams	is	overigens	niet	nieuw	voor	De	Lichtenvoorde.	We	kennen	het	onder	

verschillende namen. Bijvoorbeeld intervisie of trajecten voor teamontwikkeling. Intervisies werden al 

gedaan, het belang ervan werd al ingezien. Belangrijk is dat we het nu binnen De Lichtenvoorde vanuit een 

gemeenschappelijke visie hebben neergelegd. Vanuit deze visie werken alle zorgteams op methodisch en 

gestructureerde wijze. 

In	2017	hebben	we	de	keuze	voor	het	uitvoeren	van	de	zelfreflectie	binnen	de	Wlz-zorgteams	niet	

vrijgelaten.	We	hebben	ervoor	gekozen	om	de	zelfreflectie	aan	de	hand	van	de	resultaten	uit	de	teamscan	

te doen. Dit instrument hebben we eerder in eigen beheer ontwikkeld om de veiligheid en risico’s in kaart 

te brengen. We hebben voor deze insteek gekozen omdat we de zorgteams wilden laten starten met 

zelfreflectie.	Daarnaast	wilden	we	ze	laten	oefenen	met	de	reflectie	op	het	zojuist	ontwikkelde	instrument.	

Beide doelen zijn zo in onze aanpak gecombineerd. In de komende jaren willen we de teamscan blijven 

uitvoeren.	Daarnaast	willen	we	zelfreflectie	uitvoeren	op	een	onderwerp	dat	vanuit	de	behoefte	van	het	

zorgteam komt. 
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Bij Dagbesteding pakken we dit in 2018 op. Voor Jeugdzorgteams en Ambulante hulpverlening maken we 

geen gebruik van het nieuwe instrument. In de werkwijze van deze zorgteams is het signaleren van risico’s 

en	het	reflecteren	hierop	in	het	verleden	al	ingevoerd.	We	zullen	voor	deze	zorgteams	wel	kijken	waar	we	

nog winst kunnen behalen ten aanzien van kwaliteit. 

4.1	 Zelfreflectie	binnen	Wlz-zorgteams:	methodische	aanpak

De uitkomsten van de teamscan geven een zorgteam inzicht in welke mate risico’s aanwezig zijn op hun 

locatie.	Zorgteams	hebben	zelf	de	mogelijkheid	om	een	keuze	te	maken	met	welke	risico’s	zij	aan	de	slag	

willen om tot een verbeterslag te komen. Dit kan het risico zijn dat het hoogst scoort. Bijvoorbeeld als het 

zorgteam inziet dat hier nog verbetermaatregelen mogelijk zijn om het risico te verkleinen. Het kan echter 

ook	een	risico	zijn	dat	niet	direct	opvalt	vanwege	de	hoge	score.	Maar	waarvan	een	zorgteam	aangeeft	dat	

ze er nog onvoldoende aandacht aan hebben besteed. Zij zien dat daar voor de cliënten nog veel winst te 

behalen valt. Onderwerpen die het meest besproken zijn, zijn: risico’s op eenzaamheid, agressie, angst, 

seksueel misbruik en vitaliteit.

 PDCA cyclus voor de Prospectieve analyse    

   

Risico’s inventariseren  
Cliëntniveau 

Teamniveau 

1) Invullen Pythia cliëntscan  
                             2x pj voorafgaand aan MDO / ZP bespreking   

      2) Invullen risico-inventarisatie 
                       kunnen div lijsten zijn die  beschikbaar zijn op                                    

 Kwaliteitsportaal 

Cliëntniveau 

Teamniveau 

     In Ons hfd 4 aanpassen 
cliëntrisico’s uit roos opnemen in H4 risico-

inventarisatie +  evt. de cliëntroos in ONS 
onder documenten hangen + afspraken 

opnemen in cliëntprofiel en/of doel 
formuleren in zorgplan 

 

1) Zet bespreking risico’s op de teamagenda 
+ neem het op in de jaarplanner (zodat het ieder jaar 
terugkomt)  

2) Teamscan met behulp van Pythia:   
    (Nb. Voorwaarde is dat alle individuele cliëntscans gevuld 

en actueel zijn) 
 

        3) Keuze maken in risico’s   
           o.b.v. roos welke risico’s verder te 

toetsen 
  

       4) Toetsing 
beheersmaatregelen 

Wat doen we nu al? 
 
 

Verbeteracties evalueren  

Verbeteracties  
benoemen 

Cliëntniveau 
Vóór een MDO/ ZP bespreking  
Nalopen van de Pythia cliëntscan 
 
Evalueren of afspraken / doelen acties  voldoen  
voor risico’s óf dat er bijstelling plaats moet vinden, 
door Pb’er in teamvergadering . 

Teamniveau 

Op aanbevelingen / adviezen uit Pythia 
Teamscan eigen inzichten doelen en acties 
formuleren.  
 
Doelen en acties opnemen in Team ontwikkelplan 
 
 AMEN (Afspraken Maken En Nakomen)  

  

Evalueren Teamrisico’s, acties en doelen  
4 x pj tijdens evaluatie Team ontwikkelplan  

Borging  
Teamplan/ 
Cliëntprofiel / 
Kwaliteitsportaal   
 

Teamniveau 

Aan de slag 

Cliëntniveau 

Aan de slag met bijgestelde werkwijze   

Aan de slag met bijgestelde werkwijze   

Alle	Wlz-zorgteams	hebben	in	2017	de	

teamscan gedaan. Hierbij zijn de risico’s op 

zorgteamniveau in beeld gebracht. Zij hebben 

hieruit gezamenlijk één of meer risico’s gepakt 

die op teamniveau leefden en hebben dit 

vertaald	naar	concrete	doelen	en	acties.	

Deze worden in het TeamOntwikkelPlan 

vastgelegd en op deze wijze opgepakt en 

methodisch geëvalueerd. Dit doen we volgens 

de	plan-do-check-act	(PDCA)	methode. 

(Zie	de	figuur	hiernaast)
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Teamscan Sellekamp Winterswijk

In	de	eerste	plaats	hebben	we	naar	de	teamscan	gekeken.	Het	eerste	wat	opvalt	zijn	natuurlijk	de	

uitschieters.	Daarbij	komt	dan	ook	meteen	de	vraag	in	het	zorgteam	of	dit	ook	de	belangrijkste	risico’s	zijn.	

Wat	ons	opviel	is	dat	sommige	cliënten	niet	scoren	op	bepaalde	risico’s,	die	wij	wel	zien	bij	hen.	 

En	andersom	ook.	Al	discussiërend	komen	we	op	een	drietal	risico’s	die	volgens	ons	verband	met	elkaar	

kunnen	hebben.	En	het	zijn	niet	allemaal	de	hoogst	scorende	risico’s.	Maar	wel	de	risico’s	die	wij	belangrijk	

achten	op	dit	moment.	Namelijk	eenzaamheid,	angst	en	agressie.	Wanneer	je	deze	risico’s	aanklikt,	

krijg	je	een	aantal	vragen	die	je	moet	beantwoorden.	Ook	hier	ontstaan	een	aantal	discussies,	die	wij	

als waardevol hebben ervaren. Bijvoorbeeld over hoe ver je kan gaan als medewerker om een cliënt te 

ondersteunen	bij	sociale	activiteiten	die	eenzaamheid	zouden	kunnen	verminderen.	En	hoe	kan	je	hierin	

de	kwaliteit	van	leven	voor	de	cliënt	verbeteren.	Als	je	alle	vragen	rondom	de	aangevinkte	risico’s	hebt	

ingevuld,	geeft	het	systeem	een	aantal	actiepunten,	die	je	wel	of	niet	kunt	overnemen.	Een	aantal	hiervan	

hebben	we	overgenomen,	een	aantal	niet.	Het	is	fijn	dat	het	systeem	je	opties	geeft	voor	actiepunten.	 

Dat maakt het concreet en makkelijk hanteerbaar.

Voorbeeld teamscan
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4.2	 Ontwikkeling	binnen	zorgteams	

De	wijze	waarop	teams	de	zelfreflectie	oppakken	is	verschillend.	De	teams	zitten	ook	ieder	in	een	andere	

ontwikkelingsfase	richting	zelfstandigheid.	Dit	is	niet	erg.	In	het	kader	van	Zorgen	voor	de	toekomst	trekken	

we de komende drie tot vijf jaar uit om elk zorgteam de kans te geven te ontwikkelen. In 2017 stond Zorgen 

voor de toekomst in het kader van de aanpassing van de sturing. Deze aanpassing was nodig om een goede 

basis te creëren om daarna zelfsturing binnen de zorgteams verder te kunnen ontwikkelen. 

Vanaf 2018 richten we ons op de ontwikkeling van de zorgteams (fase 2) en de verbetering van de 

ondersteuning	(fase	3).	De	uitvoering	van	teamreflectie	en	ontwikkeling	van	zelfstandigheid	van	teams	

zullen een belangrijke plek krijgen: welke ondersteuning hebben de zorgteams nodig om de gewenste 

diepgang te bereiken? Wat kunnen ze al zelf? Wat zijn kansen en wat zijn bedreigingen? Het is belangrijk 

dat iedereen erin mee kan gaan. Dus we gaan samen bepalen wat we als eerste oppakken en hoe we dat 

gaan doen.

De	uitvoering	van	zelfreflectie	ligt	in	de	zorgteams.	Het	proces	wordt	in	de	zorgteams	ondersteund	door	

de	zorgteammanager	en/of	gedragsdeskundige.	In	de	uitvoering	hebben	we	hiervoor	praktische	tools	

ontwikkeld. 

Zorgteammanager

De	zorgteammanager	coacht	het	zorgteam	en	bewaakt	de	voortgang.	Ook	geeft	de	zorgteammanager	

sturing	en	ruimte	daar	waar	dat	nodig	is.	Dit	is	voor	elk	zorgteam	verschillend.	Het	ene	team	initieert	dit	

zelf	en	kan	het	ook	inhoudelijk	vormgeven.	Het	andere	team	heeft	hierin	meer	coaching	of	begeleiding	

nodig.	Dit	is	afhankelijk	van	aanwezige	competenties	in	het	zorgteam,	cliëntpopulatie	enzovoort.

Gedragskundige

Vanaf	april	2016	is	de	functie	behandeling	toegekend	aan	De	Lichtenvoorde	voor	cliënten	Wlz.	Vanaf	dit	

moment is de gedragskundige eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg voor deze groep cliënten. 

De gedragskundige is daarom vanaf 2017 structureel betrokken bij de zorgteamvergaderingen van de 

betreffende	Wlz-locaties.	Binnen	Jeugd	was	dit	al	het	geval.	

Coaching	en	ondersteuning	doen	de	gedragskundigen	in	de	vorm	van	intervisie	of	casuïstiekbesprekingen.	

Hierbij	ligt	de	nadruk	op	zelfreflectie	en	op	het	eigen	handelen.	De	gedragskundige	begeleidt	het	zorgteam	of	

een	individuele	medewerker.	Dit	kan	aan	de	hand	van	bijvoorbeeld	inbreng	van	casuïstiek,	cliëntbesprekingen,	

multidisciplinair	overleg	(MDO)	of	MIC-meldingen.	In	2017	hebben	we	hier	verder	invulling	aan	gegeven.	

Door de coaching kunnen de medewerkers de ondersteuning nog beter vormgeven. We zien dat 

medewerkers	zich	meer	verantwoordelijk	voelen	en	initiatief	tonen.	Ze	durven	zich	steeds	meer	kwetsbaar	

op	te	stellen.	Ook	zien	we	dat	ze	reflecteren	op	eigen	handelen	en	dat	van	het	zorgteam.	Ze	zijn	meer	

bewust	van	het	belang	om	vooraf	risico’s	en	achteraf	incidenten	te	analyseren.	En	dat	ze	een	positief	

kritische	houding	aannemen	om	de	kwaliteit	van	zorg	te	verbeteren.	
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Wat gaat goed?

•	 Focus	in	2017:	zelfreflectie	op	risico’s	en	veiligheid.	

•	 	Zelfreflectie	in	zorgteams	is	als	belangrijk	onderdeel	opgenomen	in	de	plannen	van	Zorgen	voor	de	

toekomst.	Hiermee	pakken	we	de	noodzakelijke	ontwikkeling	van	de	zelfreflectie	in	zorgteams	op.	

•	 	Reflecteren	doen	we	op	medewerkerniveau,	op	teamniveau,	op	organisatieniveau.	Het	is	een	eerste	

stap	geweest.	Het	was	voor	ons	belangrijk	dat	alle	Wlz-zorgteams	de	methodiek	op	zouden	pakken.	 

De	zelfreflecties	hebben	een	belangrijke	meerwaarde	om	te	verbeteren.	We	zien	dat	het	op	 

inhoudelijk	niveau	is	opgepakt.	Het	is	de	goede	weg	omdat	daar	het	verbeterpotentieel	zit.	

•	 	Bespreekmethodes	om	zelfreflectie	van	zorgteams	vorm	te	geven:	teams	kunnen	zelf	kiezen	welke	

bespreekmethode het beste bij het ingebrachte onderwerp past. 

Wat kan beter?

•	 	Focus	in	2018:	zorgteams	kunnen	zelf	reflecteren	op	kwaliteit	van	zorg;	wat	is	voor	medewerkers	

kwaliteit?	We	zullen	integraal	de	kwaliteit	op	organisatieniveau	verder	ontwikkelen.	Hierbij	ligt	de	

focus	op	kwaliteit	van	leven	en	relatie	cliënt	-	medewerker.

•	 	In	fase	2	en	3	van	Zorgen	voor	de	toekomst	zal	de	uitvoering	van	de	zelfreflecties	en	zelfstandigheid	van	

de	zorgteams	een	belangrijke	plek	krijgen:	welke	ondersteuning	hebben	de	teams	nodig	om	de	voor	het	

team	gewenste	diepgang	te	bereiken,	wat	kunnen	ze	al	zelf,	wat	zijn	kansen	en	wat	zijn	bedreigingen?

•	 We	zullen	ook	goed	zicht	moeten	krijgen	op	in	welke	ontwikkelfase	een	zorgteam	zich	bevindt.

•	 	Verder	verbeteren	(verdiepen),	implementeren	en	borgen.	Dit	moet	op	teamniveau	verbeterd	 

worden.	Ieder	zorgteam	heeft	zijn	eigen	ontwikkelingsniveau	en	de	zorgteammanager	en	gedrags-

kundige	begeleiden	het	team	in	de	ontwikkeling	naar	het	gewenste	niveau.	

•	 	De	verslagen	van	de	zelfreflectie	zijn	opgenomen	in	de	managementrapportage.	Ze	zijn	hiermee	ook	

beschikbaar	voor	de	zorgteams	en	de	zorgteammanager.	Met	deze	informatie	kunnen	de	teams	zich	

verder	ontwikkelen.	Vanaf	2018	gaan	de	Jeugdteams	en	Dagbesteding	hier	ook	mee	werken.

•	 	De	zelfreflecties	gaan	we	ook	uitvoeren	binnen	de	overige	teams	binnen	de	organisatie	zoals	de	 

ondersteunende	teams	en	het	managementteam.	

•	 	In	2017	hebben	we	de	zelfreflectie	gebaseerd	op	het	onderwerp	veiligheid.	De	teamscan	komt	bij	Wlz	in	

2018	vast	op	de	agenda	(jaarplanner).	Daarnaast	zullen	zorgteams,	naast	op	het	onderwerp	veiligheid,	

ook	reflecteren	op	andere	onderwerpen	die	zij	belangrijk	vinden.	Dit	kan	bijvoorbeeld	te	maken	hebben	

met	de	samenstelling	van	een	zorgteam	op	locatie	of	ontwikkelingen	binnen	de	groep	cliënten.	

•	 	Trendanalyse	MIC-meldingen:	op	zorgteamniveau	terugkijken	naar	de	MIC-meldingen	van	afgelopen	

periode.	Dit	geldt	voor	alle	zorgteams	binnen	De	Lichtenvoorde.	Dit	onderwerp	komt	vast	op	de	

agenda	(jaarplanner).

•	 	Structureel	aandacht	hebben	voor	alle	belangrijke	onderwerpen	door	ze	als	vast	punt	op	de 

jaarplanner	te	zetten.	
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5.		Medewerkers	-	 
samen	werken	 
aan	de	toekomst
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5.	 	Medewerkers	-	samen	 
werken	aan	de	toekomst

Als	middelgrote	zorgorganisatie	willen	we	niet	tot	de	middenmoot	horen.	Ons	doel	is	dat	we	onze	

cliënten	de	beste	ondersteuning	bieden.	De	focus	van	De	Lichtenvoorde	ligt	op	de	kwaliteit	van	leven	

van	cliënt,	gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt.	Deze	ambitie	kun	je	als	zorgorganisatie	alleen	bereiken	met	

betrokken	en	bevlogen	medewerkers	die	trots	zijn	op	hun	werk	en	de	organisatie	waar	ze	voor	werken.	

Ons	HR-beleid	is	er	dan	ook	op	gericht	dat	we	een	goede	balans	vinden	tussen	de	verplichtingen	die	je	als	

organisatie	hebt	en	wat	je	als	goed	werkgever	moet	en	wilt	doen	vanuit	je	visie.	

Meer	eigen	regie	voor	medewerkers

In	onze	visie	hebben	we	vastgelegd	dat	onze	medewerkers	‘altijd	het	uiterste	uit	zichzelf	en	hun	werk	halen’.		

Dat	vraagt	expliciet	om	ontwikkeling;	reflecteren,	kijken	naar	jezelf,	leren	van	fouten	en	successen.	

De	ruimte	die	we	de	medewerkers	bieden	als	organisatie	om	zich	te	ontwikkelen	is	niet	vrijblijvend.	

De	medewerkers	zijn	goed	in	staat	om	hun	werk	te	doen.	Maar	er	is	altijd	ruimte	voor	verbetering.	

Daar investeren we dan ook in.

We willen meer toe naar eigen regie en zelfstandigheid van de medewerker als het gaat om jezelf 

ontwikkelen.	Maar	ook	als	het	gaat	om	je	binnen	een	team	en	als	team	te	ontwikkelen.	De	organisatie	

ondersteunt hierbij. Het is aan de medewerker om de verantwoordelijkheid op te pakken en ermee aan de 

slag te gaan. Dit is een cultuuromslag bij De Lichtenvoorde waar we alle mogelijke ondersteuning in zullen 

bieden. 

De belangrijke onderwerpen voor 2017 als het gaat om onze medewerkers zijn:

• Samen werken aan de toekomst

• Tevredenheidsonderzoek

• Leren en ontwikkelen

• Duurzame inzetbaarheid

• Verzuim

5.1	 Samen	werken	aan	de	toekomst

Door de aanpassing van de sturing is er ruimte voor de medewerkers ontstaan. We betrekken ze op een 

andere	manier	bij	de	organisatie:	we	vragen	hen	om	mee	te	denken,	aan	te	geven	wat	zij	belangrijk	vinden	

en	hoe	zij	zien	dat	dingen	aangepakt	moeten	worden.	Wat	we	zien	is	dat	er	meer	eigen	initiatief	ontstaat.	

Medewerkers komen met vragen en ze weten ook zelf de weg naar de antwoorden te vinden. 
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“  Doordat	wij	op	‘eilandjes’	werken,	weten	wij	van	elkaar	niet	wat	er	gebruikt	wordt	en	wat	voor	ideeën	er	zijn	bij	andere	zorgteams.	Ons	intranet	Go!	is	het	systeem	om	dat	te	bereiken.	 

Wij	als	zorgteams	weten	te	weinig	van	elkaar,	maar	met	dit	intranet	kunnen	wij	elkaar	gemakkelijker	

vinden.	Zelf	ben	ik	ervan	onder	de	indruk	en	wil	hier	graag	meer	uithalen	dan	wat	ik	nu	zie.	 

Hier heb ik een voorstel over.

” Roel	Penterman,	begeleider	behandeling

Mooie voorbeelden 

De werksessies voor de ontwikkeling van de missie, visie en kernwaarden zijn mooie voorbeelden van 

hoe we samen werken aan de toekomst. Maar bijvoorbeeld ook dat we aan de medewerkers vragen 

om	zelf	een	slag	te	maken	om	input	te	leveren	voor	de	organisatie.	Zo	is	bijvoorbeeld	de	werkgroep	Go!	

met de ontwikkeling van ons intranet aan de slag gegaan. Deze werkgroep werkt samen met een groep 

ambassadeurs.	De	ambassadeurs	vertegenwoordigen	alle	teams	binnen	de	organisatie.	Doel	is	om	zo	de	

hele	organisatie	met	elkaar	te	verbinden	via	het	intranet.	Zodat	we	makkelijk,	snel	en	efficiënt	samen	

kunnen werken, kennis kunnen delen en ons kunnen ontwikkelen.

We	zien	al	in	2017	dat	er	door	meer	samenwerking	een	andere	dynamiek	en	energie	in	de	organisatie	

ontstaat:	verbinding	en	gezamenlijkheid.	Niet	alleen	binnen	de	teams	maar	ook	tussen	de	teams.	 

Van	een	organisatie	met	een	eilandjescultuur	werken	we	samen	toe	naar	één	organisatie,	met	één	doel:	 

als	De	Lichtenvoorde	zorgen	we	samen	voor	onze	cliënten.	We	zijn	één	organisatie	met	één	doel.	 

Iedereen levert zijn bijdrage, maar alleen samen krijgen we het voor elkaar.

Een mooi voorbeeld van eigen initiatief:
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Hoe scoren wij als organisatie?

 

In cijfers:

•	 Bevlogenheid		 7,7

•	 Betrokkenheid	 7,9

•	 Tevredenheid	 7,4

De Beste Werkgevers score:	 7,2

Dit	geeft	aan	hoe	we	het	doen	als	werkgever	op	de	volgende	vragen:

•	 Trots	op	de	organisatie

•	 Achter	de	doelen	van	de	organisatie	staan

•	 Tevredenheid	over	de	organisatie

•	 Tevredenheid	over	het	werk

•	 Waardering	door	de	organisatie

• De kans krijgen te doen waar je goed in bent

Pluspunten:

•	 De	Lichtenvoorde	als	organisatie

•	 Werk	dat	we	doen	geeft	energie

•	 Collega’s	nemen	verantwoordelijkheid

Verbeterpunten:

•	 Inspelen	op	behoefte	van	cliënt

•	 Medewerker	past	bij	de	organisatie

•	 Organisatie	waardeert	de	medewerker

 

In 2017 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers gehouden. Het onderzoek is gedaan 

door	Effectory	en	vindt	één	keer	per	twee	jaar	plaats.	Het	geeft	inzicht	in	de	organisatie,	vanuit	het	

perspectief	van	diegenen	die	daar	het	meeste	over	kunnen	vertellen:	de	eigen	medewerkers.	Daarnaast	

biedt	het	onderzoek	de	teams	praktische	informatie	waar	ze	zelf	gemakkelijk	mee	aan	de	slag	kunnen.	 

Dit onderzoek is uitgevoerd in mei.

Wat	valt	op?

Bijna	77%	van	de	medewerkers	heeft	het	onderzoek	ingevuld.	Een	prachtig	resultaat.	

5.2	 Tevredenheidsonderzoek	onder	medewerkers
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Een iets lagere score

Met	een	7,7	voor	betrokkenheid	en	een	7,9	voor	bevlogenheid	doen	we	het	best	goed.	Maar	tegelijkertijd	

constateren	we	ook	dat	het	iets	onder	het	gemiddelde	in	de	gehandicaptensector	ligt	(respectievelijk	een	

7,8	en	8,0).	Ook	ligt	de	score	iets	lager	dan	onze	vorige	meting	in	2015.	De	tevredenheid	is	met	een	7,4	

gelijk	aan	het	gemiddelde	van	de	sector,	maar	ook	iets	lager	dan	onze	vorige	meting.	

Wat	zijn	oorzaken?

De	periode	waarin	het	onderzoek	is	gehouden,	was	een	bijzonder	hectische	periode.	Een	aantal	weken	

daarvoor	is	de	aanpassing	van	de	sturing	in	de	organisatie	aangekondigd.	Daarom	spelen	de	vragen	‘Welke	

invloed	heeft	de	organisatieverandering	die	net	pas	is	ingezet?’	en	‘Welke	invloed	heeft	het	bijkomende	

gevoel van onrust op medewerkers?’ een belangrijke rol. Een andere reden kan zijn dat de vraagstelling en 

het aantal vragen anders is dan de vorige keer. Hierdoor kan ook anders antwoord gegeven worden. 

Toch	is	het	een	hoge	score	ondanks	de	hectische	periode	waarin	we	zaten.	We	zien	de	respons	van	77%	

en de uitkomsten dan ook als een teken dat onze medewerkers betrokken en bevlogen zijn.

 

Hans Poortier, bestuurder 

“We	kunnen	streven	naar	het	gemiddelde	en	dan	gaan	we	dat	wellicht	ook	halen.	Maar	

waarom	zouden	we	niet	streven	naar	de	meest	bevlogen	en	meest	betrokken	medewerkers?	

Volgens	mij	zijn	onze	medewerkers	dat	vanuit	zichzelf	al,	maar	moeten	ze	meer	in	staat	

worden	gesteld	om	hun	werk	zo	goed	mogelijk	te	kunnen	doen.	We	hebben	daar	al	een	

start	mee	gemaakt	door	de	organisatie	eenvoudiger	en	platter	te	maken.	En	we	gaan	de	

komende	jaren	ook	werken	aan	de	verdere	ontwikkeling	van	zelfsturing.

Maar	dat	is	niet	het	enige.	Alle	teams	gaan	aan	de	slag	met	de	uitkomsten	en	maken	een	plan.	

Voor De Lichtenvoorde als geheel gaan we ook een plan maken. Samen moeten die de basis vormen 

voor	een	betere	werkomgeving.	Wat	mij	betreft	gaan	we	de	uitdaging	aan	om	te	zorgen	dat	we	volgend	

jaar	echt	een	verbetering	kunnen	laten	zien.	Daar	gaan	we	werk	van	maken!”

Op de vraag ‘Wat	kan	De	Lichtenvoorde	doen	om	een	betere	organisatie	te	worden	om	voor	te	werken?’	

hebben	263	medewerkers	een	reactie	gegeven.	We	hebben	hierdoor	een	zeer	waardevol	overzicht	met	

onderwerpen, verbeterpunten, aandachtspunten etc. Denk bijvoorbeeld aan hoe we de werkdruk aan 

kunnen	pakken	door	anders	te	werken.	En	hoe	minder	bureaucratie	meer	tijd	kan	opleveren.

‘Wat	zijn	volgens	jou	de	twee	belangrijkste	verbeterpunten	in	jouw	team’	leverde	maar	liefst	309	reacties	

op. Een enorm aantal waaruit een grote intrinsieke betrokkenheid blijkt. Twee daarbij veel genoemde 

onderwerpen	zijn	personeel	en	communicatie.	Ten	aanzien	van	personeel	komen	dezelfde	punten	naar	

voren	als	bij	de	vraag	‘waardoor	De	Lichtenvoorde	een	betere	organisatie	kan	worden’.	Bij	communicatie	

gaat	het	vooral	om	de	onderlinge	communicatie,	elkaar	aanspreken,	feedback	geven	en	ontvangen	etc.	



50

5.2.1	 Welke	acties	hebben	we	in	2017	ondernomen?

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek hebben we, in samenwerking met de 

ondernemingsraad, drie speerpunten vastgesteld: 

•	 Communicatie	

• Arbeidsomstandigheden 

•	 Ruimte	om	in	te	spelen	op	de	behoefte	van	de	cliënten

Op basis van deze speerpunten hebben we in 2017 concreet de volgende punten aangepakt. 

Daarnaast	zetten	we	in	2018	verdere	acties	uit	om	de	verbeterpunten	nog	verder	aan	te	pakken.	

Communicatie:

•	 Aanpassing	van	de	structuur	van	de	organisatie,	waardoor	de	communicatie	sneller	en	beter	is.	

•  Wat er in het MT is besproken, wordt direct naar de teams gecommuniceerd voor die onderwerpen 

waarvoor dat direct kan. We willen hier zo transparant mogelijk in zijn. Als het beter is om een bepaald 

onderwerp in het teamoverleg te bespreken, dan volgen we die route. 

•  Maar ook de medewerkers zijn aan zet. Aan hen de vraag vanuit de bestuurder: “Heb jij een 

onderwerp waarover je meer wilt weten, dat je in de spotlight wilt, waar je trots op bent of waar je 

last van hebt? Laat het me weten. Eens per maand bespreek ik de stand van zaken aan de hand van 

een	specifiek	onderwerp.”	

•	 	Ons	nieuwe	intranet	‘Go!’	speelt	een	belangrijke	rol	in	de	interne	communicatie,	zowel	top-down	als	

bottom-up.	Iedereen	is	altijd	direct	op	de	hoogte	van	de	laatste	ontwikkelingen	en	het	laatste	nieuws.	

Ook	stimuleert	Go!	interactie	en	kennisdeling	tussen	teams.

•	 	́Als	collega´s	spreken	we	elkaar	aan	op	gedrag´:	we	spreken	collega’s	niet	altijd	aan	omdat	dit	wel	

eens	lastig	is.	Dat	vraagt	om	vertrouwen,	zorgvuldigheid,	het	delen	van	verwachtingen	en	‘geweldloze’	

positieve	communicatie.	Dit	is	een	cultuurverandering	die	tijd	kost,	maar	die	hoog	op	de	agenda	staat	

en	continu	onze	aandacht	vraagt.	We	geven	de	medewerkers	ook	praktische	bespreekmethodes	om	

invulling	te	geven	aan	feedback	en	zelfreflectie.	Zoals	bijvoorbeeld	de	toolbox	vanuit	het	project	Focus	

op veilig (zie hoofdstuk 2.2.3).

Arbeidsomstandigheden:

•	 	De	arbo-commissie	heeft	een	plan	van	aanpak	opgesteld.	De	gekozen	onderwerpen	zijn	‘werkdruk’	en	

‘ongewenst gedrag door ‘collega’s’.  

Er is gekozen voor verbeteren van de werkdruk omdat personeelstekort een veel genoemd onderwerp 

was. Ongewenst gedrag is benoemd omdat bij 20 teams de score op dit onderwerp onder de 90% ligt 

(100%	betekent:	heeft	nooit	te	maken	gehad	met	ongewenst	gedrag	van	collega’s).	Dit	plan	van	aanpak	

wordt in 2018 uitgevoerd. 
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•  In aanvulling op het onderwerp dat we hierboven noemen (ongewenst gedrag) hebben we in 2017 

ingezet op vertrouwen. In onze missie en visie staat dat wij de best mogelijke werkomgeving willen 

bieden aan onze medewerkers. Eén van onze kernwaarden is veiligheid. Een belangrijk aspect daarbij is 

dat medewerkers zich veilig voelen in hun werk en vrij zijn om aan te geven wat er goed gaat.  

Maar ook wat beter kan of wat niet door de beugel kan. Dit vraagt om vertrouwen van de 

medewerkers	in	de	organisatie	en	vertrouwen	van	de	organisatie	in	de	medewerkers.	Maar	ook	

vertrouwen van medewerkers in elkaar. We vinden het van groot belang dat, als je als medewerkers te 

maken	hebt	(gehad)	met	grensoverschrijdende	situaties,	je	daar	niet	mee	blijft	zitten.	En	dat	we	er	als	

organisatie	voor	instaan	dat	we	hier	serieus	mee	omgaan	en	dat	vertrouwelijkheid	gewaarborgd	is.	 

In dit kader hebben we ook de vertrouwenspersoon extra onder de aandacht gebracht. 

Ruimte	om	in	te	spelen	op	de	behoefte	van	cliënten:	

•	 	Binnen	de	zorgteams	heeft	de	ondersteuning	van	de	cliënt	prioriteit.	Ruimte	om	in	te	spelen	op	de	

behoefte	van	de	cliënt	staat	vast	op	de	agenda	om	gezamenlijk	te	bespreken	en	op	te	pakken:	hoe	

doen we dat, waar loop je tegenaan en hoe los je het op?

•  Creëren van ‘Geluksmomenten’: we geloven dat persoonlijke 

aandacht	en	aandacht	voor	positieve	geluksmomenten	het	meest	

effectief	bijdragen	aan	de	kwaliteit	van	leven.	Voor	2018	stellen	we	

daar eenmalig extra geld voor beschikbaar. Een half uur per week per 

cliënt voor geluksmomenten van cliënten die bij De Lichtenvoorde 

wonen. En een half uur per maand per cliënt voor geluksmomenten 

van cliënten die thuis wonen.

Bovenstaande	onderwerpen	zijn	in	2017	uitgevoerd	en	opgestart.	Daarnaast	zetten	we	in	2018	verdere	

acties	uit	om	de	verbeterpunten	aan	te	pakken.	

5.3		 Leren	en	ontwikkelen

5.3.1 Methodisch verbeteren

In	2017	heeft	leren	en	ontwikkelen	binnen	De	Lichtenvoorde	in	het	teken	gestaan	van	methodisch	

verbeteren.	Het	is	een	complex	proces	dat	inzicht,	deskundigheid	en	een	kritische	kijk	vraagt	van	alle	

medewerkers	op	alle	niveaus	in	de	organisatie.	Het	vraagt	om	specifieke	kennis,	vaardigheden,	maar	ook	

om een andere houding. 

De belangrijke punten bij methodisch verbeteren binnen De Lichtenvoorde zijn:

• 	Signaleren	en	risico-inventarisatie:		we ondersteunen door middel van instrumenten die we in

	 de	bestaande	werkwijze	integreren.	Daarnaast	zetten	we	in	op	deskundigheidsbevordering	en		 	
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	 ondersteuning	door	zorgteammanager/taakhouder/gedragskundige.	Ondersteuning	binnen	de		 	

	 organisatie	doen	we	door	middel	van	audits,	rapportages	van	commissies	en/of	werkgroepen.	

• 	Verbeteren	in	zorgteams	door	zelfreflectie	en	TeamOntwikkelPlan: ook hier hebben we gekeken 

hoe we nieuwe tools en bespreekmethoden binnen de bestaande werkwijzen kunnen integreren. 

Denk hierbij aan intervisie in zorgteams en de aanwezigheid van een gedragsdeskundige en 

zorgteammanager. De uitkomsten leggen we vast in het TeamOntwikkelPlan.  

•  Ondersteuning	in	uitvoering	door	deskundigheidsbevordering:	we ondersteunen de zorgteams 

expliciet	met	scholing	waarbij	we	ze	vooraf	toerusten	op	situaties	die	nog	kunnen	komen.	Denk	

bijvoorbeeld	aan	de	scholing	fysieke	weerbaarheid.	Maar	ook	bieden	we	de	zorgteams	reguliere	

scholingen	op	basis	van	hun	eigen	behoeften.	

•  Borgen: we evalueren structureel in de zorgteams. Als het nodig is, ondersteunt zorgteammanager  

en/of	gedragskundige	en/of	taakhouder	het	zorgteam	daarbij.			

5.3.2	 Ondersteuning	door	de	organisatie

Zoals	gezegd,	zetten	we	in	op	eigen	regie	van	de	medewerker	in	zijn	eigen	ontwikkeling.	Maar	ook	in	de	

ontwikkeling als team. In onze visie staat dat onze medewerkers professioneel handelen, goed opgeleid zijn 

en	gericht	zijn	op	samenwerking.	Wat	kunnen	wij	als	organisatie	in	de	ondersteuning	nog	meer	doen	om	

dit te realiseren? Ons doel is om medewerkers op maat te ondersteunen. De één leest liever een boek, de 

ander	volgt	graag	een	cursus,	weer	een	ander	geeft	de	voorkeur	aan	digitaal	leren.	Als	medewerker	van	 

De Lichtenvoorde zul je zelf (mede) bepalen hoe, waarop, waar en wanneer je je wilt ontwikkelen en op 

basis van welke middelen en mogelijkheden. 

MijnTalent 

In 2017 is MijnTalent geïntroduceerd binnen De Lichtenvoorde. MijnTalent 

is	een	digitaal	leermanagement-systeem.	Door	dit	systeem	krijgen	

medewerkers de mogelijkheid hun eigen talent verder te ontwikkelen ten 

dienste	van	hun	werk	maar	ook	voor	hun	eigen	loopbaanperspectief.	

MijnTalent biedt scholingen, cursussen en trainingen aan en registreert ze.  

Naast	MijnTalent	zijn	er	natuurlijk	meer	manieren	om	je	te	ontwikkelen.	Er	is	veel	kennis	en	ervaring	binnen	

onze	organisatie,	we	kunnen	dus	ook	veel	leren	van	elkaar.	Denk	aan	gesprekken	binnen	de	organisatie	

met	andere	teams	over	specifieke	onderwerpen.	Of	gesprekken	met	taakhouders	en	andere	deskundige	

medewerkers, coaching door de zorgteammanager of gedragskundige. Of een kijkje in de keuken bij een 

andere	organisatie.	

In	2017	is	een	belangrijke	stap	gemaakt	met	de	introductie	van	MijnTalent.	2018	Zal	in	het	teken	staan	van	

het verder ontwikkelen van onze visie op leren en werken en het maken van een plan van aanpak hiervoor. 

Daarnaast zullen we MijnTalent ook verder gaan inrichten. 
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5.4	 Duurzame	inzetbaarheid

Er spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen die maken dat duurzame inzetbaarheid een steeds 

belangrijker onderwerp is: medewerkers blijven langer werken, de arbeidsmarkt wordt krapper, 

veranderingen	in	leef-,	beweeg-	en	eetgewoonten,	zorgintensiteit	van	cliënten	en	leeftijdsopbouw	van	

onze medewerkers. Het is belangrijk dat medewerkers nu en in de toekomst met plezier, in een gezonde 

omgeving en op een gezonde manier hun werk kunnen doen. Duurzame inzetbaarheid is voor iedere 

medewerker,	ongeacht	leeftijd	of	functie,	van	belang.	

Vanuit	dit	oogpunt	is	een	gemêleerde	werkgroep	(in	leeftijd,	functie	en	achtergrond)	met	dit	onderwerp	aan	

de	slag	gegaan.	Zij	hebben	in	2017	gezamenlijk	een	startnotitie	opgesteld.	De	werkgroep	gaat	in	gesprek	

met	de	teams	om	te	achterhalen	waar	de	wensen	en	behoeften	liggen.	Aandachtspunten	hierbij	kunnen	

zijn: omgaan met werkdruk, vitaliteit, uitdaging ervaren, plezier in het werk, arbeidsomstandigheden, 

gezond roosteren enzovoort. In 2018 zullen we hier verder invulling aan geven.

5.5	 Verzuim

Ieder	mens	is	wel	eens	ziek	of	heeft	last	van	meer	of	minder	ernstige	klachten.	Mensen	met	vergelijkbare	

klachten	laten	echter	niet	altijd	hetzelfde	verzuimpatroon	zien.	Verzuim,	niet	de	ziekte,	zien	we	als	gedrag	

en we gaan er vanuit dat gedrag beïnvloedbaar is. We richten onze aanpak van het verzuim dan ook vooral 

op de beïnvloeding van dit gedrag en het onderliggende keuzeproces.

De keuze of iemand uiteindelijk wel of niet gaat verzuimen, wordt meestal beïnvloed door de persoon 

zelf. Maar ook door zijn of haar sociale omgeving en de balans tussen werk en privé. Een medewerker 

die	het	niet	naar	zijn	zin	heeft	op	het	werk,	om	welke	reden	dan	ook,	zal	andere	keuzes	maken	dan	een	

medewerker die iedere dag met veel plezier naar het werk gaat. 

Onze aanpak op verzuim is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

•  Openheid en aandacht

•  Kijken naar mogelijkheden

•  Verantwoordelijkheid nemen

•  Betrokkenheid  

Het verzuim binnen de branche over het jaar 2017 is 5,79%. 

Met 4,11% is het verzuim van De Lichtenvoorde in 2017 lager dan dat van de branche. 

“ Het	moet	geen	maatregel	‘van	bovenaf	zijn’	om	mensen	zo	kort	mogelijk	te	laten	ver-
zuimen.	We	zetten	ons	ervoor	in	om	iets	te	creëren	dat	voor	zowel	jonge	als	oudere	medewerkers	
een	praktisch	handvat	is.	Zowel	op	individueel	niveau	als	op	teamniveau.	We	richten	ons	erop	dat	

mensen	(langer)	plezier	hebben	in	het	werk	dat	ze	doen.

” 
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Vernet	Health	Ranking

Dat	deze	aanpak	goed	werkt	en	een	goed	resultaat	geeft,	blijkt	de	afgelopen	vier	jaar.	

We zijn in deze vier jaar drie keer genomineerd voor de Vernet Health Ranking. Dit is 

de	ranglijst	voor	best	presterende	zorgorganisaties	in	Nederland	op	het	gebied	van	

ziekteverzuim. In 2016 hebben we in de categorie ‘gehandicaptenzorg’ de tweede plaats 

behaald met een 9,7. Dit jaar hebben we wederom met een 9,7 de 2e plaats behaald. 

Daarmee	horen	we	tot	de	best	presterende	organisaties	in	de	branche.	

Naast	het	lage	verzuimcijfer	is	de	Vernet	Health	Ranking	een	bevestiging	dat	onze	aanpak	

op	verzuim	een	goede	plek	in	de	organisatie	heeft	gekregen.	Dit	resultaat	komt	niet	vanzelf,	daar	werken	

alle	medewerkers	samen	met	elkaar	aan.	Een	knappe	prestatie	en	daar	mogen	we	allemaal	trots	op	zijn.

Zorg	voor	een	prettig	werkklimaat

Het	is	van	belang	dat	medewerkers	met	plezier	naar	het	werk	gaan.	Een	prettig	werkklimaat	en	goede	

collegiale omgangsvormen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Op het gebied van ongewenst gedrag 

zetten	we	het	volgende	in:

• De gedragscode

• De klachtenregeling

• Een externe klachtencommissie

• De vertrouwenspersoon 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2017 laat zien dat 11% van de medewerkers wel eens te 

maken	heeft	gehad	met	ongewenst	gedrag	door	collega’s.	Er	zijn	20	teams	waarbij	de	score	onder	de	90%	

ligt	(100%	betekent:	heeft	nooit	te	maken	gehad	met	ongewenst	gedrag	van	collega’s).	Er	zijn	acties	uitgezet	

om dit verbeterpunt aan te pakken.

Er	hebben	zich	geen	medewerkers	gemeld	met	een	klacht	bij	de	externe	klachtencommissie	van	 

De	Lichtenvoorde.	De	vertrouwenspersoon	geeft	aan	dat	zij	2	casussen	heeft	behandeld	in	2017.	
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Kengetallen voor 2017 d.d. december 2017

Instroom en uitstroom 

Instroom:	102	medewerkers,	totaal	52.9	FTE	

Uitstroom:	82	medewerkers,	totaal	41,5	FTE	

Groei:	20	medewerkers	met	in	totaal	11,4	FTE

Personeelsmix 

Aantal	medewerkers:	601

Waarvan	vrouw:	525

Waarvan	man:	76

Gemiddelde	leeftijd:	46	jaar
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Wat gaat goed?

•	 	De	structuurwijziging	binnen	de	organisatie	in	2017	en	de	impact	daarvan	op	de	teams	en	de	

individuele	medewerkers	was	beperkt.	Teams	en	medewerkers	hebben	in	deze	nieuwe	situatie	hun	

verantwoordelijkheid	goed	opgepakt.	De	fundamentele	verandering	van	de	structuur	wordt	ook	

gezien	en	gevoeld	als	start	van	een	periode	waarin	we	zelfsturing	samen	met	elkaar	zullen	invullen.	

Medewerkers	worden	weer	enthousiast.

•	 	2017	is	ook	een	jaar	geweest	waarin	we	op	basis	van	co-creatie	vorm	en	inhoud	hebben	gegeven	

aan	een	aantal	projecten.	Deze	projecten	waren	bijvoorbeeld	het	vaststellen	van	de	missie,	

visie	en	kernwaarden,	inrichting	van	MijnTalent,	ontwikkeling	van	Go!,	duurzame	inzetbaarheid	

en	roosteren.	In	gemêleerd	samengestelde	groepen	zijn	medewerkers	uit	het	primaire	proces,	

management	en	ondersteunende	diensten	aan	de	slag	gegaan.	In	deze	projecten	nemen	medewerkers	

verantwoordelijkheid	en	laten	ze	een	grote	betrokkenheid	zien.	Dit	zijn	voorbeelden	van	een	 

bottom-up	aanpak	en	dragen	bij	aan	een	wezenlijke	cultuurverandering.			

Wat kan beter?

•	 	In	2017	was	de	tijd,	energie	en	focus	vooral	gericht	op	de	begeleiding	en	ondersteuning	van	

de	structuurwijziging.	In	2018	zal	de	tijd,	energie	en	focus	gericht	moeten	zijn	op	verdere	

doorontwikkeling	van	zelfsturing	voor	zorgteams	en	individuele	medewerkers.

•	 	Er	liggen	veel	mogelijkheden	in	2018	op	het	gebied	van	Human	Resources.	De	uitdaging	zal	zijn	om	

met	de	juiste	prioriteiten	aan	de	slag	te	gaan.	Met	juist	bedoelen	we	speerpunten	die	aansluiten	bij	 

de	fase	van	zelfsturing	(op	dat	moment)	in	de	zorgteams.	En	dat	de	onderwerpen	planmatig,	

methodisch	worden	opgepakt	op	basis	van	de	PDCA-cyclus.

•	 	Bij	invulling	van	de	thema’s	van	Human	Resources	(zoals	scholing,	werving	en	selectie	en	

inzetbaarheid)	zullen	we	de	kernwaarden	gaan	verbinden	zodat	ze	een	optimale	invulling	krijgen.

•	 	De	keuzes	die	we	maken	als	organisatie	moeten	duidelijk	als	rode	draad	binnen	de	organisatie	

terugkomen.	In	aanpak,	in	instrumenten	en	in	aansturing.	Hier	moeten	we	consequent	in	zijn.	 

Het	heeft	tijd	nodig	en	we	moeten	ons	telkens	de	vraag	stellen	‘waarom	doen	wij	dit	op	deze	manier’.	

•	 	De	hang	naar	voortgang	vanuit	medewerkers	is	bijna	groter	dan	wij	als	organisatie	kunnen	faciliteren.	

We	moeten	er	voor	waken	dat	de	voortgang	voor	iedereen	in	het	juiste	tempo	gaat.	

•	 	Leren	en	ontwikkelen:	in	2017	hebben	we	veel	nieuwe	instrumenten	geïmplementeerd.	Het	gevaar	

hiervan	is	dat	een	deel	van	de		medewerkers	‘door	de	bomen	het	bos	niet	meer	ziet’.	Hierin	moeten	 

we	het	gebruik	van	de	instrumenten	goed	begeleiden.	

•	 	In	de	komende	jaren	zullen	we	ons	richten	op	het	realiseren	van	een	evenwichtigere	

leeftijdsverhouding	binnen	de	organisatie.
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6. Financieel op orde
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6. Financieel op orde
Als	zorgorganisatie	kunnen	we	alleen	goede	zorg	verlenen	als	we	het	‘financieel	op	orde’	hebben.	Een	

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

toekomst	goede	zorg	en	dienstverlening	te	bieden.	En	daarmee	te	zorgen	voor	een	goede	kwaliteit	van	

leven	van	cliënten.

6.1	 Ontwikkeling	financiële	positie

In	het	Financieel-	en	Risicobeleid	streeft	De	Lichtenvoorde	naar	een	eigen	vermogen	van	20%	tot	25%	van	

de	omzet.	De	Lichtenvoorde	heeft	het	jaar	2017	met	een	positief	resultaat	van	€	1.308.484,-	afgesloten.	 

Het	eigen	vermogen	van	De	Lichtenvoorde	bedraagt	eind	2017	€	7.136.091,-.	Dit	komt	neer	op	een	

percentage van 20,14% van de omzet. 

De	Lichtenvoorde	heeft	2017	afgesloten	met	een	hoog	resultaat.	De	belangrijkste	oorzaak	hiervan	is	dat	we	

de	afgelopen	jaren	al	hebben	voorgesorteerd	op	een	bezuiniging	in	de	Wlz-zorg.	Deze	bezuiniging	van	5%	

was	door	de	overheid	aangekondigd	voor	2017.	De	Lichtenvoorde	heeft	onder	andere	al	in	2014	en	2015	

een vrijwillige afvloeiingsregeling voor oudere werknemers uitgevoerd. Hierdoor is het personeelsbestand 

afgenomen met ruim 20 FTE. Daarnaast is er in 2016 en begin 2017 nog sprake geweest van een 

vacaturestop.	De	aangekondigde	bezuiniging	van	de	overheid	heeft	echter	geen	doorgang	gevonden.

Voor	2018	is	een	begroting	opgesteld	met	een	verwacht	resultaat	van	€	487.965,-.	Het	doel	daarbij	is	dat	we	

meer	geld	beschikbaar	stellen	voor	het	primaire	proces.	In	de	begroting	is	daarnaast	een	bedrag	van	 

€	400.000,-	gereserveerd	voor	extra	begeleidingsuren	in	de	vorm	van	geluksmomenten.

6.2	 Begrotingscyclus

In	2017	heeft	De	Lichtenvoorde	een	eerste	omslag	gemaakt	in	de	begrotingscyclus.	Als	eerste	is	de	

zorgteams  gevraagd naar hun wensen voor 2018. Vervolgens is er door de bestuurder een kaderbrief 

opgesteld	waarin	is	opgenomen	welke	financiële	middelen	beschikbaar	zijn	voor	zorgteams.	

De  zorgteammanagers hebben gezamenlijk keuzes gemaakt voor de inzet van deze middelen. In het  

MT	is	hierover	een	besluit	genomen	door	de	bestuurder.	Tot	slot	is	de	informatie	gebundeld	en	is	de	

begroting	voor	2018	administratief	afgehandeld.	Dit	proces	verliep	goed,	maar	toch	kan	het	verbeterd	

worden in 2018.

De	input	van	zorgteams	en	de	inhoud	van	de	kaderbrief	zijn	vervolgens	verwerkt	in	een	financieel	model.	In	

dit model brengen we zowel de verwachte inkomsten als de verwachte uitgaven van een zorgteam in beeld. 

Gedurende	het	jaar	kunnen	we	mutaties	in	de	samenstelling	van	de	cliëntengroep	in	het	model	invoeren.	

Hiermee	wordt	het	effect	van	dergelijke	mutaties	op	het	beschikbare	budget	zichtbaar.	
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Zorgteams kunnen vervolgens in het model het gewenste dienstenpatroon invoeren en toetsen of ze dit 

binnen het beschikbare budget kunnen uitvoeren.

In 2018 zal De Lichtenvoorde bovenstaande werkwijze aanpassen in het kader van fase 2 en 3 van Zorgen 

voor	de	toekomst.	Het	doel	is	om	zorgteams	nog	meer	eigenaar	te	maken	van	hun	begroting.	Daarom	zullen	

we de kaderbrief uitbrengen vóórdat we een uitvraag bij de zorgteams doen. Hierdoor weten de zorgteams 

vooraf binnen welke kaders zij keuzes kunnen maken. Zo zijn zij zich meer bewust van de mogelijkheden en 

onmogelijkheden.	Ook	zal	het	model	vooraf	beschikbaar	zijn.	De	zorgteams	kunnen	dan	zelf	de	financiële	

toets	doen	en	zien	of	de	gemaakte	keuzes	leiden	tot	een	financieel	aanvaardbare	begroting.

6.3	 Informatievoorziening

Tot	en	met	2016	informeerden	we	de	zorgteams	maandelijks	over	hun	financiële	resultaten.	Hiervoor	

beschikten zorgteams over een digitaal portaal. Per januari 2017 is De Lichtenvoorde gestart met de 

implementatie	van	een	nieuw	instrument.	Deze	implementatie	heeft	echter	veel	vertraging	opgelopen.	 

Het	gevolg	was	dat	de	informatievoorziening	rondom	de	financiële	resultaten	gedurende	een	lange	periode	

niet	optimaal	was.	Pas	vanaf	september	2017	is	er	weer	een	stabiel	digitaal	portaal.	In	2018	en	2019	

breiden	we	het	portaal	uit	met	relevante	stuurinformatie	over	cliënten,	personeel	en	financiën.	

De zorgteams geven hiervoor de input in fase 2 en 3 van Zorgen voor de toekomst.

6.4	 Resultaatverantwoordelijkheid

Binnen	de	kaders	van	de	begroting	kunnen	zorgteams	gedurende	het	boekjaar	zelf	keuzes	maken.	Daarbij	is	

de belangrijkste stelregel dat de kwaliteit van leven van cliënten bij deze keuzes gebaat is. 

Financieel gezien mogen zorgteams niet meer uitgeven dan dat ze beschikbaar hebben. Als er sprake is van 

overschrijdingen, vindt overleg plaats tussen het zorgteam en de zorgteammanager. Samen zorgen zij voor 

een oplossing. Als dit niet lukt, dan bespreekt de zorgteammanager de overschrijding met de bestuurder.  

De bestuurder neemt vervolgens een besluit over de te nemen maatregelen.
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6.5 Kengetallen 2017

Resultaatratio

2017 2016

Resultaatratio	(resultaat	boekjaar	/	totale	opbrengsten	boekjaar) 3,7% 1,7%

Resultaat boekjaar 1.308.484 552.078

Totale opbrengsten boekjaar 35.438.071 33.230.858

Liquiditeit

2017 2016

Liquiditeit	(A/C)	 	 189,1% 170,8%

Vlottende	activa	inclusief	liquide	middelen	(A) 8.577.239 7.032.407

Vlottende	activa	exclusief	liquide	middelen	(B)	 	 2.416.242 2.054.487

Totaal kortlopende schulden (C) 4.535.481 4.117.996

Solvabiliteit

2017 2016

Solvabiliteit	(totaal	eigen	vermogen	/	balanstotaal) 53,8% 49,1%

Totaal eigen vermogen 7.136.091 5.827.607

Balanstotaal 13.259.472 11.861.459

Weerstandvermogen

2017 2016

Weerstandsvermogen	(totaal	eigen	vermogen	/	totaal	opbrengsten) 20,14% 17,54%

Totaal eigen vermogen 7.136.091 5.827.607

Totaal opbrengsten 35.438.071 33.230.858

Gemiddelde	opbrengst	per	FTE

2017 2016

Gemiddelde	opbrengst	per	FTE	(totaal	opbrengsten	/	gemiddeld	FTE) 87.936 84.129

Totaal opbrengsten 35.438.071 33.230.858

Gemiddeld FTE 403 395
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Gemiddelde	kosten	per	FTE

2017 2016

Gemiddelde	kosten	per	FTE	(totaal	kosten	/	gemiddeld	FTE) 84.689 82.731

Totaal kosten 34.129.587 32.678.780

Gemiddeld FTE 403 395

 

Wat gaat goed?

•	 	2017	is	met	een	hoog,	positief	resultaat	afgesloten.	In	voorgaande	jaren	hebben	we	goed	

voorgesorteerd	op	de	aangekondigde	bezuiniging.	Deze	bezuiniging	heeft	vervolgens	geen	doorgang	

gevonden.	Hierdoor	kunnen	we	in	2018	meer	geld	beschikbaar	stellen	voor	het	primaire	proces.	 

Zo	hebben	we	een	bedrag	van	€	400.000,-	gereserveerd	in	de	vorm	van	extra	begeleidingsuren	voor	

geluksmomenten.

•	 	We	hebben	een	eerste	omslag	gemaakt	in	de	begrotingscyclus.	Doel	is	om	de	zorgteams	meer	

eigenaar	te	maken	van	de	begroting.	Hierin	hebben	we	in	2017	de	samenwerking	met	de	

zorgteammanagers	opgezocht.	

•	 	In	2017	hebben	we	gezorgd	voor	een	stabiel	digitaal	portaal	voor	de	informatievoorziening	rondom	 

de	financiële	resultaten.

Wat kan beter?

•	 	In	2018	zullen	we	de	zorgteams	nog	meer	eigenaar	maken	van	hun	begroting.	Doel	is	dat	de	

zorgteams	vooraf	weten	binnen	welke	kaders	zij	keuzes	kunnen	maken.	Zo	zijn	zij	zich	meer	bewust	

van	de	mogelijkheden	en	onmogelijkheden.	De	teams	kunnen	zelf	de	financiële	toets	doen	en	zien	of	

de	gemaakte	keuzes	leiden	tot	een	financieel	aanvaardbare	begroting.

•	 	In	2018	zullen	we	het	digitale	portaal	verder	uitbreiden	met	relevante	stuurinformatie	over	cliënten,	

personeel	en	financiën.	De	zorgteams	geven	hiervoor	zelf	de	input	in	fase	2	en	3	van	Zorgen	voor	de	

toekomst. 
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7.		Reflectie	van	de	raden
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7.	 	Reflectie	van	de	raden

We hebben van de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Verwantenraad en de Ondernemingsraad een 

reflectie	gevraagd	op	het	kwaliteitsrapport.	De	vraag	die	hierbij	is	gesteld	is:	geeft	het	kwaliteitsrapport	een	

goed beeld van De Lichtenvoorde in 2017? Wat zijn uw bevindingen ten aanzien van de genoemde thema’s 

en wat kunnen we als De Lichtenvoorde verbeteren?

De	reflecties	van	de	raden	zijn	als	onderstaand.	We	nemen	de	reflectie	van	de	raden	mee	in	de	

ontwikkelpunten	van	de	organisatie.

7.1	 Centrale	Cliëntenraad	(CCR)

Op	dinsdag	15	mei	2018	hadden	wij	Centrale	Cliëntenraad.	Toen	waren	Nadia	Biesbroek,	Gemma	Groot	

Severt	en	Hans	Poortier	erbij.	Ze	hebben	ons	uitleg	gegeven	over	het	kwaliteitsrapport.	Ook	was	Frank	

Kraus van de Raad van Toezicht aanwezig.

De	Lichtenvoorde	moet	een	kwaliteitsrapport	maken.	Dat	werd	altijd	al	wel	gedaan,	maar	de	manier	waarop	

is nu veranderd. Moet ook van de overheid. Kwaliteit van zorg. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat 

gaat er dan verbeteren?

Welke	zorg	heb	je	nodig?	Dat	staat	genoemd	in	je	zorgplan.	Wat	wil	je	doen/	leren.	In	het	zorgplan	moeten	

zaken staan die de cliënt belangrijk vindt. 

Ook weten wij welke kwaliteiten	de	medewerker	moet	hebben: 

• goed luisteren en goede uitleg geven

• betrokken zijn en duidelijk zijn

• goed met elkaar kunnen overleggen 

• in vertrouwen met elkaar praten

•	 fijne	en	duidelijke	ondersteuning	geven

• samen niet te moeilijke doelen maken voor ons zorgplan

• samen afspraken maken en ze moeten ons helpen herinneren aan de gemaakte afspraken

• terugkoppelen met de cliënten, vaker samen rapporteren

• er moet openheid zijn

• duidelijk verwoorden hoe dingen anders kunnen, duidelijke feedback geven

• elkaars mening respecteren dat zorgt voor een goede wisselwerking

Deze kwaliteiten zijn belangrijk voor een goede samenwerking tussen de cliënten en de begeleiding.
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Er	is	ook	veel	aandacht	aan	veiligheid	besteed.	Het	wordt	zwaarder	in	de	zorg.	Dat	is	lastig.	Iedereen	wordt	

ouder. 

Doel: De Lichtenvoorde wil dat jullie kunnen vertrouwen op zorg die goed is en blijft. Belangrijk om 

vooruit te kijken en naar de risico’s die kunnen ontstaan door de oudere cliënten.

En achteraf bekijken wat er fout ging en wat er anders moet. Wij moeten goed kijken naar veiligheid. 

Er over praten en leren bijvoorbeeld brandoefening doen. Alert blijven. Successen vieren. Als je weet hoe 

je iets moet doen dan voel je je al veiliger. Je kunt vertrouwen op je eigen kunnen en kennen. Hier is dus 

duidelijkheid ook weer erg belangrijk. 

Je mening geven over de zorg. Cliëntervaringsonderzoek. Hiervan zijn resultaten die ook in het 

kwaliteitsrapport genoemd worden. Het is de bedoeling dat je de vragenlijst zo eerlijk mogelijk invult.  

Dan kunnen ze er ook iets mee doen.

Begeleiders die praten over hun werk. Teamreflectie.	Een	onderwerp	bespreken	zodat	ze	op	één	lijn	zitten	

zodat de zorg voor de cliënt beter wordt. Dat ze van elkaar weten hoe een ander het doet, van elkaar 

leren. Begeleiders mogen natuurlijk op hun eigen manier begeleiden. Ze moeten wel weten hoe elke cliënt 

benaderd	wil	worden.	Soms	is	het	wonen	op	een	locatie	heftig,	doordat	mensen	bijvoorbeeld	agressief	zijn.	

Dan	is	het	heel	fijn	dat	de	begeleiding	hier	goed	mee	om	kan	gaan	door	de	juiste	scholing.

En	de	missie	en	visie. Daar hebben wij als CCR ook meerdere keren aan mee gewerkt. 

Het	kwaliteitsrapport	is	een	dik	rapport	met	veel	tekst.	Uiteindelijk	moet	het	nog	wat	met	plaatjes/	foto's	

worden	verduidelijkt.	Er	komt	ook	een	samenvatting	op	de	website.	Hoe	krijgt	de	cliënt	die?	Komt	op	de	

website en kunnen er naar vragen. De verkorte versie wordt wel naar iedereen persoonlijk gestuurd.

Daarnaast zijn er nog dingen over de reorganisatie opgenomen. De CCR vindt het goed dat er gekeken 

wordt	naar	de	organisatiestructuur.	En	dat	er	daardoor	meer	tijd	en	aandacht	naar	de	cliënt	gaat.	Minder	

overleg.

Het	kwaliteitsrapport	wordt	nog	bij	andere	raden	besproken.	Gemma	heeft	een	brief	geschreven	met	wat	

er in het rapport komt te staan. Daar wil De Lichtenvoorde graag de mening van de CCR over. Helaas moet 

dat heel snel. Wij hadden graag er nog een keer over door willen praten. 

We	hebben	de	voor	ons	belangrijke	zaken	genoemd.	Gemma	en	Nadia	gaan	controleren	of	dit	in	het	rapport	

staat. En als dat het geval is dan is het rapport goed. Bedankt voor de samenwerking van alle overleggen en 

werksessies.	Fijn	dat	wij	mee	mochten	denken.	Altijd	goed	om	goed	te	kijken	naar	wat	goed	is	en	wat	beter	kan.

Kwaliteit	van	zorg	is	een	belangrijk	punt!
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7.2 Centrale Verwantenraad (CVR)

De	CVR	is	van	mening	dat	het	rapport	een	goede	weergave	geeft	van	wat	er	binnen	De	Lichtenvoorde	

gebeurd is en nog moet gebeuren. Het zit goed in elkaar. Goed geordend. Er staat niets in wat we niet 

wisten. Het is een eerlijk stuk waarin benoemd is wat er is gedaan, wat goed gaat, maar ook wat beter kan 

en	wat	er	nog	moet	gebeuren.	Het	rapport	is	een	herkenning	van	zaken	die	regelmatig	de	revue	hebben	

gepasseerd.	De	kracht	van	het	rapport	ligt	in	de	verbeteringen.	Complimenten!

7.3	 Ondernemingsraad	(OR)

De ondernemingsraad is van mening dat de missie, visie en de kernwaarden in dit Kwaliteitsrapport voor 

een rode draad hebben gezorgd om een pad voor de toekomst te maken.

In dit Kwaliteitsrapport komt naar voren dat er een scheiding tussen Jeugd en WLZ lijkt te bestaan en de 

ondernemingsraad	zou	willen	zien	dat	het	bij	elkaar	komt	om	een	eenheid	binnen	de	organisatie	te	vormen.

De ondernemingsraad richt zich de komende termijn op de overkoepelende speerpunten Duurzame 

Inzetbaarheid,	ontwikkelplan	Zorgen	voor	de	Toekomst	en	Zorgontwikkeling	en	Innovatie	om	de	kwaliteit	

voor	en	door	de	medewerkers	te	blijven	continueren.	Dit	sluit	volgens	de	ondernemingsraad	heel	goed	aan	

bij de verbeterpunten die in het rapport beschreven staan. De ondernemingsraad zal dit in samenwerking 

met	de	bestuurder,	RvT	en	onze	achterban	in	2018	blijven	voortzetten.

Als	zorgorganisatie	kunnen	we	alleen	goede	zorg	verlenen	als	we	het	‘financieel	op	orde’	hebben.	

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

de toekomst goede zorg en dienstverlening te bieden. En daarmee te zorgen voor een goede kwaliteit van 

leven van cliënten.
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8.		Externe	visitatie
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8.	 	Externe	visitatie
De	Lichtenvoorde	heeft	JP	van	den	Bent	gevraagd	als	partner	voor	de	externe	visitatie.	Deze	partner	hebben	

we	met	zorg	gekozen.	JP	van	den	Bent	is	een	organisatie	die	redeneert,	handelt	en	verbetert	vanuit	het	

perspectief	van	de	cliënt.	De	Lichtenvoorde	heeft	in	haar	missie	en	visie	gesteld	dat	we	de	cliënt	en	zijn	

gewenste	kwaliteit	van	leven	centraal	stellen.	Dit	is	onze	overtuiging	en	we	zijn	hierin	volop	in	ontwikkeling.	

Maar	zien	deskundigen	van	JP	van	den	Bent	dit	vanuit	hun	expertise	ook	terug	in	ons	handelen?

8.1	 Gekozen	aanpak	voor	de	visitatie

Op	15	mei	2018	hebben	diverse	medewerkers	van	JP	van	den	Bent	een	externe	visitatie	gedaan	bij	de	

volgende	drie	locaties	van	de	Lichtenvoorde:

• Hof van Flierbeek, langdurig verblijf

•	 Activiteitencentrum	Het	Centrum

• Tongerlosestraat, Jeugdzorg en crisisopvang jeugd

Bij	deze	visitatie	zijn	zij	in	gesprek	gegaan	met	medewerkers	en	cliënten	van	de	Lichtenvoorde	over	de	

volgende onderwerpen: 

• Hoe ervaren de cliënten de kwaliteit van de zorg?

• Hoe wordt de beweging naar eigen regie en zelfsturing ervaren door de medewerkers?

•  In hoeverre zijn missie, visie en kernwaarden, alsmede de onderwerpen uit het kwaliteitsrapport terug 

te	zien	op	de	locaties?

8.2	 Bevindingen	naar	aanleiding	van	de	externe	visitatie	-	de	rapportage

De bevindingen van JP van den Bent zijn door hen vastgelegd in een rapportage aan ons. Deze rapportage 

volgt onderstaand.

Met	betrekking	tot	de	visie,	missie	en	kernwaarden:

•	 	De	documentatie	geeft	een	mooie	en	duidelijke	beschrijving	van	de	visie,	missie	en	kernwaarden	van	

de Lichtenvoorde.

•	 	Er	is	uitgebreid	de	tijd	genomen	om	tot	deze	visie,	missie	en	kernwaarden	te	komen.	Veel	mede-

werkers zijn hierbij betrokken geweest.

•  De gesproken medewerkers zijn duidelijk op de hoogte en streven ernaar volgens de kernwaarden te 

handelen.

•	 	De	organisatie	is	erin	geslaagd	een	taal	te	ontwikkelen	die	woorden	geeft	aan	waar	men	voor	staat,	

welke	beweging	men	wil	maken	en	wat	men	wil	bereiken.	De	ingezette	beweging	is	merkbaar	en	wordt	

als aantrekkelijk gezien.
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•	 	Het	cliëntgericht	werken	is	vol	overgave	ingezet.	Op	de	bezochte	werklocatie	worden	vrijwilligers	en	

stagiaires	ingezet	om	invulling	te	geven	de	ambitie.	Dit	roept	de	vraag	op	of	de	ambitie,	bij	de	start,	

niet	te	groot	is.	Wil	men	niet	teveel	tegelijk?	Wordt	men	niet	afhankelijk	van	vrijwilligers	en	stagiaires?

•  In het dagelijks werk kan er spanning zijn tussen werken volgens de vraag van de cliënt, de kernwaarde 

veiligheid en de (opgelegde) regels die de veiligheid moeten waarborgen. De kernwaarde ‘veiligheid’ 

wordt dan leidend ten opzichte van de kernwaarde ‘lef’.

•	 	Men	is	aan	het	experimenteren	met	het	praktisch	invullen	van	de	visie,	missie	en	kernwaarden	en	het	

bijbehorende gedrag. Het gedrag is logischerwijs nog niet ‘eigen’.

Met	betrekking	tot	de	ondersteuning	en	cliëntgericht	werken:

•	 	De	locaties	zien	er	zeer	verzorgd	en	onderhouden	uit.	Cliënten	werken	en	wonen	in	kleinere	locaties	in	

de wijk (geen grote instelling).

•	 	Bij	het	denken	over,	het	ondersteunen	en	huisvesten	van	cliënten	is	de	indicatie	soms	nog	leidend.	

(Bijvoorbeeld met betrekking tot de inzet van de gedragskundigen of het groeperen van cliënten met 

een soortgelijke ondersteuningsvraag waarbij bepaalde faciliteiten nodig zijn)

•	 	Soms	is	het	budget	(voor	bijvoorbeeld	reiskosten)	nog	leidend	voor	de	(dagbestedings)activiteiten	die	

cliënten overdag doen.

Met	betrekking	tot	de	medewerkers	en	zelfsturing	binnen	de	teams:

•	 Er	is	binnen	de	teams	ruimte	voor	reflectie.

• De medewerkers zijn zeer bevlogen en betrokken bij de cliënten.

•  Medewerkers ervaren ruimte om zelf keuzes te mogen maken bij de ondersteuningsvraag van de 

cliënt (en niet bijvoorbeeld het beleid vanuit het centrale bureau van de Lichtenvoorde). Vanuit het 

management	wordt	dit	gestimuleerd.

•  De teams kunnen minder eigen regie nemen daar waar het gaat over onderdelen van het 

personeelsbeleid	en	daar	waar	het	gaat	over	de	inzet	van	middelen	(financiën,	ICT	systemen	etc.).	 

De	invloed	en	richtlijnen	vanuit	het	centrale	bureau/bedrijfsbureau	zijn	hier	merkbaar.

•	 	De	medewerkers	van	locaties	waarop	dagactiviteiten	plaatsvinden	moeten	hun	plek	nog	veroveren.	

Zij	worden	niet	altijd	als	gelijkwaardig	gezien.	Zij	kunnen	zich	meer	laten	zien.	Dat	geldt	zowel	bij	hun	

collega	locaties	als	in	de	buurt	waar	de	locaties	zich	bevinden.	Voor	de	bewoners,	winkeliers	in	de	

buurt geldt ‘onbekend, maakt onbemind’. Een grotere zichtbaarheid zal uiteindelijk leiden tot een 

bredere	ondersteuning	en	meer	typen	dagbesteding	(in	de	buurt).
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Conclusie

De	Lichtenvoorde	heeft	de	beweging	gemaakt	om	meer	te	redeneren	en	te	handelen	vanuit	het	

perspectief	van	de	cliënt.	Er	is	veel	geïnvesteerd	om	de	visie,	missie	en	kernwaarden	te	laten	‘landen’	in	de	

organisatie.			

Bij	de	gesproken	medewerkers	is	de	beweging	merkbaar	en	voelbaar.	Zij	handelen	en	besluiten	in	lijn	met	

de	visie	en	missie	en	werken	duidelijk	cliëntgericht.	Ook	toont	men	lef	om	regels	los	te	laten.	Men	is	zeer	

bevlogen	en	betrokken.	De	komende	jaren	zullen,	zo	is	de	verwachting,	de	kernwaarden	nog	meer	eigen	

worden	zodat	het	een	natuurlijk	onderdeel	van	het	gedrag	worden.	

Echter	niet	binnen	alle	aspecten	van	de	bedrijfsvoering	en	ondersteuning	durft	men	de	regels	los	te	laten.	

Soms	zijn	de	indicatie,	het	beschikbare	budget	of	de	(wettelijke)	regels	nog	leidend.					

De	medewerkers	zien	ook	de	noodzaak	voor	reflectie.	Men	ervaart	ruimte	om	te	reflecteren.	Dit	is	nodig	

om	steeds	weer	betere	ondersteuning	te	geven	en	professionaliteit	van	de	medewerkers	en	de	teams	te	

vergroten.
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Samenvatting
2017	is	binnen	De	Lichtenvoorde	het	jaar	van	'Zorgen	voor	de	toekomst'.	We	hebben	in	dit	jaar	

belangrijke	stappen	gezet	voor	de	nieuwe	weg	die	we	ingeslagen	zijn.	Op	alle	niveaus	in	de	organisatie	

zijn	we	aan	de	slag	gegaan.	Een	belangrijke	keuze	is	dat	we	dit	voor	een	groot	deel	samen	hebben	gedaan	

met	medewerkers,	cliënten	en	verwanten.	Deze	aanpak	is	kenmerkend	voor	De	Lichtenvoorde,	want	dat	

is	hoe	we	het	doen:	samen.	En	daar	zijn	we	trots	op.

1.	 Zorgen	voor	de	toekomst

We	hebben	er	als	organisatie	voor	gekozen	om	samen	te	ontwikkelen	om	zo	de	kwaliteit	van	leven	van	de	

cliënt nog beter centraal te kunnen stellen. We zijn gestart met onze uitgangspunten te formuleren: onze 

missie, visie en kernwaarden. We hebben dit samen met medewerkers, cliënten en verwanten gedaan. 

Een mooi proces waarin we vanuit ons hart hebben verwoord wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Zo 

hebben	we	bepaald	waar	het	om	gaat	bij	De	Lichtenvoorde:	de	cliënt	heeft	zoveel	mogelijk	de	regie	over	

eigen leven en kan waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. De kwaliteit van leven, gezien vanuit 

de cliënt, staat centraal. Hoe zorgen we ervoor dat dit door het bloed van alle medewerkers gaat stromen? 

Daar gaan we in 2018 verder mee aan de slag. 

Aanpassing	organisatie

In	onze	missie	en	visie	hebben	we	gezegd	dat	de	kwaliteit	van	leven	vanuit	het	perspectief	van	de	cliënt	

centraal	staat.	Van	hieruit	is	de	noodzaak	ontstaan	om	als	organisatie	een	nieuwe	weg	in	te	slaan	onder	het	

motto	'Zorgen	voor	de	toekomst'.	Zorgen	voor	de	toekomst	bestaat	uit	drie	fases:

•	 Fase	1	is	de	aanpassing	van	de	sturing	naar	een	eenvoudige	organisatiestructuur

• Fase 2 is de ontwikkeling van zorgteams

• Fase 3 is de verbetering van de ondersteuning

In 2017 hebben we fase 1 uitgevoerd. De oude structuur stond de verdere doorontwikkeling van 

zelfsturing	in	de	weg.	Deze	organisatiestructuur	met	twee	managementlagen	is	aangepast	en	eenvoudiger	

ingericht: van twee managementlagen naar één managementlaag. Hiermee leggen we meer regie en 

verantwoordelijkheid	bij	de	zorgteams,	cliënten	en	verwanten.	De	nieuwe	structuur	heeft	een	positief	effect	

op	de	snelheid,	eenduidigheid,	juistheid	en	volledigheid	van	informatieoverdracht	en	besluitvorming.

Ruimte	en	transparantie

Door de aanpassing is meer ruimte voor medewerkers ontstaan om bijvoorbeeld eigen 

verantwoordelijkheid op te pakken. We betrekken de medewerkers nu op een andere manier. Om 

voor	betrokkenheid	te	zorgen,	is	transparantie	van	groot	belang.	Zowel	in	werkwijze,	communicatie,	

verwachtingen	als	in	doelstellingen.	Zo	zorgen	we	voor	wederzijds	begrip,	vertrouwen	en	gezamenlijkheid.	

In 2017 hebben we hiervoor een belangrijke basis gelegd. 
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Methodisch	werken	en	verbeteren

2017	heeft	ook	in	het	teken	gestaan	van	methodisch	werken	en	verbeteren.	Wat	wil	de	cliënt?	Wat	heeft	

hij nodig? Hoe gaan we dat realiseren? Wat hebben de zorgteams nodig? Wat kan er en hoe moeten we 

dat organiseren? Hoe blijven we het goed monitoren? Allemaal vragen die bij methodisch werken en 

verbeteren horen. 

Methodisch	werken	is	een	complex	proces	dat	inzicht,	deskundigheid	en	een	kritische	kijk	vraagt	van	alle	

medewerkers	en	op	alle	niveaus	in	de	organisatie.	Het	vraagt	om	specifieke	kennis,	vaardigheden,	maar	

ook	om	een	andere	houding.	Het	vraagt	om	continue	alertheid,	bewustzijn,	samenhang	en	afstemming.	

Waar	we	naar	toe	werken	is	dat	medewerkers	deze	methodiek	binnen	de	organisatie	gaan	herkennen	

en	automatisch	op	verschillende	niveaus	gaan	toepassen.	Dit	kan	bij	kleine	projecten,	maar	ook	bij	grote	

projecten	zijn.	Op	zorgteamniveau,	maar	ook	op	organisatieniveau.

Van binnen naar buiten

De veranderingen in de zorg hebben ervoor gezorgd dat cliënten nog meer dan voorheen centraal staan. 

Het logische gevolg is dat we marktgerichter, klantgerichter en ondernemender willen en moeten worden. 

We moeten onze blik naar buiten richten en bijvoorbeeld scherpe keuzes maken over de doelgroepen die 

we willen en kunnen bedienen. Maar ook over diensten die we aanbieden en samenwerkingen die we 

aangaan.	Ook	moeten	we	scherp	zijn	en	blijven	in	hoe	we	ons	(willen)	onderscheiden	en	positioneren.	

Om	nog	beter	aansluiting	te	vinden	bij	onze	doelgroepen	gaan	we	met	hen	in	gesprek.	Wat	zijn	hun	wensen	

en	behoeften?	En	hoe	kunnen	we	hiermee	het	beste	de	vertaalslag	maken	naar	onze	organisatie?	In	2017	

hebben	we	hiermee	een	start	gemaakt.	Marketing	en	communicatie	hebben	een	vaste	plek	gekregen	

binnen	het	management	en	zetten	we	vanuit	strategische	doelen	in.	De	eerste	opstart	is	gemaakt	en	in	

2018 moet dit verder vorm gaan krijgen. 

2.	 Zorgproces	rond	de	individuele	cliënt	

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

De regie ligt bij de cliënt. Wat is voor de cliënt de gewenste kwaliteit van leven? Wat zijn de wensen en 

verwachtingen?	Welke	doelen	stelt	de	cliënt	voor	zichzelf?	En	hoe	kunnen	wij	daarin	ondersteunen?	

In 2017 speelden binnen De Lichtenvoorde twee belangrijke thema’s die direct van invloed zijn op de zorg 

voor de individuele cliënt. Dit zijn:

• Eigen regie van de cliënt 

• Focus op veilig

Eigen	regie	van	de	cliënt	

De eigen regie en zeggenschap van de cliënt zijn de uitgangspunten in onze ondersteuning. Deze staan voorop. 

Maar	als	we	willen	dat	de	cliënt	eigen	regie	en	zeggenschap	heeft,	dan	is	daarvoor	een	basis	van	vertrouwen	
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en veiligheid nodig. De medewerkers investeren daarin. Het vertrouwen tussen de cliënt en de begeleider 

heeft	veel	aandacht	en	vanuit	vertrouwen	ontstaat	veiligheid.	Van	daaruit	kunnen	de	cliënten	ook	de	eigen	

regie nemen over hoe zij hun leven willen inrichten. Het doel hiervan is dat ze kwaliteit van leven ervaren. 

We	zoeken	continu	naar	hoe	we	de	cliënt	kunnen	versterken	en	waar	mogelijkheden	liggen.	Daar	ligt	de	

nadruk. Wij geloven in de kracht van mensen en we dagen de ander uit om te denken in mogelijkheden. 

De ander is de cliënt, maar ook de verwant, onze samenwerkingspartners, de vrijwilligers en uiteraard 

wijzelf. De uitvoering hiervan ligt in het contact tussen medewerkers en cliënten. Medewerkers hebben ook 

ondersteuning nodig om dit te realiseren. Samen zorgen we ervoor dat de cliënt de eigen regie kan nemen. 

Concreet hebben we in 2017 o.a. het volgende ondernomen om hiervoor te zorgen.

• 	In	gesprek	met	de	cliënt	voor	vertrouwen	en	veiligheid:	de	cliënt	geeft	samen	met	begeleiders	vorm	

en inhoud aan zijn eigen zorgplan. 

• 	Persoonsgerichte	ondersteuning:	de basis van de ondersteuning is het gesprek met de cliënt en de 

betrokkenheid bij zijn eigen zorgplan. De cliënt kan zelf bepalen wat voor hem van belang is. De focus 

ligt hierbij ook op het betrekken van het netwerk om nog beter aan te kunnen sluiten bij de cliënt. 

• 	In	gesprek	met	cliënt	over	het	zorgplan: minimaal twee keer per jaar bespreekt de persoonlijk 

begeleider	het	zorgplan	met	de	cliënt	en/of	(wettelijk)	vertegenwoordiger.	De	behandelaren	die	bij	de	

cliënt betrokken zijn en de begeleider van Dagbesteding, zijn hier ook bij aanwezig. Met elkaar ontstaat 

zo een compleet beeld, waarbij we ook vooruit kijken naar wat er kan of gaat komen. 

• 	Privacy,	wie	leest	mee	in	het	dossier?:	cliënten	hebben	zich	kritisch	afgevraagd	hoe	we	omgaan	

met	privacy	ten	aanzien	van	het	zorgdossier.	Om	hier	antwoord	op	te	geven,	hebben	we	het	

informatiedocument	Jouw	dossier	geschreven.

•  Mogelijkheden	voor	cliënt	vergroten: in het zorgplan zijn ook doelen opgenomen waar we breed  

als	organisatie	naar	moeten	kijken.	We	zoeken	dan	oplossingen	die	we	vaak	niet	direct	één-op-één	 

in	het	zorgteam	kunnen	doen.	Het	vraagt	meer	van	de	organisatie.	In	2017	hebben	we	zo	aan	een	

aantal	projecten	gewerkt.	Dit	zijn	vitaliteit,	sociale	netwerken,	verbeteren	van	communicatie	bij	 

Niet-Aangeboren	Hersenletsel,	Jongeren	aan	de	slag	en	vrijetijdsbesteding.	Ook	het	zorgkantoor	en	 

de	gemeente	ondersteunen	deze	initiatieven.	

Focus op veilig

Eén van onze kernwaarden is veiligheid. Dat betekent dat de cliënt kan vertrouwen op veilige zorg van 

goede kwaliteit. Daarbij gaat het er om dat we veilige zorg bieden. En dat we zorgen voor een veilige (woon)

omgeving en veilig werken voor alle cliënten en medewerkers. 

Wat veiligheid betekent en welke veilige zorg nodig is, verschilt per cliënt. Want iedere cliënt is anders en 

elke	situatie	brengt	zijn	eigen	risico’s	met	zich	mee.	Cruciaal	voor	veilige	zorg	is	dat	de	zorgteams	die	de	

veilige zorg moeten bieden de risico’s het hoofd kunnen bieden. Hierbij zijn kennis en het inzicht om dit te 

kunnen doen van groot belang. Daarom is er voor gekozen om de zorgteams vaardig te maken in het vinden 

van	het	beste	antwoord	op	de	vraag	wat	veiligheid	is	in	hun	unieke	cliëntsituatie.	Daar	hebben	we	in	2017	

hard aan gewerkt onder het thema‘ Focus op veilig’.
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De onderwerpen waren:

• 	Risicosignalering:	we hebben invulling gegeven aan het integraal ‘veiligheidsdenken’ binnen de 

zorgteams. Hierbij benaderen de zorgteams veiligheid vanuit het in kaart brengen van risico’s vooraf 

en	het	analyseren	van	incidenten	achteraf.	De	risicosignalering	vindt	zowel	op	individueel	cliëntniveau	

(cliëntscan) als op zorgteamniveau (teamscan) plaats. 

• 	Kennisvergroting	en	bewustzijn	creëren: dit hebben we ondersteund door het ontwikkelen van een 

kennisbank	voor	belangrijke	achtergrondinformatie	over	cliëntgroepen	en	ziektebeelden	en	de	risico’s	

die daarbij kunnen horen. Verder hebben we scholing ontwikkeld waarin we methodieken aanreiken. 

We hebben daarnaast ingezet op deskundigheidsbevordering van zowel medewerkers als vrijwilligers. 

En we hebben verschillende instrumenten en bespreekmethoden beschikbaar gesteld. 

•  MIC-beleid	is	vernieuwd:	het is belangrijk dat we de incidenten gebruiken om van te leren, zodat we de 

kans op herhaling in de toekomst kunnen verkleinen. Openheid over incidenten en het bespreekbaar 

maken	daarvan	is	daarbij	essentieel.	Om	dit	goed	aan	te	pakken,	hebben	we	ons	MIC-beleid	vernieuwd.	

We	gaan	van	‘centraal	binnen	de	organisatie	verbeteren’,	naar	‘verbeteren	in	het	zorgteam’.	

• 	Meldcode: medewerkers kunnen in hun werk in aanraking komen met signalen van (een vermoeden 

van)	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling.	Het	protocol	Meldcode	geeft	richtlijnen	voor	

zorgsignalering	en	handelen	in	deze	situaties.	We	gaan	hier	op	een	transparante	manier	mee	om	en	

nemen de mensen waarom het gaat mee in het moeilijke gesprek en de keuzes die gemaakt moeten 

worden. De zorgteammanager en behandelaar werken samen met de taakhouders cliëntveiligheid 

binnen de zorgteams om de aandacht hiervoor te borgen. 

•  Brandveiligheid: Cliënten ervaren brandveiligheid als een belangrijke voorwaarde om zich veilig 

te	voelen.	We	bezoeken	alle	locaties	regelmatig	om	te	onderzoeken	of	de	situatie	voldoet	aan	de	

afgesproken	regels.	Dit	leidt	tot	een	verbeteranalyse	op	locatieniveau,	maar	ook	op	organisatieniveau.	

 Elke medewerker moet weten wat er van hem wordt verwacht. Bij het signaleren van risico’s betrekken  

	 we	de	cliënten	op	de	locatie	bij	het	bepalen	van	passende	maatregelen.	

3.	 Onderzoek	naar	cliëntervaringen

In	de	missie	en	visie	staat:	“Onze	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	van	

belang	dat	we	hierover	continu	met	de	cliënt	in	gesprek	zijn.

Cliënten	aan	het	woord	binnen	de	Wlz-zorgteams

Binnen	de	Wlz-zorgteams	hebben	we	het	onafhankelijk	cliëntervaringsonderzoek	‘Cliënten	aan	het	woord’	

gehouden. In 2017 hebben we bewust gekozen voor een nieuwe aanpak in de voorbereiding, uitvoering en 

terugkoppeling:

• 	Voorbereiding:	we hebben in de voorbereiding al de Centrale Cliëntenraad (CCR) en Centrale 

Verwantenraad (CVR) betrokken. Zowel bij de keuze van het instrument dat we voor het onderzoek 

inzetten,	als	bij	de	uitvoering	van	het	onderzoek	en	de	vragen	die	we	stellen.	Ook	hebben	we	

medewerkers hierbij betrokken.
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• 	Uitvoering:	voor het interviewen van de cliënten hebben we speciaal vrijwilligers geworven en 

geïnstrueerd. Daarnaast hebben we de groep interviewers aangevuld met medewerkers. Zij hebben 

op	een	andere	locatie	dan	waar	ze	werken	de	interviews	afgenomen.	Zo	waren	alle	interviewers	

onafhankelijk	en	konden	de	cliënten	vrij	praten.	Dit	hebben	ze	ook	zo	ervaren.

• 	Terugkoppeling:	de	analyse,	het	gesprek	daarover	en	de	verbetervoorstellen	werden	tot	nu	toe	op	

organisatieniveau	opgepakt.	Dit	jaar	zijn	de	resultaten	teruggelegd	naar	de	zorgteams	en	de	cliënten.	

We bespreken de uitkomsten met de cliënt en eventueel de verwant en praten ook samen over de 

mogelijke verbeteringen. De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald naar drie verschillende 

rapportages.	Dit	zijn	persoonlijke	rapportages	voor	cliënten,	locatierapportages	voor	de	zorgteams	en	

een	organisatierapportage	met	de	resultaten	van	alle	cliënten.	

De bruikbare respons van het onderzoek was 75%. 90% Van de geïnterviewde cliënten binnen de Wlz is 

tevreden	over	de	zorg	en	dienstverlening	binnen	De	Lichtenvoorde.	Een	resultaat	op	trots	op	te	zijn!	

 De drie belangrijkste pluspunten zijn: 

	 •	 	Genoeg	te	zeggen	over	wat	je	in	je	vrije	tijd	wilt	doen

	 •	 	Een	fijn	huis

 •  Genoeg hulp bij persoonlijke verzorging

 De drie belangrijkste verbeterpunten zijn:

 •  Tijd van begeleiders

 •  Inzicht in wat begeleiders over je schrijven

 •  Eten kan lekkerder

Cliëntervaringsonderzoek	Jeugd	'Mijn	Mening'

Bij het onderzoeken van de cliëntervaringen bij Jeugd maken we nu vier jaar gebruik van het instrument 

‘Mijn Mening’. De jongere vult de vragenlijst in op een computer of iPad. Dit doet hij in principe zelf, maar 

de jongere mag er ook bij geholpen worden.

In	totaal	hebben	62	jongeren	de	vragenlijst	ingevuld	en	dat	is	een	percentage	van	maar	liefst	85%!	

Een	kleine	kanttekening	hierbij	is	wel	dat	niet	iedereen	alle	vragen	heeft	beantwoord.	De	gemiddelde	

tevredenheid komt uit op 7,45 (in 2016 was dit 7,46). De uitkomsten zijn door medewerkers in de zorgteams 

besproken. Ook zijn de uitkomsten met de jongeren in de zorgteams besproken. 

 De drie belangrijkste pluspunten die jongeren aangeven, zijn: 

 •  Bekend met de afspraken in het behandelplan Jouw Omgeving 

 •  Veiligheid ’s nachts

 •  Contact met familie en vrienden
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 De drie belangrijkste verbeterpunten die jongeren aangeven, zijn:

	 •	 	Keuze	van	maaltijden

	 •	 	Leuke	dingen	doen	in	de	vrije	tijd

 •  Meebeslissen over de doelen in Jouw Omgeving en afspraken in het huis

Vertrouwenswerk:	verbeteren	op	basis	van	klachten

We hebben twee vertrouwenspersonen voor cliënten. Eén vertrouwenspersoon vanuit  

De	Lichtenvoorde	voor	langdurig	wonen.	Voor	jeugd	is	dit	een	medewerker	van	AKJ/Zorgbelang.	

Langdurig wonen

In	2017	is	door	acht	verschillende	cliënten	of	ouders/vertegenwoordigers	een	verzoek	ingediend	met	de	

vraag om ondersteuning of een gesprek. In enkele gevallen wilden ze alleen hun verhaal vertellen. In een 

aantal gevallen was er sprake van een klacht over de manier waarop de begeleiding de diensten en de 

zorg	verleende.	De	cliënt	en	ouder/vertegenwoordiger	zijn	ondersteund	in	het	aangaan	van	gesprekken	

met de begeleiding of zorgteammanager en bestuurder. In alle gevallen is het gelukt om op deze manier 

de vraag of klacht naar tevredenheid op te lossen. Er zijn in 2017 geen klachten ingediend bij de externe 

klachtencommissie. 

Jeugd

De jongeren hebben in totaal 28 klachten geuit bij de vertrouwenspersoon. Dit is exact hetzelfde aantal 

als in het jaar 2016. De klachten gaan voornamelijk over ‘bejegening’, ‘beslissingen’ en ‘uitvoering van de 

jeugdhulp’.	Voor	negen	problemen	en/of	klachten	heeft	dit	tot	een	oplossing	geleid.	Van	vijf	problemen	of	

klachten	loopt	de	actie	door	in	het	2018.

4.	 Zelfreflectie	in	zorgteams

De	kern	van	zelfreflectie	is	dat	medewerkers	in	een	zorgteam	samen	kijken	naar	‘wat	goed	gaat’	en	‘wat	

beter kan’. Het doel daarvan is om met het zorgteam de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Dit 

doen we aan de hand van onderwerpen die voor De Lichtenvoorde en voor de zorgteams belangrijk zijn. 

Voorop staat het verbeteren. 

Tijdens	het	zorgteamoverleg	brengen	medewerkers	vraagstukken	of	aandachtspunten	uit	de	(eigen)	praktijk	

in. Op deze manier komen mogelijke ontwikkelpunten van individuele medewerkers of van een zorgteam 

aan	het	licht.	De	doelen	en	acties	nemen	we	op	in	het	TeamOntwikkelPlan.

Zelfreflectie	in	zorgteams	is	overigens	niet	nieuw	voor	De	Lichtenvoorde.	Belangrijk	is	dat	we	het	nu	binnen	

De Lichtenvoorde vanuit een gemeenschappelijke visie hebben neergelegd. Vanuit deze visie werken alle 

zorgteams op methodisch en gestructureerde wijze. 
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Zelfreflectie	binnen	Wlz-zorgteams:	methodische	aanpak

Alle	Wlz-zorgteams	hebben	in	2017	de	teamscan	gedaan.	Hierbij	zijn	de	risico’s	op	zorgteamniveau	in	beeld	

gebracht. Zij hebben hieruit gezamenlijk één of meer risico’s gepakt die op teamniveau leefden en hebben 

dit	vertaald	naar	concrete	doelen	en	acties.	Deze	worden	in	het	TeamOntwikkelPlan	vastgelegd	en	op	deze	

wijze opgepakt en methodisch geëvalueerd.

Ontwikkeling	binnen	zorgteams

Het	proces	van	zelfreflectie	wordt	in	de	zorgteams	ondersteund	door	de	zorgteammanager	en/of	

gedragsdeskundige.	In	de	uitvoering	hebben	we	hiervoor	ook	praktische	tools	ontwikkeld	en	beschikbaar	

gesteld.		De	wijze	waarop	zorgteams	de	zelfreflectie	oppakken	is	verschillend.	De	teams	zitten	ieder	in	

een	andere	ontwikkelingsfase	richting	zelfstandigheid.	In	het	kader	van	Zorgen	voor	de	toekomst	trekken	

we de komende drie tot vijf jaar uit om elk zorgteam de kans te geven te ontwikkelen. De uitvoering van 

teamreflectie	en	ontwikkeling	van	zelfstandigheid	van	zorgteams	zullen	hierin	een	belangrijke	plek	krijgen.	

Het is belangrijk dat iedereen in de ontwikkeling mee kan gaan. Dus we gaan samen bepalen wat we als 

eerste oppakken en hoe we dat gaan doen.

5.	 Medewerkers	-	samen	werken	aan	de	toekomst

Als	middelgrote	zorgorganisatie	willen	we	niet	tot	de	middenmoot	horen.	Ons	doel	is	dat	we	onze	cliënten	

de beste ondersteuning bieden. De focus van De Lichtenvoorde ligt op de kwaliteit van leven van cliënt, 

gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt.	Deze	ambitie	kun	je	als	zorgorganisatie	alleen	bereiken	met	betrokken	

en	bevlogen	medewerkers	die	trots	zijn	op	hun	werk	en	de	organisatie	waar	ze	voor	werken.	Ons	HR-beleid	

is	er	dan	ook	op	gericht	dat	we	goede	balans	vinden	tussen	de	verplichtingen	die	je	als	organisatie	hebt	en	

wat je als goed werkgever moet en wilt doen vanuit je visie. 

In	onze	visie	hebben	we	vastgelegd	dat	onze	medewerkers	‘altijd	het	uiterste	uit	zichzelf	en	hun	werk	halen’.		

Dat	vraagt	expliciet	om	ontwikkeling;	reflecteren,	kijken	naar	jezelf,	leren	van	fouten	en	successen.	De	ruimte	

die	we	de	medewerkers	bieden	als	organisatie	om	zich	te	ontwikkelen	is	niet	vrijblijvend.	De	medewerkers	zijn	

goed	in	staat	om	hun	werk	te	doen.	Maar	er	is	altijd	ruimte	voor	verbetering.	Daar	investeren	we	dan	ook	in.

De belangrijke onderwerpen voor 2017 als het gaat om onze medewerkers zijn:

•  Samen werken aan de toekomst

•  Tevredenheidsonderzoek

•  Leren en ontwikkelen

•  Duurzame inzetbaarheid

• Verzuim

Samen	werken	aan	de	toekomst

Door de aanpassing van de sturing is er ruimte voor de medewerkers ontstaan. We betrekken ze op een 
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andere	manier	bij	de	organisatie;	we	vragen	hen	om	mee	te	denken,	aan	te	geven	wat	zij	belangrijk	vinden	

en	hoe	zij	zien	dat	dingen	aangepakt	moeten	worden.	Wat	we	zien	is	dat	er	meer	eigen	initiatief	ontstaat.	

Medewerkers komen met vragen en ze weten ook zelf de weg naar antwoorden te vinden. 

Tevredenheidsonderzoek	onder	medewerkers

In	2017	hebben	we	een	tevredenheidsonderzoek	onder	medewerkers	gehouden.	Bijna	77%	heeft	het	

onderzoek	ingevuld.	Het	is	een	hoge	score	ondanks	de	hectische	periode	waarin	we	zaten.	Een	prachtig	

resultaat.	Het	onderzoek	is	gedaan	door	Effectory	en	vindt	één	keer	per	twee	jaar	plaats.	Het	geeft	inzicht	in	de	

organisatie,	vanuit	het	perspectief	van	diegenen	die	daar	het	meeste	over	kunnen	vertellen:	de	eigen	mede-

werkers.	Daarnaast	biedt	het	de	teams	praktische	informatie	waar	ze	zelf	gemakkelijk	mee	aan	de	slag	kunnen.	

Hoe	scoren	wij	als	organisatie?

• Bevlogenheid  7,7

• Betrokkenheid 7,9

• Tevredenheid 7,4

 Pluspunten:

	 •	 De	Lichtenvoorde	als	organisatie

	 •	 Werk	dat	we	doen	geeft	energie

 • Collega’s nemen verantwoordelijkheid

 Verbeterpunten:

	 •	 Inspelen	op	behoefte	van	cliënt

	 •	 Medewerker	past	bij	de	organisatie

	 •	 Organisatie	waardeert	de	medewerker

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek hebben we, in samenwerking met de 

ondernemingsraad, drie speerpunten vastgesteld waar we in 2017 mee aan de slag zijn gegaan: 

•	 Communicatie	

• Arbeidsomstandigheden 

•	 Ruimte	om	in	te	spelen	op	de	behoeften	van	de	cliënten

Leren	en	ontwikkelen

In	2017	heeft	leren	en	ontwikkelen	binnen	De	Lichtenvoorde	in	het	teken	gestaan	van	methodisch	

verbeteren. De belangrijkste punten hierbij zijn voor ons:

•	 Signaleren	en	risico-inventarisatie

•	 Verbeteren	in	zorgteams	door	zelfreflectie	en	TeamOntwikkelPlan

• Ondersteuning in uitvoering door deskundigheidsbevordering

• Borgen
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De	Lichtenvoorde	ondersteunt	de	zorgteams	actief	bij	deze	punten.	

Als	het	gaat	om	leren	en	ontwikkelen	zetten	we	in	op	eigen	regie	van	de	medewerker	in	zijn	eigen	

ontwikkeling. Maar ook in de ontwikkeling als team. In onze visie staat dat onze medewerkers professioneel 

handelen, goed opgeleid zijn en gericht zijn op samenwerking. Ons doel is om medewerkers hierin op 

maat te ondersteunen. Van belang is dat je als medewerker van De Lichtenvoorde zelf (mede) bepaalt 

hoe, waarop, waar en wanneer je je wilt ontwikkelen en op basis van welke middelen en mogelijkheden. 

Hiervoor	zetten	we	sinds	2017	MijnTalent	in	(digitaal	leermanagementsysteem).	Door	dit	systeem	krijgen	

medewerkers de mogelijkheid hun eigen talent verder te ontwikkelen ten dienste van hun werk maar ook 

voor	hun	eigen	loopbaanperspectief.

Duurzame	inzetbaarheid

Er spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen die maken dat duurzame inzetbaarheid een steeds 

belangrijker onderwerp is. Het is belangrijk dat medewerkers nu en in de toekomst met plezier, in 

een gezonde omgeving en op een gezonde manier hun werk kunnen doen. Vanuit dit oogpunt is een 

gemêleerde	werkgroep	(in	leeftijd,	functie	en	achtergrond)	met	dit	onderwerp	aan	de	slag	gegaan.	 

Zij	hebben	in	2017	gezamenlijk	een	startnotitie	opgesteld.	De	werkgroep	gaat	in	gesprek	met	de	teams	om	

te	achterhalen	waar	de	wensen	en	behoeften	liggen.	In	2018	zullen	we	hier	verder	invulling	aan	geven.

Verzuim

Met 4,11% is het verzuim van De Lichtenvoorde in 2017 lager dan dat van de gehele branche. 

Onze aanpak op verzuim is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• Openheid en aandacht

• Kijken naar mogelijkheden

• Verantwoordelijkheid nemen

• Betrokkenheid  

Deze	aanpak	heeft	een	goed	resultaat.	We	hebben	wederom	met	een	9,7	de	tweede	plaats	behaald	in	de	

Vernet	Health	Ranking.	Dit	is	de	ranglijst	voor	best	presterende	zorgorganisaties	in	Nederland	op	het	gebied	

van ziekteverzuim. 

6. Financieel op orde

Als	zorgorganisatie	kunnen	we	alleen	goede	zorg	verlenen	als	we	het	‘financieel	op	orde’	hebben.	 

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

in de toekomst goede zorg en dienstverlening te bieden. En daarmee te zorgen voor een goede kwaliteit  

van leven van cliënten.



80

Ontwikkeling	financiële	positie	

De	Lichtenvoorde	heeft	2017	afgesloten	met	een	hoog	resultaat.	De	belangrijkste	oorzaak	hiervan	is	dat	

we	de	afgelopen	jaren	al	hebben	voorgesorteerd	op	een	bezuiniging	in	de	Wlz-zorg.	De	aangekondigde	

bezuiniging	van	de	overheid	heeft	echter	geen	doorgang	gevonden.	In	2018	verwachten	we	ook	een	positief	

resultaat. Doel voor 2018 is dat we meer geld beschikbaar stellen voor het primaire proces.

Begrotingscyclus

In	2017	heeft	De	Lichtenvoorde	een	eerste	omslag	gemaakt	in	de	begrotingscyclus.	Het	doel	is	om	 

zorgteams	nog	meer	eigenaar	te	maken	van	hun	begroting.	De	zorgteammanagers	hebben	gezamenlijk	

keuzes	gemaakt	voor	de	inzet	van	de	financiële	middelen.	De	input	is	vervolgens	verwerkt	in	een	financieel	

model waarmee we zowel de verwachte inkomsten als de verwachte uitgaven van een zorgteam in beeld 

brengen.	Gedurende	het	jaar	kunnen	we	mutaties	in	de	samenstelling	van	de	cliëntengroep	in	het	model	

invoeren	waardoor	direct	het	effect	zichtbaar	wordt.	In	2018	zullen	we	de	werkwijze	verder	aanpassen.	 

De zorgteams weten dan vooraf binnen welke kaders zij keuzes kunnen maken. Zo zijn zij zich meer bewust 

van de mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Informatievoorziening

In	2017	hebben	we	een	nieuw	instrument	geïmplementeerd	voor	de	informatievoorziening	over	financiele	

resultaten.	Het	gevolg	was	dat	de	informatievoorziening	rondom	de	financiële	resultaten	gedurende	een	

lange	periode	niet	optimaal	was.	Pas	vanaf	september	2017	is	er	weer	een	stabiel	digitaal	portaal.	In	2018	en	

2019	breiden	we	het	portaal	uit	met	relevante	stuurinformatie	over	cliënten,	personeel	en	financiën.	

'Wat	ging	goed'	en	'Wat	kan	beter'		

Voor	een	overzicht	van	'Wat	ging	goed'	en	'Wat	kan	beter'		verwijzen	we	naar	de	volledige	versie	van	het	

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

• Jaarverslag 2017 Centrale Cliëntenraad

• Jaarverslag 2017 Centrale Verwantenraad 

• Jaarverslag Ondernemingsraad

• Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon langdurig wonen en cliëntvertrouwenspersoon jeugd

• Jaarverslag vertrouwenspersoon medewerkers 

•  Rapportage ontwikkelplannen vitaliteit, sociale netwerken, jongeren aan de slag, verbeteren 

communicatie	bij	niet-aangeboren	hersenletsel,	PRA	Focus	op	veilig.

•	 Rapportage	Effectory	MedewerkerTevredenheidsOnderzoek

• Rapportage uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek ‘Cliënten aan het woord’ 

• Rapportage uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek ‘Mijn Mening’

•	 Directiebeoordeling	2017

• Kaderbrief 2017

•	 Plan	van	aanpak	marketing	en	communicatie

• Veranderplan Zorgen voor de toekomst

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

•	 Cockpit,	managementrapportagesysteem

• Boekje missie, visie en kernwaarden

•	 Jouw	Dossier,	informatiedocument	aan	cliënten

•	 Startnotitie	duurzame	inzetbaarheid

•	 Jaarverslag	2017	Commissie	VBM-Bopz

• Managementrapportage MIC december 2017

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

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

We hebben 2017 samen op een mooie manier in kaart gebracht.  

Voor	al	het	gebruikte	beeldmateriaal	is	toestemming	gevraagd	aan	de	personen	die	het	betreft.	





Dit	is	waar	het	om	ging	in	2017.	
 

Hartelijk	dank	voor	het	lezen!	En	tot	in	2018.
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