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Voorwoord
Het kwaliteitsrapport is sinds enkele jaren een verbetering van onze verantwoording die we graag doen.  

Maar	het	is	ook	een	methode	die	we	een	warm	hart	toedragen.	We	maken	het	kwaliteitsrapport	met	de	

inbreng	van	vele	cliënten,	verwanten	en	medewerkers.	En	terugkijkend	op	2019	zien	we	dat	we	goede	stappen	

hebben	gezet	en	steeds	beter	in	gesprek	zijn	om	de	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënt	 

te	verbeteren.	En	daar	waar	dit	nog	niet	helemaal	lukt,	zullen	we	blijven	leren	en	verbeteren.

 

Met	dit	kwaliteitsrapport	geeft	De	Lichtenvoorde	aan	hoe	het	Kwaliteitskader	Gehandicaptenzorg	in	de	praktijk	

vorm	krijgt.	Het	past	bij	ons	om	hier	heel	transparant	over	te	zijn.	We	laten	dit	uitgebreid	zien	in	het	hele	

rapport,	maar	ook	in	het	kort	in	de	cliëntversie	van	het	rapport.	Zodat	ieder	dat	deel	kan	lezen	wat	hij	wil.

 

En	als	we	de	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënt	continu	willen	verbeteren,	dan	moeten	we	dat	

gestructureerd	doen.	Door	geobjectiveerd	na	te	gaan	wat	een	goede	kwaliteit	van	leven	maakt	en	waarom	dit	

zo	is.	Alleen	dan	kun	je	gericht	werken	aan	verbetering,	want	kwaliteit	is	meetbaar.	Ook	de	kwaliteit	van	leven	

gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt.	Hoe	we	de	kwaliteit	van	zorg	of	de	kwaliteit	van	leven	geobjectiveerd	willen	

meten?	Tja,	een	goede	vraag	waar	we	nu	nog	niet	het	antwoord	op	weten,	maar	die	we	de	komende	jaren	wel	

willen kunnen beantwoorden.

 

Eén	van	de	onderdelen	van	het	kwaliteitskader	is	de	externe	visitatie	door	een	delegatie	van	een	andere	

organisatie	en	een	kijkje	in	de	keuken	bij	die	andere	organisatie.	Een	zeer	goede	methode	om	je	eigen	inzichten	

te	verrijken,	maar	ook	om	scherp	aan	de	tand	gevoeld	te	worden.	Niet	vanuit	procedures	maar	vanuit	de	

bedoeling.	Dat	levert	prachtige	inzichten	en	gesprekken	op.	Daar	waar	het	ook	voor	bedoeld	is.	Vanaf	maart	

2020	was	alles	anders	door	het	coronavirus.	Een	werkbezoek	bij	ons	op	een	aantal	locaties	was	niet	mogelijk	en	

een	tegenbezoek	evenmin.	Erg	jammer	maar	onvermijdelijk.	En	toch	heeft	het	bezoek	plaatsgevonden,	zij	het	in	

digitale	vorm.

 

Hopelijk	is	volgend	jaar	het	coronavirus	onder	controle	en	kunnen	we	elkaar	weer	fysiek	ontmoeten.	En	kunnen	

we	ook	andere	organisaties	uitnodigen	voor	een	kritische	blik	bij	ons	in	de	keuken.	Die	keuken	zal	dan	naar	

verwachting	in	Groenlo	zijn	in	het	nieuwe	kantoor.	Op	deze	nieuwe	plek	zitten	alle	ondersteunende	diensten	

bij	elkaar	en	is	de	inrichting	van	het	pand	gericht	op	het	(nog)	beter	

samenwerken	tussen	alle	disciplines.	Met	als	uiteindelijke	doel	om	vanuit	

de ondersteuning bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven door 

de	ogen	van	de	cliënt.

Hans	Poortier

Bestuurder
De Lichtenvoorde

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

een (verstandelijke) beperking. Mensen kunnen bij ons terecht voor bijvoorbeeld jeugdzorg, wonen met 

ondersteuning, begeleiding bij werk en zorgadvies en behandeling. 

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

Behalve	naar	de	hulpvraag,	kijken	we	naar	de	mogelijkheden.	Het	gaat	om	die	persoon.	Om	de	dingen	die	

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

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

zich	hier	iedere	dag	met	energie	voor	in.	

De Lichtenvoorde in Oost- Gelderland

•	 Ca.	40	locaties	

•	 645	cliënten	Volwassenenzorg		en	190	cliënten	Jeugd

•	 680	medewerkers

• 350 vrijwilligers

Jeugdhulp

•	 	Ondersteuning	thuis:	ambulante	jeugdhulpverlening,	 

logeren,	naschoolse	dagopvang	en	behandeling

•	 	24-uurs	wonen	met	behandeling	op	locatie	met	 

expertise	voor	jongeren	met	Licht	Verstandelijke	 

Beperking	(LVB)	en/of	gedragsproblematiek

• Spoedzorg

•	 Zorgadvies	en	behandeling

•	 Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding	

 

Volwassenzorg

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

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

•	 Beschermd	en	beschut	wonen/levensloopbegeleiding

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

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

•	 Ouderenzorg	

• Spoedzorg 

•	 Zorgadvies	en	behandeling

•	 Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding

Lochem
Neede

Borculo
Eibergen

Ruurlo

Groenlo
Lichtenvoorde

Harreveld Winterswijk
VarsseveldGaanderen Aalten

Zeddam
Gendringen Dinxperlo

Lochem
Neede

Borculo
Eibergen

Ruurlo Groenlo

Lichtenvoorde
Harreveld Winterswijk
Varsseveld

AaltenZeddam
Gendringen Dinxperlo

Gaanderen
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Kengetallen medewerkers 
Instroom en uitstroom (exclusief stagiaires)

Instroom		 :	 160	medewerkers,	81,69	FTE	

Uitstroom	 :	 110	medewerkers,	41,18	FTE	

Groei	 :	 50	medewerkers,	40,51	FTE

Personeelsmix 

Aantal	medewerkers	:	 681

Aantal	vrouwen	 :	 578

Aantal	mannen	 :	 103

Gemiddelde	leeftijd	 :	 44	jaar

Ziekteverzuim

5,53	%	exclusief	zwangerschapsverlof.	Het	ziekteverzuim	in	2018	was	5,2	%	en	is	daarmee	gestegen.

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

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

van	cliënten	en	medewerkers.	Verschillende	thema’s	uit	het	kwaliteitsrapport	laten	zien	dat	we	de	missie	

en	visie	van	De	Lichtenvoorde	in	de	praktijk	succesvol	realiseren.	We	denken	in	mogelijkheden	en	gaan	

hierover	in	gesprek.	In	dit	kwaliteitsrapport	vertellen	we	wat	we	in	2019	hebben	gedaan.	En	geven	we	

aan	wat	goed	ging	en	wat	beter	kan.	We	gebruiken	het	rapport	binnen	de	organisatie	om	te	reflecteren	

en	(nieuwe)	medewerkers	een	uitgebreid	over	all	beeld	te	geven	van	onze	werkwijze	en	aan	welke	

speerpunten we werken. 

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

•	 Hoofdstuk	1:	Zorgproces rond de individuele cliënt 

•	 Hoofdstuk	2:	Onderzoek naar cliëntervaringen

•	 Hoofdstuk	3:	Zelfreflectie	in	teams	

Vervolgens	geven	we	inzicht	in	hoe	we	omgaan	met	onze	financiële	middelen	waarbij	de	cliënt	altijd	

het	uitgangspunt	is.	In	de	reflectie	van	de	Raden,	reflecteren	de	Cliëntenraad,	Verwantenraad	en	

Ondernemingsraad	op	2019.	We	eindigen	het	rapport	met	de	bevindingen	vanuit	de	externe	visitatie	door	

De	Parabool	en	De	Passerel.
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‘In	gesprek	met	elkaar’	is	de	titel	van	het	kwaliteitsrapport	2019.	Dit	is	waar	het	om	gaat,	geven	cliënten	en	

verwanten	aan.	Als	je	echt	met	elkaar	in	contact	bent,	dan	krijg	je	ook	de	ondersteuning	die	je	nodig	hebt.	

We	denken	daarbij	altijd	in	mogelijkheden.	Met	deze	titel	geven	we	aan	wat	een	belangrijk	thema	voor	

De	Lichtenvoorde	is.	In	dit	kwaliteitsrapport	vertellen	we	wat	er	in	2019	allemaal	is	gebeurd.	En	wat	we	

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

  Zorgproces rond de individuele cliënt
Cliënten	kunnen	erop	vertrouwen	dat	we	goede	en	

veilige	zorg	bieden.	We	gaan	hiervoor	in	gesprek	met	

de	cliënt	over	zijn	of	haar	wensen	en	verwachtingen.	

De	vraag	die	ons	altijd	bezighoudt	is:	‘Wat	kunnen	we	

daar	nog	meer	aan	doen?’.		

 Dit gaat goed

•	 	We	hebben	de	afspraak	gemaakt	dat	cliënten	

minimaal	één	keer	per	week	een	ondersteunings-

afspraak	hebben	met	hun	persoonlijk	begeleider.

•  We doen de zorgplanbespreking als het voor de 

cliënt	nodig	is	om	in	gesprek	te	gaan.	Dat	doen	we	

dan	minimaal	twee	keer	per	jaar.	

•	 	In	2018	hebben	we	cliënten	ondersteund	bij	het	

invullen	van	een	speciaal	Geluksmoment.	 

Dit	hebben	we	ook	in	2019	gedaan.	

•	 	Op	de	locaties	zijn	alle	cliëntgegevens	digitaal	

beschikbaar. 

•	 	We	geven	de	cliënt	zoveel	mogelijk	vrijheid.	 

Ook	als	er	maatregelen	nodig	zijn	voor	de	veiligheid	

van	cliënten.	

•	 	We	doen	continu	onderzoek	naar	de	kwaliteit	van	 

de zorg.  

 Dit kan beter

•	 	Cliënten	ervaren	dat	ze	voldoende	contact	

hebben	met	hun	persoonlijk	begeleider.

 Ervaringen van cliënten
Ons	uitgangspunt	is	hoe	de	cliënt	zijn	of	

haar	leven	wil	leiden.	We	vragen	cliënten	

of	we	dat	goed	doen.	Hierover	zijn	we	

altijd	samen	in	gesprek.	En	we	doen	hier	

onderzoek naar. 

 Dit gaat goed

•	 	Op	meer	locaties	praten	cliënten	mee	

over wat goed gaat en wat beter kan. 

•	 	80%	van	volwassen	cliënten	die	bij	

ons	wonen	hebben	meegedaan	aan	

het	cliëntervaringsonderzoek	‘cliënten	

aan	het	woord’.

•	 	We	gaan	in	gesprek	met	cliënten	over	

de	uitkomsten	van	de	onderzoeken.	

We	kijken	samen	naar	wat	beter	kan.	

En	hoe	dat	beter	kan.	

•	 	I	n	2020	wordt	gestart	met	

cliëntervaringsonderzoek	voor	alle	

doelgroepen

 Dit kan beter

•  Individuele invulling van werken en 

vrije	tijd.

•	 	Cliënten	ervaren	niet	dat	begeleiders	

altijd	goed	naar	hen	luisteren.

In gesprek met elkaar
Kwaliteitsrapport 2019 in het kort
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 Vragen over het kwaliteitsrapport? 
Wil	je	meer	weten?	Of	wil	je	meer	uitleg	over	het	kwaliteitsrapport?

Stel	je	vragen	gerust	aan	je	begeleider.	Je	kunt	het	kwaliteitsrapport	 

ook	bespreken	in	het	woonoverleg	of	het	groepsgesprek	op	je	locatie.

 Onze missie
Bij	De	Lichtenvoorde	staat	‘het	verder	

verbeteren van de kwaliteit van leven 

gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt’	

centraal.	Dat	is	onze	missie.	Daarom	

hebben we gewerkt aan de volgende 

onderwerpen:

•	 	De	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	

van	de	cliënt	staat	centraal	in	alles	

wat we doen.

•	 	Ontwikkelen	van	medewerkers	zodat	

ze hun werk nog beter kunnen doen. 

•	 	Ondersteunen	van	medewerkers	

zodat	ze	hun	werk	zo	goed	mogelijk	

kunnen doen. 

•	 	We	onderzoeken	continu	of	we	

werken	zoals	we	met	elkaar	hebben	

afgesproken.

 Dit gaat goed

•	 	De	organisatie	is	trots	op	zijn	

medewerkers.

•	 	We	willen	van	cliënten	en	

medewerkers	horen	wat	we	kunnen	

verbeteren.

 Dit kan beter

•	 	We	gaan	soms	te	snel	met	

veranderingen.	We	moeten	blijven	

letten	op	het	tempo.	

 Medewerkers
We	hebben	betrokken	medewerkers	die	

goed	zijn	in	hun	werk.	Ze	gaan	met	elkaar	

in gesprek over vragen waar ze in hun 

werk	mee	te	maken	hebben.	Hierdoor	

worden ze steeds beter in hun werk.  

Bij	alles	wat	we	doen,	stellen	we	ons	

steeds	de	vragen:	‘Wat	is	goede	zorg?’,	

‘Hoe	doe	je	dat	met	elkaar?’	en	 

‘Hoe	wordt	de	cliënt	hier	beter	van?’

 Dit gaat goed

•	 	Minder	administratie	zodat	er	

meer	tijd	is	om	de	cliënten	te	

ondersteunen.

•	 	We	zetten	ons	ervoor	in	dat	

zorgteams	voldoende	en	deskundig	

personeel hebben.

•	 	We	onderzoeken	wat	zorgteams	

nodig	hebben	om	hun	werk	zo	goed	

mogelijk	te	kunnen	doen.

•	 	De	medewerkers	denken	zelf	mee	

over hoe we kunnen verbeteren.

 Dit kan beter

•	 	Het	team	moet	goed	organiseren	om	

alles	wat	er	is	afgesproken	zo	goed	

mogelijk	te	doen.	

•	 	Meer	aandacht	voor	het	voorkomen	

dat	medewerkers	ziek	worden	of	ziek	

blijven. 
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1.  Zorgproces rondom  
de individuele cliënt

Het	zorgproces	rondom	de	individuele	cliënt	is	een	continu	proces	van	interactie	met	de	cliënt	en	zijn	of	

haar familie en andere betrokkenen. De cliënt kan eigen keuzes maken en zijn leven individueel invullen. 

Voor	een	fijn	leven	is	het	belangrijk	om	in	gesprek	te	gaan.	Medewerkers	leren	de	cliënt	op	deze	manier	

zo goed mogelijk kennen. De afspraken over de zorg en dienstverlening leggen we vast in het zorgplan. 

Alle	relevante	professionals	(begeleiders	en	behandelaars)	zijn	betrokken	bij	het	plan.	Elke	cliënt	heeft	

een persoonlijk begeleider die het eerste aanspreekpunt is en die de cliënt heel goed kent.

De	centrale	vraag	binnen	het	zorgproces	rondom	

de	individuele	cliënt	is:	wat	zijn	de	wensen	

en	behoeften	van	de	cliënt	en	krijgt	hij	de	

ondersteuning	die	hij	nodig	heeft?	Twee	maal	

per	jaar,	of	zo	nodig	vaker,	evalueren	we	het	

zorgplan	met	de	cliënt	en	betrokkenen	en	stellen	

het vervolgens bij als dat nodig is. Het zorgplan en 

de	zorgplanbespreking	vormen	daarmee	de	basis	

van onze zorg en ondersteuning. 

De	Lichtenvoorde	levert	kwalitatief	goede	zorg	en	dienstverlening.	Dit	toetsen	we	voortdurend	en	op	

verschillende	manieren	om	te	weten	of	dit	nog	steeds	zo	is.	En	waar	aandachtspunten	voor	verbetering	zijn	

verbeteren we de werkwijze. 

We	volgen	de	kwaliteit	van	het	zorgproces	door	middel	van	interne	en	externe	audits.	Zo	zijn	we	al	

jaren	HKZ-gecertificeerd.	We	hebben	de	zorgplannen	op	orde.	We	hebben	voldoende	en	deskundige	

medewerkers	en	de	medewerkers	zijn	enthousiast.	De	gedragsdeskundigen	zijn	structureel	bij	de	zorgteams	

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

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

De	focus	voor	verbetering	ligt	in	2019	op	het	verbeteren	van	een	aantal	processen.	Voorbeelden	zijn:

•  Het	registeren	van	de	afhandeling	van	incidentmeldingen.	We	zijn	in	2019	gestart	met	een	kortere	en	

meer	logische	wijze	van	registreren.

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

richtlijnen	gearchiveerd	of	vernietigd.

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

richtlijnen kunnen bewaren.
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•  Voor	de	preventie	van	legionella	is	de	werkwijze	van	het	testen	van	de	watermonsters	gedigitaliseerd.	

Het	registeren	van	de	spoelingen	op	de	locaties	is	besproken	met	betrokken	medewerkers	en	wordt	

getoetst in de interne audit.

•  We	hebben	medewerkers	nadrukkelijk	geinformeerd	over	het	gebruik	en	controle	van	de	tilbanden.	

Aandachtspunt	is	dat	bij	de	geringste	twijfel	het	hulpmiddel	niet	meer	gebruikt	mag	worden	en	dat	

er	melding	moet	worden	gemaakt	van	reparatie	of	vervanging.	In	2020	wordt	de	werkwijze	met	een	

opfriscursus	onder	de	aandacht	gehouden.

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

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

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

Vanuit	de	missie	en	visie	van	De	Lichtenvoorde	hebben	we	in	2019	binnen	het	zorgproces	voor	de	

individuele	cliënt	aan	een	aantal	onderwerpen	gewerkt.	We	hebben	gewerkt	aan	de	verbetering	van	de	

werkwijze	van	en	aandacht	besteed	aan	de	volgende	onderwerpen:	medezeggenschap,	Wet	zorg	en	dwang	

en	invulling	van	werken	en	vrije	tijd.	Hier	gaan	we	onderstaand	verder	op	in.	

1.1 Medezeggenschap - daar word je blij van!

Waar	staan	we	voor	als	het	gaat	om	medezeggenschap	cliënten?	Deze	medezeggenschap	is	essentieel	als	

het	gaat	om	goede	keuzes	maken.	Dat	staat	beschreven	in	onze	nieuwe	beleidsvisie	op	medezeggenschap	

cliënten.	We	houden	ons	hierbij	aan	de	wet.	De	Wet	Medezeggenschap	Cliënten	Zorginstellingen	

(WMCZ)	regelt	de	medezeggenschap	van	cliënten	van	zorginstellingen.	We	zien	het	als	onze	opdracht	de	

medezeggenschap	zo	dicht	mogelijk	bij	de	cliënt	te	leggen.	Door	in	gesprek	te	zijn,	kan	de	cliënt	duidelijk	

maken	wat	hij	denkt	en	voelt	en	waar	de	behoefte	ligt.	We	luisteren	met	alle	zintuigen,	we	zoeken	naar	

mogelijkheden	en	we	staan	open	voor	nieuwe	dingen.	Ons	doel	is	om	alle	cliënten	mee	te	laten	praten	en	

hun	eigen	keuzes	te	laten	maken.	

Wat is de kern van de visie op medezeggenschap?

•	 De	cliënt	heeft	het	recht	om	waar	mogelijk	zelf	te	kiezen	en	mee	te	beslissen.

•	 	Dit	draagt	bij	aan	de	kwaliteit	van	leven	gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt,	want	hoe	meer	invloed	je	

hebt	op	je	eigen	leven,	hoe	beter	je	je	voelt.		

•	 Voor	cliënten	betekent	dit:	‘zelf	kiezen	geeft	leefplezier’.

“ Wat gebeurt er als je zelf beslissingen mag maken? Daar word je blij van.  
Het geeft vrijheid. Daar word je groter van. Geeft je zelfvertrouwen.
 Hoe meer invloed je hebt op je eigen leven, hoe beter je je voelt.

.” Uit het jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad (CCR) 
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Samenwerken in de driehoek

De	medezeggenschap	voor	cliënten	wordt	vormgegeven	in	de	driehoek	cliënt,	netwerk	en	medewerkers.	

Ieder	gaat	op	basis	van	gelijkwaardigheid	in	gesprek	met	elkaar	en	werkt	samen.	Elk	perspectief	daarbinnen	

is	belangrijk.	De	kern	is	in	gesprek	te	gaan	over	welke	punten	iemand	belangrijk	vindt.	Dat	kan	vanuit	ieder	

perspectief	anders	zijn.	

Hoe gaan we verder inhoud geven aan medezeggenschap?

Voor	De	Lichtenvoorde	is	medezeggenschap	een	belangrijk	onderwerp.	Het	Team	Medezeggenschap	

Cliënten	is	uitgebreid	met	deskundige	medewerkers	en	heeft	de	opdracht	om	de	visie	uit	te	dragen	en	

verder inhoud te geven. 

In	2019	hebben	we	aandacht	besteed	aan	de	volgende	niveaus	binnen	medezeggenschap:

•  individueel niveau:	wat	zijn	wensen	en	behoeften	van	de	individuele	cliënt?	Dit	betekent	‘de	cliënt	

goed	(leren)	kennen’.	De	persoonlijk	begeleider	heeft	wekelijks	contact	met	de	cliënt	en	heeft	zijn	of	

haar vraag als uitgangspunt.

•  lokaal niveau:	wat	zijn	de	wensen	en	behoeften	van	de	groep?	We	ondersteunen	hen	om	hun	

wensen	over	gezamenlijk	wonen	op	de	locatie	kenbaar	te	maken.	Dit	doen	we	bijvoorbeeld	in	een	

woonoverleg,	huiskamergesprek	of	werkoverleg	op	het	Activiteitencentrum.

•  Regionaal niveau:	we	gaan	achterbanbijeenkomsten	voor	verwanten	organiseren.	Dit	werken	we	in	

2020 verder uit. 

•  Organisatieniveau:	we	geven	formeel	vorm	aan	de	medezeggenschap	van	de	Centrale	Cliëntenraad	en	

Centrale	Verwantenraad.	Wat	vinden	cliënten	en	verwanten	van	medezeggenschap?	Wat	de	Centrale	

Cliëntenraad	van	medezeggenschap	vindt,	hebben	ze	mooi	verwoord	in	hun	jaarverslag.

“ Ik word heel blij van het praten 
met cliënten en medewerkers over 

medezeggenschap. Met name omdat 
teams ervoor openstaan om kritisch 
naar zichzelf te kijken. En dat ze dat 

ook durven te doen. ”
  

Clementine Bollen, 
ondersteuner woonoverleg

Team Medezeggenschap Cliënten, 
Clementine Bollen (links) en Annemiek Dekkers (rechts)
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Een	verbeterpunt	uit	2018	was	dat	we	de	ondersteuning	van	medezeggenschap	op	alle	locaties	willen	

versterken.	In	2019	is	een	pilot	uitgevoerd	bij	een	zevental	teams.	Team	Medezeggenschap	Cliënten	heeft	daar	

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

geïntroduceerd.	De	teams	onderschrijven	de	visie	en	pakken	hem	op.	Dat	is	goed	om	te	zien.	 

Op	basis	van	deze	ervaringen	werken	we	in	2020	verder	aan	het	uitwerken	van	de	visie.	Daarbij	hebben	

we	telkens	de	vraag	voor	ogen	hoe	we	de	cliënt	verder	kunnen	versterken	om	de	medezeggenschap	ook	

daadwerkelijk	‘te	pakken’.		De	verwantenraad	geeft	aan	dat	ze	positieve	ervaringen	hebben	met	deze	invulling	

van	de	medezeggenschap.	Ze	geven	aan	dat	door	deze	invulling	de	cliënt	merkbaar	serieuzer	wordt	genomen.	

1.2 In gesprek over vrijheid en veiligheid

Door	de	komst	van	de	Wet	zorg	en	dwang	(Wzd)	hebben	we	opnieuw	stilgestaan	bij	wat	onvrijwillige	zorg	is.	

Zorgen voor bewustwording

De	inhoud	van	de	wet	is	niet	nieuw	voor	ons.	De	kern	van	de	Wet	zorg	en	dwang	is	‘Nee,	tenzij….’	Deze	wet	

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

eigen	verantwoordelijkheid.	In	2019	hebben	we	voornamelijk	ingestoken	op	bewustwording	van	zowel	

medewerkers	als	cliënten	en	vertegenwoordigers.	

We	willen	zo	min	mogelijk	onvrijwillige	zorg.	Dus	kijken	we	welke	manieren	

er	zijn	er	om	geen	onvrijwillige	zorg	toe	te	passen,	met	zoveel	mogelijk	

vrijheid	voor	de	cliënt.	We	dagen	onszelf	daarmee	continu	uit	om	te	denken	

in	mogelijkheden	en	om	anders	te	denken.	

In gesprek met elkaar: mooie inzichten

Voor	medewerkers	is	het	van	belang	dat	ze	continu	alert	zijn	op	onvrijwillige	zorg.	Het	moet	een	soort	2e	

natuur	zijn	om	te	denken	vanuit	het	principe	‘Nee,	tenzij...’.	Uitgangspunt	is	goed	luisteren	naar	de	wensen,	

verzet	nog	beter	gaan	herkennen	en	hier	met	elkaar	passende	antwoorden	op	bedenken.	Hoe	ga	je	om	met	

onvrijwillige	zorg	in	het	kader	van	de	nieuwe	Wet	Zorg	en	dwang?	Wat	doe	je	als	begeleider	als	de	cliënt	

gevaar	loopt	en	zijn	gedrag	schadelijk	is	voor	de	omgeving	of	de	gezondheid	van	hemzelf	of	anderen?	Hoe	

werk	je	daarbij	samen	met	de	familie	en	met	respect	voor	de	rechten	van	de	cliënt?	En	hoe	gaan	we	om	

met	de	keuzes	van	de	cliënten	daarin?	Om	dit	te	bereiken	zetten	we	o.a.	scholingen	in.	Dit	hebben	we	in	

2019	gedaan	tijdens	een	inspiratiedag	voor	medewerkers.

Onvrijwillige zorg: 

“ Alles wat een cliënt wel wil maar niet mag  
en alles wat een cliënt niet wil maar wel moet. 

.” 

Denk

Wet zorg en dwang

in mogelijkheden
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Daarnaast	hebben	we	ook	cliënten	en	verwanten	betrokken	tijdens	diverse	themacafés.	Er	zijn	goede	

discussies	gevoerd	over	vrijheid,	veiligheid	en	onvrijwillige	zorg.	Dit	leverde	mooie	inzichten	op,	zowel	bij	

medewerkers,	cliënten	als	verwanten.	Denken	in	mogelijkheden	staat	daarbij	centraal.	

Enkele citaten van deelnemers: 

Versterken van cliënten en medewerkers

In	2020	zullen	we	ons	verder	focussen	op	hoe	we	in	gesprek	gaan	en	blijven	met	de	cliënt	en	medewerkers.	

Met	als	doel	om	te	kijken	welke	concrete	stappen	nodig	zijn	om	zo	min	mogelijk	onvrijwillige	zorg	in	te	

zetten.	Dit	zullen	we	in	vaste	werkwijze	vormgeven.	

1.3	 Invulling	van	werken	en	vrije	tijd	is	maatwerk

Een	goede	invulling	van	de	dag	is	voor	iedereen	belangrijk.	Of	dat	nu	een	invulling	is	met	werken	of	met	een	

andere	zinvolle	bezigheid.	Het	geeft	voldoening,	maakt	blij,	zorgt	voor	sociaal	contact	en	stimuleert	groei	

en	ontwikkeling.	De	Lichtenvoorde	wil	iedere	cliënt	een	plek	bieden	die	bij	de	behoefte	van	die	cliënt	past.	

Dit	is	een	mooie	opgave	die	we	onszelf	stellen.	Het	is	een	continu	proces,	want	behoeften	en	wensen	van	

cliënten	veranderen.	Wij	willen	daarbij	aansluiten.

Ontwikkeling van maatwerk

Voor	de	ene	cliënt	betekent	dit	begeleid	werken	bij	een	kapsalon	of	mogelijk	betaald	werken	in	een	

productiebedrijf.	Voor	de	andere	cliënt	betekent	het	een	fijne	bezigheid	door	te	schilderen	of	te	knutselen.	

We	gaan	vaker	met	de	cliënt	in	gesprek	over	wat	hij/zij	nodig	heeft	en	bieden	aan	wat	hierbij	past.	 

“ Kans om 
de grens op te 

zoeken. ”
 

“ Veiligheid maakt vrij. ”
 

“ Door ervaring 
word je wijs. ”
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Zo	ontstaat	maatwerk.	Hiervoor	ontwikkelen	we	nieuw	aanbod	en	passen	we	bestaand	aanbod	aan.	 

Een	van	de	nieuwe	ontwikkelingen	is	het	opleiden	van	medewerkers	tot	Jobcoach	bij	Jouw	Kans.	 

Zij	gaan	cliënten	ondersteunen	bij	een	begeleid	werken	plek.		

Meer	samenwerking	tussen	wonen,	werken	en	vrije	tijd

De	ervaringen	van	de	cliënten	zijn	leidend.	Dit	zijn	de	ervaringen	op	zowel	de	woonlocatie	als	de	

werklocatie.	De	samenwerking	tussen	teams	waar	cliënten	wonen	en	waar	cliënten	werken	of	voor	

vrijetijdsbesteding	komen,	is	verbeterd.	

Hoe	hebben	we	dat	gedaan?

•	 	Er	is	meer	direct	overleg	tussen	de	teams	op	woon-	en	werklocaties.	Bijzonderheden	worden	in	overleg	

met	de	cliënt	besproken	en	verbeterd.		

•	 	De	ervaringen	van	de	cliënt	op	zowel	de	woonlocatie	als	de	werklocatie	worden	besproken	bij	

multidisciplinaire	overleggen	of	zorgplanbesprekingen	van	de	cliënt.	De	persoonlijk	begeleiders	vanuit	

werken	en	vrije	tijd	vermelden	de	ervaringen	in	het	zorgplan	of	zijn	aanwezig.	Dit	altijd	in	overleg	met	

de	cliënt.	

•	 	Eén	zorgteammanager	stuurde	alle	teams	van	werken	en	vrije	tijd	aan.	Er	is	een	herverdeling	van	alle	

teams	doorgevoerd,	zodat	meer	zorgteammanagers	zowel	woon-	als	werklocaties	aansturen.	Dit	om	de	

verbinding tussen wonen en werken te versterken. 

En verder in 2019

Nieuwe	locatie	volwassenen	met	autisme

De	Gieterijstraat	in	Gaanderen	is	een	locatie	met	woningen	voor	volwassenen	 

met	autisme	die	zelfstandig	willen	en	kunnen	wonen.	Zij	krijgen	hierbij	 

ondersteuning	van	de	levensloopbegeleiders	van	De	Lichtenvoorde.	Hiermee	sluiten	 

we	aan	bij	de	behoefte	van	deze	mensen	en	bieden	we	een	tussenstap	tussen	 

beschermd	wonen	en	zelfstandig	wonen.		

“ Je hebt elkaar nodig  
om op alle fronten kwaliteit te bieden. ”

  

Tessa Jurrius, zorgteammanager
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Dieren integreren in dienstverlening

In	2018	hebben	teams	aangegeven	dat	ze	dieren	willen	

integreren	in	onze	dienstverlening.	Hier	ligt	een	behoefte	bij	

cliënten.	Een	projectgroep	heeft	onderzoek	gedaan	naar	wat	

cliënten	hierin	wensen.	Zij	geven	aan	dat	er	op	meerdere	

vlakken	behoefte	is	om	dieren	in	hun	leven	te	hebben.	 

Dit	is	uitgewerkt	in	nieuwe	activiteiten	door	onder	andere	

Perron	8,	therapie	met	inzet	van	dieren,	ondersteuning	van	

vrijwilligers bij het verantwoord houden van huisdieren 

en	het	werken	met	dieren.	Ook	werkt	De	Lichtenvoorde	

samen	met	Stichting	Elvee	op	Zorgboerderij	De	Lindeboom	

in	Harreveld.	Stichting	Elvee	en	De	Lichtenvoorde	zijn	in	

2019	bestuurlijk	gefuseerd	en	versterken	daarmee	deze	

samenwerking.

Zorgproces rondom de individuele cliënt 

Cliënten	kunnen	erop	vertrouwen	dat	we	goede	en	veilige	zorg	bieden.	We	gaan	hiervoor	

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

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

Dit	gaat	goed:

•	 	We	hebben	de	afspraak	gemaakt	dat	cliënten	minimaal	één	keer	per	week	een	

ondersteuningsafspraak	hebben	met	hun	persoonlijk	begeleider.

•	 	We	doen	de	zorgplanbespreking	als	het	voor	de	cliënt	nodig	is	om	in	gesprek	te	gaan.	 

Dat	doen	we	dan	minimaal	twee	keer	per	jaar.	

•	 	In	2019	hebben	we	net	als	in	2018	cliënten	ondersteund	bij	het	invullen	van	een	 

speciaal	Geluksmoment.

•	 	Op	de	locaties	zijn	alle	cliëntgegevens	digitaal	beschikbaar.	

•	 	We	geven	de	cliënt	zoveel	mogelijk	vrijheid.	Ook	als	er	maatregelen	nodig	zijn	voor	de	

veiligheid	van	cliënten.	

•	 	We	doen	continu	onderzoek	naar	de	kwaliteit	van	de	zorg.		

Dit	kan	beter:

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

hier	continu	samen	over	in	gesprek	te	zijn.	Zo	kunnen	we	onze	ondersteuning	blijven	verbeteren.	

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

ondersteuning.	De	uitkomsten	bespreken	we	tijdens	de	zorgplanbespreking.	Zo	zorgen	we	ervoor	dat	we	

continu	individueel	reflecteren,	we	afspraken	maken	en	verbeteringen	doorvoeren.	En	ook	doen	we	

regelmatig	onderzoek	naar	cliëntervaringen	om	van	cliënten	te	horen	hoe	zij	de	zorg	en	dienstverlening	

ervaren.	Dit	doen	we	voor	verschillende	doelgroepen.	het	eerste	onderzoek	onder	ambulante	hulpverlening	

start	bij	levensloopbegeleiding	in	februari	2020.	Het	cliëntervaringsonderzoek	jeugd	verblijf	voeren	we	uit	 

in	maart	2020.	

In	2019	hebben	we	een	cliëntervaringsonderzoek	uitgevoerd	bij	cliënten	volwassenen	wonen.	We	hebben	

gebruik	gemaakt	van	het	instrument	‘Cliënten	aan	het	Woord’.

2.1 Uitkomsten onderzoek cliënten volwassenen wonen

Er	zijn	vragen	gesteld	over	de	begeleiding,	wonen,	dagbesteding	en	vrije	tijd.	Bij	elk	van	deze	aspecten	

oordeelt	meer	dan	80%	van	de	cliënten	positief.	We	zijn	tevreden	met	het	resultaat,	maar	ook	tevreden	

over	de	manier	waarop	we	het	onderzoek	hebben	uitgevoerd.	De	cliënten	zijn	zoveel	mogelijk	zelf	aan	het	

woord	geweest.	Het	is	mooi	dat	zoveel	cliënten	hebben	gesproken	over	hun	ervaringen,	de	goede	punten	

en	hun	verbeterpunten.	Met	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	kunnen	we	verder	aan	de	slag.	

Het	uitgangspunt	is	dat	we	van	alle	cliënten	de	ervaringen	willen	horen.	Cliënten	die	de	vragenlijst	zelf	in	

kunnen	vullen,	doen	dit	zelf.	Cliënten	die	ondersteuning	nodig	hebben	met	het	invullen,	vullen	de	vragenlijst	

in	met	een	interviewer.	De	meeste	cliënten	maakten	gebruik	van	een	interview.	 

De	interviewers	zijn	vrijwilligers	of	 

medewerkers	en	hebben	geen	directe	 

binding	met	de	cliënt.	 

Ze	zijn	goed	geïnstrueerd	om	de	vragenlijst	 

af	te	nemen.	Voor	cliënten	die	niet	zelf	 

de	ervaringen	kunnen	delen,	vult	de	 

vertegenwoordiger de vragenlijst in  

namens	de	cliënt.	

2.  In gesprek over 
cliëntervaringen
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In	totaal	heeft	80%	van	de	cliënten	meegedaan	en	

dat	is	iets	meer	dan	in	2017	(76%).	Dat	is	fijn,	want	

we	willen	van	zoveel	mogelijk	cliënten	horen	hoe	

zij	de	zorg	en	ondersteuning	ervaren.	De	respons	

van	cliënten	die	zelfstandig	invullen	is	60%.	Van	

cliëntvertegenwoordiger	71%	.	Dit	is	een	stijging	ten	

opzichte	van	2017	(38%).	

Cliënten	van	De	Lichtenvoorde	oordelen	vooral	

positief	over	een	aantal	aspecten	die	belangrijk	zijn	

voor	de	kwaliteit	van	het	dagelijks	leven,	zoals	contact	met	de	begeleider,	bij	de	begeleider	 

terecht	kunnen	als	je	ergens	mee	zit,	veilig	voelen,	wonen	op	de	locatie	en	Geluksmomenten.	

Het	is	goed	om	te	zien	dat	cliënten	dit	zo	ervaren,	want	dat	is	waar	we	voor	staan	bij	De	Lichtenvoorde.	

2.2 Wat doen we met de uitkomsten?

Alle	cliënten	die	deelgenomen	hebben,	ontvangen	een	individuele	rapportage.	De	resultaten	nemen	we	

mee	in	de	zorgplanbespreking.	De	locatiegebonden	bevindingen	bespreken	we	op	de	locatie.	Medewerkers	

of	de	ondersteuners	van	het	woonoverleg	bespreken	de	positieve	punten	en	de	punten	die	we	kunnen	

verbeteren	met	de	cliënten.	Samen	maken	ze	afspraken	voor	vervolg.	

Het	aandachtspunt	‘Cliënten	ervaren	niet	altijd	dat	het	eten	lekker	is’,	bespreken	we	in	alle	teams.		

Dit	punt	speelt	een	belangrijke	rol	in	het	dagelijkse	leven	van	cliënten.	Hoe	kunnen	cliënten	en	

medewerkers	op	de	locatie	realiseren	dat	cliënten	het	eten	lekker	vinden?	In	de	locatierapportages	en	de	

individuele	rapportages	zijn	hierover	meerdere	opmerkingen	geplaatst	en	cliënten	hebben	voorstellen	

gedaan	hoe	het	eten	kan	verbeteren.	Op	organisatieniveau	zijn	de	volgende	punten	opgepakt.	De	afspraken	

die	we	hierover	hebben	gemaakt,	gelden	voor	alle	cliënten	van	De	Lichtenvoorde.

1. Cliënten ervaren niet altijd genoeg contact met de persoonlijk begeleider

We	hebben	de	afspraak	gemaakt	dat	cliënten	minimaal	één	keer	per	week	een	ondersteuningsafspraak	

hebben	met	hun	persoonlijk	begeleider.

2. Cliënten ervaren niet altijd dat begeleiders goed naar hen luisteren 

Afgesproken	is	dat	de	persoonlijk	begeleider	in	de	ondersteuningsafspraak	vraagt	‘Vind	je	dat	wij/de	

begeleiders	goed	naar	je	luisteren?’

3.  ‘Cliënten ervaren niet altijd dat de begeleiders bij dagbesteding genoeg tijd voor hen hebben’ en 

‘Cliënten ervaren niet altijd dat ze een leuke dagbesteding hebben bij De Lichtenvoorde’

In	2020	werken	we	de	visie	op	werken	en	vrije	tijd	verder	uit.	Afgesproken	is	dat	we	concreet	vorm	gaan	

geven	aan	het	verbeteren	van	individueel	maatwerk.
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En verder in 2019

Ondersteuning bij vragen en klachten 

De	klachtenregeling	is	goed	en	laagdrempelig.	We	informeren	cliënten	er	op	structurele	wijze	en	op	

verschillende	manieren	over.	Zoals	via	de	informatie	op	de	website,	in	de	informatiemap	voor	cliënten	en	

via	folders	op	de	locaties.	De	Lichtenvoorde	is	aangesloten	bij	een	externe	klachtencommissie.	Cliënten	en	

vertegenwoordigers	kunnen	hier	gebruik	van	maken	als	zij	niet	tevreden	zijn	over	de	afhandeling	van	de	

interne	klachtenprocedure.	De	externe	klachtencommissie	heeft	in	2019	geen	klacht	ontvangen	voor	 

De	Lichtenvoorde.

Vertegenwoordiging van cliënten in de Centrale Cliëntenraad (CCR) en Centrale Verwantenraad (CVR)

In	2018	was	een	verbeterpunt:	Een	vertegenwoordiging	vanuit	de	cliëntgroepen	jeugd	en	ambulante	

ondersteuning	in	de	CVR	en	CCR.	In	2019	hebben	de	Raden	hiervoor	actief	geworven.	In	2020	starten	een	

cliënt	ambulant	in	de	CCR	en	in	de	CVR	start	een	verwant	vanuit	de	doelgroep	Jeugdhulp.

Meldingen	inspectie	IGJ/IGZ

In	2019	zijn	twee	meldingen	aan	de	IGJ/IGZ	gedaan.	Beide	meldingen	hadden	betrekking	op	seksueel	

grensoverschrijdend	gedrag.	Deze	meldingen	hebben	we	binnen	De	Lichtenvoorde	met	alle	betrokkenen	

uitgebreid	geanalyseerd.	Dit	hebben	we	gedaan	met	behulp	van	een	Prisma-analyse	en	voorzien	van	

een	onderzoeksrapportage	met	verbetermaatregelen.	In	de	aangescherpte	werkwijze	hebben	we	acties	

benoemd	om	cliënten	nog	beter	te	beschermen	en	weerbaarder	te	maken.	Door	de	IGJ/IGZ	zijn	beide	

meldingen,	na	ontvangst	van	een	uitgebreide	onderzoeksrapportage,	afgesloten.

In gesprek over cliëntervaringen 

Ons	uitgangspunt	is	hoe	de	cliënt	zijn	of	haar	leven	wil	leiden.	We	vragen	cliënten	of	we	dat	

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

Dit	gaat	goed:

•	 	Op	meer	locaties	praten	cliënten	mee	over	wat	goed	gaat	en	wat	beter	kan.	

•	 	80%	van	volwassen	cliënten	die	bij	ons	wonen	hebben	meegedaan	aan	het	

cliëntervaringsonderzoek	‘cliënten	aan	het	woord’.

•	 	We	gaan	in	gesprek	met	cliënten	over	de	uitkomsten	van	het	onderzoek.	 

We	kijken	samen	naar	wat	beter	kan.	En	hoe	dat	beter	kan.	

•	 	In	2020	wordt	gestart	met	cliëntervaringsonderzoeken	voor	alle	doelgroepen

Dit	kan	beter:

•	 	Individuele	invulling	van	werken	en	vrije	tijd.

•	 	Cliënten	ervaren	niet	dat	begeleiders	altijd	goed	naar	hen	luisteren.
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3.  Medewerkers in gesprek 
met elkaar 

De	kern	van	reflectie	is	dat	medewerkers	samen	kijken	naar	‘wat	gaat	goed’	en	‘wat	kan	beter’.	Dit	doen	

we aan de hand van onderwerpen die voor de teams belangrijk zijn. Het is een manier om samen met 

collega’s	te	leren	van	vragen	en	problemen	uit	de	dagelijkse	werkpraktijk.	Het	verbeteren	staat	daarbij	

voorop.	De	teams	leren	goed	analyseren.	Ze	leren	kritisch	kijken	naar	hun	eigen	aandeel,	het	aandeel	van	

het	team	en	ook	het	aandeel	van	de	organisatie.	

3.1	 Teamreflectie

Het	doel	van	teamreflectie	is	om	met	het	zorgteam	de	kwaliteit	van	leven	van	cliënten	te	verbeteren.	 

Bij	De	Lichtenvoorde	is	het	reflecteren	in	de	teams	veel	meer	dan	een	verplichting.	Het	leren	en	verbeteren	

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

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

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

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

De	Lichtenvoorde.	Hoe	kunnen	we	leren	van	de	kennis	en	ervaring	van	collega’s	om	de	zorg	en	

ondersteuning	te	verbeteren?	We	bespreken	en	evalueren	de	voortgang	van	de	afspraken	periodiek	binnen	

het	managementteam.

Hoe	ver	zijn	we	met	teamreflectie?

De	teams	zijn	zich	bewust	van	het	belang	en	doel	van	de	teamreflectie.	Het	is	vanzelfsprekend	dat	

medewerkers	met	elkaar	praten.	Echter	met	elkaar	bewust	stilstaan	bij	wat	het	voor	de	cliënt	betekent,	is	

een	belangrijk	aandachtspunt.	Teams	vinden	niet	altijd	de	tijd	om	de	reflectie	bewust	te	doen.	Daar	wringt	

het	in	de	praktijk.	We	werken	in	kleinschalige	teams	waarbij	medewerkers	vaak	alleen	werken.	Tijd	vinden	

om	samen	te	reflecteren	is	dan	vaak	lastig.	

Het	afgelopen	jaar	zien	we	een	positieve	ontwikkeling.	Het	teamontwikkelplan	geeft	teams	houvast	en	

teams	nemen	zelf	initiatief	tot	verbeteracties.	Dat	lukt	nog	niet	overal.	We	zien	bijvoorbeeld	dat	teams	wel	

een	teamdag	of	teamreflecties	plannen,	maar	geen	koppeling	maken	naar	het	teamontwikkelplan.

Hoe pakken we het aan?

We	streven	ernaar	om	teams	te	helpen	om	de	teamreflecties	en	het	oppakken	van	verbeteracties	

meer	te	integreren	in	de	werkzaamheden.	Elk	team	op	hun	eigen	manier.	We	moeten	hier	samen	met	

de	medewerkers	goed	over	in	gesprek.	Hoe	we	dit	kunnen	realiseren?	Hierin	ligt	een	belangrijke	taak	

voor	de	zorgteammanagers.	Het	is	van	belang	om	de	teams	inhoudelijk	te	ondersteunen	met	gegevens	

en	te	ondersteunen	bij	het	oppakken	van	de	verantwoordelijkheid.	Om	zelf	te	organiseren,	kaders	en	

randvoorwaarden	stellen,	elkaar	aanspreken	op,	enzovoort.	Zo	kunnen	we	tijd	vrijmaken	om	te	reflecteren.	
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Daarnaast	geven	zorgteammanagers	en	gedragsdeskundigen	medewerkers	ondersteuning	bij	het	goed	

analyseren	van	gegevens	en	het	formuleren	van	concrete	verbeteracties.	Ook	maakt	dit	het	mogelijk	om	

verder	de	verdieping	op	te	zoeken.	Zo	gaat	de	aandacht	steeds	meer	naar	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	

van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënt.	De	afspraken	uit	de	teamreflecties	worden	opgepakt	in	het	team.	

Uiteindelijk	gaat	het	erom	dat	de	cliënt	er	beter	van	wordt.	

Reflectie	op	onderwerpen

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

(kwartaal)analyse	op	MIC-meldingen,	risicosignalering	en	teamfunctioneren.	

(Kwartaal)analyse MIC-meldingen

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

door	casussen	te	bespreken	van	clienten	waar	meerdere	meldingen	van	zijn.	

Risicosignalering

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

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

gebied	van	trauma	of	mensen	met	een	licht	verstandelijke	beperking	(lvb)	om	de	risico’s	te	verminderen.	

Ook	voorkomt	het	bespreken	dat	je	gewend	raakt	aan	bepaalde	risico’s.	We	moeten	alert	blijven	op	het	

voorkomen	van	risico’s	

Teamfunctioneren

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

De	aandachtsgebieden	waren:

•	 Bespreken	onderlinge	samenwerking	teamrollen	(Teamthermometer).	

•	 Werken	in	kleine	teams

•	 Driehoek	verwant/cliënt/professional

•	 Scholing	fysieke	weerbaarheid

3.2		 Minder	administratie	

Medewerkers	hebben	aangeven	dat	zij	(te)	veel	tijd	besteden	aan	administratie.	Ze	willen	hier	minder	tijd	

aan	besteden	en	meer	tijd	besteden	aan	de	cliënt.	Dit	geeft	meer	werkplezier	voor	de	medewerkers.	In	een	

projectgroep	hebben	we	geïnventariseerd	welke	regels,	registraties	en	processen	regeldruk	geven	volgens	

zorgmedewerkers.	Vervolgens	hebben	we	gekeken	welke	minder	kunnen.	Dit	waren:

•	 Aanpassingen	cliëntprofiel:	het	aantal	vragen	is	verminderd.

•	 	In	zorgplan:	De	verplichting	om	de	hermeneutische	cirkel	bij	elke	cliënt	in	te	vullen	is	vervallen.	 

Nu	wordt	het	ingevuld	als	dit	nodig	is.		
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•	 	Methodisch	werken	met	het	cliëntdossier:	de	verplichte	handtekening	onder	het	verslag	

zorgplanbespreking	is	vervallen.	En	de	persoonlijk	begeleider	heeft	meer	rechten	gekregen	om	de	

gemaakte	afspraken	in	het	zorgplan	te	actualiseren.	

Het	is	fijn	om	te	zien	hoe	de	input	van	medewerkes	heeft	geleid	tot	de	eerste	administratieve		

lastenvermindering.

Ook	is	gezien	dat	medewerkers	een	hogere	administratieve	last	ervaren	als	ze	niet	weten	waar	de	

registraties	voor	zijn	en/of	de	digitale	applicaties	niet	goed	kennen.	We	organiseren	bijscholingen	voor	ONS/

Jouw	Omgeving	/ORTEC	(roostermakers)/TOPDesk/Pythia/	Kwaliteitsportaal/MijnTalent.

Het	project	heeft	ons	geleerd	om	regelmatig	‘het	waarom’	van	registraties	te	bespreken	met	medewerkers.	

Zo	ontstaat	er	meer	begrip	waarom	sommige	dingen	gewoon	echt	moeten.	En	we	blijven	kritisch	op	het	

kunnen	schrappen	van	bestaande	registraties.	Als	voorbeeld:	om	te	voldoen	aan	de	Wet	zorg	en	dwang	

moet	je	meer	registreren,	terwijl	we	juist	minder	administratie	willen.	Dit	is	een	belangrijk	aandachtspunt.

 

Wat ervaren de teams zelf over het verminderen van de administratie?

“ Er wordt duidelijk aan gewerkt en er is zeker al verbeterd en veranderd. ”  

3.3 Voldoende deskundige medewerkers

Ons	doel	is	dat	we	onze	cliënten	de	beste	ondersteuning	bieden.	Onze	focus	ligt	op	de	kwaliteit	van	leven,	

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

medewerkers.	

Opleiden en ontwikkelen

De	medewerker	moet	goed	in	staat	zijn	om	zijn	werk	te	doen.	Hier	investeren	we	in	en	ondersteunen	hen	

waar nodig. 

•	 	In	2019	hebben	we	wederom	BBL-ers	geworven.	Dit	zijn	zij-instromers	die	een	BeroepsBegeleidende	

Leerweg	volgen.	Dit	is	een	goede	manier	om	nieuwe	medewerkers	aan	onze	organisatie	te	binden	en	

ze	zelf	op	te	leiden.	

•	 	Ook	investeren	we	in	de	ontwikkeling	van	stagiaires.	Dit	zijn	immers	de	potentiële	medewerkers	van	de	

toekomst.	

•	 	We	ontwikkelen	scholing	voor	medewerkers	om	aan	te	sluiten	bij	de	zorgvraag	van	de	cliënten.	Maar	

ook	op	basis	van	de	ontwikkelingen	die	we	zien.	Dit	ontwikkelen	we	zelf,	maar	we	geven	ook	scholing	

in	samenwerking	met	externen,	zoals	bijvoorbeeld	Autisme	Centraal.	We	hebben	daarnaast	een	

uitgebreid	aanbod	aan	teamtrainingen.	

•	 	De	gedragsdeskundigen	van	zorgadvies	en	behandeling	ondersteunen	de	teams	in	hun	ontwikkeling.	
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Ondersteunen van medewerkers

Zelfsturing	is	al	jaren	een	begrip	binnen	De	Lichtenvoorde,	

maar	iedereen	geeft	er	een	andere	uitleg	aan.	Er	is	behoefte	

aan	duidelijkheid	en	om	te	weten	waar	we	nu	staan	zodat	we	

de	koers	uitzetten	naar	de	gewenste	verandering.	We	hebben	

in	2019	uit	de	zorgteams	opgehaald	wat	zij	belangrijk	vinden	

en	echt	nodig	hebben	om	de	kwaliteit	van	leven,	gezien	door	

de	ogen	van	de	cliënt	waar	te	maken.	Vervolgens	hebben	we	

gekeken hoe we daar vanuit de ondersteunende diensten 

invulling	aan	kunnen	geven	en	in	kunnen	faciliteren.		

De	uitkomsten	geven	duidelijk	aan	waar	in	de	komende	jaren	

de	ontwikkelingen	liggen.	Denk	aan	teamontwikkeling,	ontwikkeling	situationeel	leiderschap,	werkdruk,	

invulling	vacatures,	ondersteunende	systemen	enzovoort.

Werven en behouden van deskundige medewerkers 

Een	belangrijk	speerpunt	is	het	behouden	van	goede	en	voldoende	medewerkers.	In	2019	heeft	P&O	

zich	gericht	op	het	verbeteren	van	de	processen	rondom	werving	en	selectie.	De	processen	zijn	opnieuw	

ingericht	vanuit	het	oogpunt	van	de	sollicitant:	persoonlijke	benadering,	laagdrempelig	en	snel.	Daarnaast	

hebben	we	gekeken	hoe	we	de	interne	processen	richting	medewerkers	beter	kunnen	inrichten:	snelheid	en	

perfectie	waren	daarbij	het	uitgangspunt.	Zo	hebben	we	o.a.	AFAS	geïmplementeerd	met	als	doel	minder	

administratie,	minder	papier	en	daardoor	meer	cliënttijd	voor	medewerkers.

Wat vindt de Centrale Verwantenraad hiervan? 

“ Wij ervaren dat er teveel kortlopende contracten zijn  
waardoor begeleiders en bewoners elkaar niet goed kunnen leren kennen. 

Kortlopende contracten passen daarom niet.”  

Interne audits

Het	uitvoeren	van	interne	audits	is	bij	De	Lichtenvoorde	een	normaal	onderdeel	van	het	gesprek	over	

goede	zorg	en	ondersteuning.	(Staf)medewerkers	van	De	Lichtenvoorde	voeren	deze	interne	audits	

systematisch	uit	in	de	zorgteams.	Het	onderzoek	bestaat	uit	een	auditgesprek	op	locatie,	observatie	en	

dossierbeoordeling.	We	bezoeken	alle	locaties	twee	keer	per	jaar	voor	een	interne	audit;	één	keer	voor	een	

audit	met	specifieke	aandacht	voor	medicatie,	voorbehouden	handelingen	en	onvrijwillige	zorg.	En	één	

keer	met	een	audit	Kwaliteit	met	onderwerpen	over	het	zorgproces	van	de	cliënt,	het	teamfunctioneren	en	

kwaliteit	en	veiligheid.	Het	resultaat	is	dat	het	in	het	team	duidelijk	wordt	wat	goed	gaat	en	wat	nog	beter	

kan. 
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De	auditee	neemt	de	acties	vanuit	de	audit	in	behandeling	en	koppelt	de	verslaglegging	van	de	audit	en	

de	actiepunten	terug	naar	het	team	in	het	teamoverleg.	Het	team	pakt	de	actiepunten	op	en	zet	acties	uit	

via	het	Kwaliteitsportaal.	Actiepunten	die	direct	aandacht	vragen,	worden	door	de	auditor	ook	persoonlijk	

doorgegeven	aan	de	zorgteammanager	of	direct	in	behandeling	genomen	door	de	verpleegkundig	adviseur.	

Jaarlijks	bepalen	we	in	het	MT	welke	onderwerpen	we	het	komende	jaar	toetsen	in	de	interne	audits.	 

De	specifieke	onderwerpen	bepalen	we	op	grond	van	de	knelpunten	van	afgelopen	jaar,	veranderingen	in	

de	wet-	en	regelgeving	en	ontwikkeling	van	de	organisatie.	De	interne	audit	ondersteunt	hiermee	aan	bij	de	

gewenste	organisatieontwikkeling.	

Wat zijn de resultaten van de audits?

Algemeen

Auditees	ervaren	de	audits	als	prettig.	Het	geeft	hen	inzicht	in	bijvoorbeeld	de	verwachte	werkwijze	en	

samenhang	van	de	onderwerpen	en	de	stand	van	zaken	van	het	team	ten	opzichte	van	deze	verwachte	

werkwijze. 

Wat gaat goed? 

De	punten	die	goed	lopen	zijn:	de	cliënt	is	goed	betrokken	bij	het	zorgplan,	digitaliseren	van	de	papieren	

dossiers	en	er	zijn	minder	geconstateerde	actiepunten	bij	de	vrijheidsbeperkende	maatregelen	ten	opzichte	

van voorgaande jaren. 

Wat kan beter? 

Rondom	het	werken	met	zorgplannen	kunnen	we	een	aantal	dingen	verbeteren,	namelijk	werken	vanuit	

doelen	in	het	zorgplan	en	rapporteren	op	doelen.	Daarnaast	kan	de	evaluatie	van	vrijheidsbeperkende	

maatregelen	in	het	zorgplan	beter.	Wat	ook	beter	kan	is	het	organiseren	van	en	verslaglegging	van	

teamreflecties,	de	registratie	bekwaamheden	en	scholingen	van	medewerker	en	de	vastgestelde	werkwijze	

ten	aanzien	van	‘beheer	medicatie’.	
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Medewerkers in gesprek met elkaar 

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

over	vragen	waar	ze	in	hun	werk	mee	te	maken	hebben.	Medewerkers	worden	hierdoor	beter	

in	hun	werk.	Bij	alles	wat	we	doen,	stellen	we	ons	steeds	de	vragen:	‘Wat	is	goede	zorg?’,	 

‘Hoe	doe	je	dat	met	elkaar?’	en	‘Hoe	wordt	de	cliënt	hier	beter	van?’	

Dit	gaat	goed:

•	 Minder	administratie	zodat	er	meer	tijd	is	om	de	cliënten	te	ondersteunen.

•	 We	zetten	ons	ervoor	in	dat	zorgteams	voldoende	en	deskundig	personeel	hebben.

•	 	We	onderzoeken	wat	zorgteams	nodig	hebben	om	hun	werk	zo	goed	mogelijk	te	kunnen	

doen.

•	 De	medewerkers	denken	zelf	mee	over	hoe	we	kunnen	verbeteren.

Dit	kan	beter:

•	 Het	team	moet	goed	organiseren	om	alles	wat	er	is	afgesproken	zo	goed	mogelijk	te	doen.	

•	 Meer	aandacht	voor	het	voorkomen	dat	medewerkers	ziek	worden	of	ziek	blijven.	
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4.	 	Inzet	financiële	middelen	–	
de cliënt als uitgangspunt 

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

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

aan de kwaliteit van leven van cliënten ten goede moet komen. Dit betekent dat we in de keuzes die we 

maken dit als uitgangspunt nemen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Zowel met cliënten als met de 

zorgteams.

4.1		Focus	van	begroting	naar	realisatie

De	begrotingscyclus	voor	2020	is	net	iets	anders	verlopen	dan	voor	2019.	Voor	de	begroting	2020	is	de	

financiële	kaderbrief	gelijk	gebleven	aan	die	van	2019.	Dat	houdt	in	dat	teams	op	de	voor	hen	bekende	

manier	kunnen	blijven	werken	met	het	aan	hen	beschikbaar	gestelde	budget.	Daarom	hebben	wij	ook	

geen	wensen	meer	opgevraagd	ten	aanzien	van	investeringen	en	dergelijke.	We	hebben	aan	de	teams	een	

budget	beschikbaar	gesteld	waarbinnen	zij	in	de	loop	van	2020	hun	eigen	keuzes	kunnen	maken	ten	aanzien	

van	investeringen.	Daarbij	gaan	we	uit	van	goed	vertrouwen.	Hiermee	verleggen	we	de	focus	nog	meer	naar	

de	realisatie	en	wordt	de	begroting	minder	leidend.	Teams	krijgen	zo	steeds	meer	zelf	de	mogelijkheid	om	

invulling	te	geven	aan	de	kwaliteit	van	leven	gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt.

De	modellen	waarmee	teams	budgetscenario’s	kunnen	uitwerken	bij	wijzigingen	in	de	cliëntenpopulatie,	

zijn	in	2019	door	verschillende	teams	al	goed	gebruikt.	Taakhouders	administratie	en	roostermakers	

gebruiken	het	model	om	inzicht	te	krijgen	in	de	mogelijke	personeelsinzet.	Voor	2020	heeft	elk	team	

inmiddels	een	geactualiseerd	model	beschikbaar.	 

Vanuit	de	afdeling	financiën	zullen	teams	en	zorgteammanagers	worden	gestimuleerd	om	deze	modellen	

met	meer	regelmaat	te	gebruiken,	zodat	beschikbare	middelen	ook	optimaal	kunnen	worden	benut,	maar	

ook	om	onnodige	budgetoverschrijdingen	te	voorkomen.

“ We gaan uit van goed vertrouwen. Het motto 
daarbij is ‘Ga met de beschikbare middelen om,  

alsof het je eigen portemonnee betreft.’ ”
  

Charley Immens, manager Financiën
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Het	verbeterpunt	van	het	verkorten	van	de	doorlooptijd	van	de	begrotingscyclus	is	gedeeltelijk	behaald.	

Het	beoogde	doel	hiervan	is	om	de	tijdsinvestering	in	de	begroting	te	verminderen	en	zo	meer	focus	te	

kunnen	aanbrengen	op	de	realisatie.	Echter	is	de	periode	waarin	aan	de	begroting	is	gewerkt,	september	

t/m	november,	niet	het	meest	effectief	gebleken.	Deze	periode	is	voor	de	afdeling	Planning	&	Control	

traditioneel	druk	door	herschikkingsafspraken	met	zorgkantoren,	aanbestedingen	van	gemeenten	en	de	

interimcontrole	van	de	accountant.	Hierdoor	is	het	niet	gelukt	om	de	teams	voor	aanvang	van	het	boekjaar	

van	de	geactualiseerde	modellen	te	voorzien.	Wel	is	het	gelukt	om	teams	slechts	één	keer	te	bevragen	op	

de	benodigde	informatie	ten	behoeve	van	de	begroting.

In	2021	werken	we	verder	aan	het	juiste	gesprek	met	teams	en	zorgteammanagers.	De	taakhouders-

overleggen	worden	beter	gestructureerd	en	teams	en	zorgteammanagers	krijgen	een	vast	aanspreekpunt	

op	de	afdeling	financiën	daar	waar	het	gaat	om	budget	en	realisatie.

informatievoorziening

Managers	en	teams	hebben	inzage	in	hun	resultaten	in	een	digitaal	portaal.	De	stuurinformatie	die	

beschikbaar	is,	is	nog	steeds	beperkt	tot	enkele	prestatie-indicatoren,	financieel	resultaat,	cliëntbezetting	en	

verzuimpercentages.	In	2019	is	een	begin	gemaakt	met	de	inventarisatie	van	de	benodigde	stuurinformatie.	

Dit	zal	leiden	tot	een	juiste	set	aan	indicatoren	die	we	aan	managers	en	teams	beschikbaar	stellen.

Resultaatverantwoordelijkheid

Teams	zijn	in	de	voorgaande	jaren	steeds	meer	toegegroeid	naar	de	rol	die	zij	nu	spelen	ten	aanzien	van	de	

financiële	huishouding.	Het	uitspreken	van	vertrouwen	ten	aanzien	van	het	maken	van	de	juiste	keuzes	is	

daarbij	van	groot	belang	geweest.	Ondanks	dat	onze	taakhouders	administratie	geen	financiële	achtergrond	

hebben,	zijn	zij	prima	in	staat	om	een	goede	invulling	te	geven	aan	deze	taak.

Zoals	al	benoemd	krijgen	teams	in	2020	naast	de	resultaatverantwoordelijkheid	met	de	daarbij	behorende	

keuzevrijheid	ook	meer	vrijheid	ten	aanzien	van	het	beschikbare	investeringsbudget.	Daarbij	stellen	we	voor	

2021	in	eerste	instantie	een	budget	beschikbaar	voor	de	inrichting	van	locaties.	Ten	aanzien	van	benodigde	

investeringen	in	huisvesting	en	hulpmiddelen	voor	cliënten,	krijgen	de	teams	ondersteuning	van	Huisvesting	

en	Zorgadvies	en	behandling.

Nu	de	begroting	van	De	Lichtenvoorde	minder	ruim	lijkt	te	worden,	is	het	zaak	om	ook	dan	het	vertrouwen	

uit	te	blijven	spreken.	Ook	moeten	we	een	beroep	doen	op	de	bijbehorende	verantwoordelijkheid	om	een	

sluitende	exploitatie	te	behouden.	De	afdeling	Financiën	ziet	hier	voor	2020	een	signalerende	rol	voor	

zichzelf	weggelegd.	Daarom	zal	de	afdeling	in	2020	periodiek	analyses	opstellen	voor	het	management	om	

hierover	het	goede	gesprek	met	elkaar	te	kunnen	voeren,	zonder	daarmee	de	eigen	regie	van	teams	te	

willen	verminderen.
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4.2		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	2019	met	een	positief	resultaat	van	€	1.200.000	afgesloten.	 

Het	eigen	vermogen	van	De	Lichtenvoorde	bedraagt	eind	2019	€	10.000.000.	Dit	komt	neer	op	25,9%	van	 

de	omzet.	

Het	resultaat	over	2019	is	hoog,	hoger	dan	we	graag	zouden	willen	maar	wel	minder	hoog	dan	in	2018.	

Graag	hadden	we	meer	geld	ingezet	voor	extra	personeel	in	de	teams,	maar	dat	is	slechts	gedeeltelijk	

gelukt.	Waar	vorig	jaar	vacatures	lastig	in	te	vullen	waren,	is	ons	dat	in	2019	wel	beter	gelukt,	echter	

het	behoud	van	personeel	vraagt	nog	steeds	veel	aandacht.	Ondanks	dat,	zijn	we	wel	geslaagd	in	onze	

doelstelling	om	een	deel	van	ons	financiële	overschot	van	2018	om	te	zetten	in	extra	personeel.

Voor	2020	is	een	begroting	opgesteld	met	een	beoogd	resultaat	van	€	380.000.	Dit	resultaat	is	gebaseerd	

op	de	financiële	doelstelling	van	De	Lichtenvoorde.	Door	dalende	tarieven,	met	name	voor	residentiële	

jeugdzorg,	lijkt	dit	een	realistische	scenario	en	is	een	resultaat	zoals	in	2019	en	2018	niet	te	verwachten.	 

Dat	weerhoudt	ons	er	niet	van	om	ook	voor	2020	geld	beschikbaar	te	stellen	voor	individuele	

geluksmomenten	voor	cliënten.Ke

4.3  Kengetallen 2019

Resultaatratio

2019 2018

Resultaatratio	(resultaat	boekjaar	/	totale	opbrengsten	boekjaar)	 3,2% 4,5%

Resultaat	boekjaar 1.234.122 1.676.141
Totale opbrengsten boekjaar 38.830.876 37.216.745

Liquiditeit

2019 2018

Liquiditeit	(A/C) 209,1% 222,2%

Vlottende	activa	inclusief	liquide	middelen	(A) 10.098.878 10.733.757
Vlottende	activa	exclusief	liquide	middelen	(B) 2.181.431 2.300.860
Totaal	kortlopende	schulden	(C) 4.830.276 4.830.218

Solvabiliteit

2019 2018

Solvabiliteit	(totaal	eigen	vermogen	/	balanstotaal) 63,8% 60,5%

Totaal	eigen	vermogen 10.046.354 8.812.232
Balanstotaal 15.756.152 14.571.975



29

Weerstandsvermogen

2019 2018

Weerstandsvermogen	(totaal	eigen	vermogen	/	totaal	opbrengsten) 25,87% 23,67%

Totaal	eigen	vermogen 10.046.354 8.812.232
Totaal opbrengsten 38.830.876 37.216.745

Gemiddelde opbrengsten per FTE

2019 2018

Gemiddelde	opbrengsten	per	FTE	(Totaal	opbrengsten	/	gemiddeld	FTE) 80.729 83.446

Totaal opbrengsten 38.830.876 37.216.745
Gemiddeld	FTE 481 446

Gemiddelde kosten per FTE

2019 2018

Gemiddelde	kosten	per	FTE	(Totaal	kosten	/	gemiddeld	FTE) 78.164 79.687

Totaal kosten 37.596.754 35.540.604
Gemiddeld	FTE 481 446

Inzet financiële middelen – de cliënt als uitgangspunt 

Dit	gaat	goed:

•	 	Taakhouders,	administratie	en	roostermakers	gebruiken	het	model	‘budgetscenario’s’	om	

inzicht	te	krijgen	in	de	mogelijke	personeelsinzet.

•	 	We	zijn	in	gesprek	met	cliënten	en	medewerkers	om	de	beschikbare	middelen	zo	goed	

mogelijk	in	te	zetten	voor	de	kwaliteit	van	leven	van	de	cliënt,	gezien	door	de	ogen	van	de	

cliënt.

Dit	kan	beter:

•	 	De	doorlooptijd	van	de	begrotingscyclus	is	gedeeltelijk	behaald.	In	2020	gaan	wij	hier	

verder	mee	aan	de	slag.

•	 De	teams	kunnen	de	modellen	voor	budgetscenario’s	vaker	inzetten.

•	 Stuurinformatie	voor	managers	en	teams	kan	beter.
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5.	 	Reflectie	van	de	raden

5.1	 Reflectie	Centrale	Cliëntenraad	

Wij	als	Centrale	Cliëntenraad	zijn	erg	tevreden	over	de	kwaliteit	van	De	Lichtenvoorde.	

Wat gaat er goed?

Gemma	Groot	Severt	komt	vaak	in	de	Centrale	Cliëntenraad	om	met	ons	te	praten	over	de	kwaliteit	

van	zorg	en	kwaliteit	van	leven.	Wij	mogen	meedenken	en	meepraten	hierover.	

Wij	zijn	trots	op	De	Lichtenvoorde	omdat	ze	openstaan	voor	kritiek.	Wij	als	Centrale	Cliëntenraad	

komen	op	voor	alle	cliënten	en	mogen	kritisch	zijn.	Er	wordt	naar	ons	geluisterd	en	er	wordt	wat	mee	

gedaan. 

Wij	vinden	het	belangrijk	dat	De	Lichtenvoorde	zowel	kijkt	naar	wat	fout	gaat	als	naar	wat	er	goed	

gaat.	Dat	is	in	dit	rapport	erg	duidelijk	zichtbaar.	Waar	kunnen	we	van	leren	en	waar	mogen	we	trots	

op zijn. 

Wat kan er beter? 

Het	is	belangrijk	om	in	overleg	mét	de	cliënt	te	gaan	en	niet	in	overleg	over	de	cliënt.	Als	we	in	

gesprek	blijven	met	elkaar	en	echt	luisteren,	dan	verbetert	de	kwaliteit	van	leven.

Niet	iedereen	zit	op	de	goede	plek.	Het	is	belangrijk	om	daar	naar	te	blijven	kijken.	Door	in	gesprek	te	

gaan	met	elkaar,	kom	je	erachter	wat	de	behoefte	en	wens	is	van	iemand	op	het	gebied	van	werk	of	

wonen. 

Dat	veranderingen	soms	te	snel	gaan.	Het	zou	prettig	zijn	om	veranderingen	stap	voor	stap	in	te	

voeren.	We	hebben	soms	wat	meer	tijd	nodig	om	eraan	te	wennen.	

Gelukkig	gaat	er	heel	veel	goed.	De	meeste	cliënten	zijn	heel	tevreden.	We	zien	dat	ook	in	de	cijfers	

uit	het	cliëntervaringsonderzoek.	Daar	zijn	wij	als	Centrale	Cliëntenraad	erg	blij	mee!	
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5.2	 Reflectie	Centrale	Verwantenraad

De	Centrale	Verwantenraad	vindt	het	een	heel	herkenbaar	rapport.

De	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënt	loopt	als	een	rode	draad	door	de	organisatie.	 

Van	verschillende	kanten	wordt	die	insteek	wel	genomen.

In	de	praktijk	hapert	het	hier	en	daar	nog	wel	een	beetje.	Het	blijft	altijd	wel	een	beetje	onzeker	of	de	

begeleiding	wel	begrepen	heeft	wat	de	cliënt	bedoeld.	

Elke	cliënt	moet	krijgen	waar	hij	recht	op	heeft	en	dat	is	voor	iedere	cliënt	persoonlijk	en	anders.

De	CVR	heeft	wel	de	indruk	dat	dit	er	langzaam	insijpelt.

Het	is	fijn	dat	ook	de	zwakke	punten	er	in	staan.	Een	stukje	kwetsbaarheid	van	de	organisatie.

Ook	verwanten	moeten	leren	dat	als	er	echt	iets	is	dat	ze	aan	de	bel	trekken.

We	doen	met	elkaar	ons	best	om	te	communiceren	en	in	gesprek	te	blijven.

5.3	 Reflectie	Ondernemingsraad

De	ondernemingsraad	heeft	tijdens	de	vergadering	van	15	september	2020	het	kwaliteitsrapport,	 

dat	in	concept	klaar	is,	besproken.	De	ondernemingsraad	vindt	het	Kwaliteitsrapport	prettig	leesbaar,	

het	nodigt	uit	tot	lezen.	Fase	2	&	3	Zorgen	voor	de	toekomst	is	duidelijk	herkenbaar,	daar	is	een	goede	

vertaalslag	aan	gegeven.		De	ondernemingsraad	vindt	het	voor	nieuwe	medewerkers	een	positieve	start	

bij	De	Lichtenvoorde,	dat	zij	kort	na	de	aanstelling	dit	Kwaliteitsrapport	ontvangen.	De	ondernemingsraad	

beveelt	aan	om	het	Kwaliteitsrapport	in	de	toekomst	aan	collega-organisaties,	gemeentes	en	verwanten	te	

presenteren.	De	ondernemingsraad	vindt	het	positief	dat	het	Kwaliteitsrapport	openbaar	is	en	t.z.t.	via	de	

website	van	De	Lichtenvoorde	is	in	te	zien.	

Inhoudelijke	reflectie	van	de	ondernemingsraad	op	enkele	onderwerpen:

•	 	Administratieve	last:	De	ondernemingsraad	hoopt	dat	De	Lichtenvoorde	blijft	werken	aan	vermindering	

van	de	administratieve	last	en	dat	de	teams	hiervan	in	de	toekomst	echt	het	verschil	gaan	merken.	

•	 	Legionella	preventie:	De	ondernemingsraad	is	bekend	met	het	feit	dat	het	goed	borgen	van	de	

veiligheid	m.b.t	Legionella	over	meerdere	schijven	gaat.	De	ondernemingsraad	is	van	mening	dat	 

De	Lichtenvoorde	goed	met	legionella	bezig	is.	

•	 	Zorgplanbespreking/MDO:	Binnen	De	Lichtenvoorde	gebeurt	het	steeds	meer	dan	in	het	verleden	dat	

de	ervaringen	van	cliënten	die	dagbesteding	hebben	opgenomen	worden	in	het	zorgplan.	Dit	zou	meer	

mogen.	De	ondernemingsraad	vindt	het	positief	dat	hierin	vooruitgang	wordt	geboekt.	
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6.	 	Externe	visitatie

Het	uitvoeren	van	een	externe	visitatie	is	een	2-jaarlijkse	verplichting	vanuit	het	Kwaliteitskader	

Gehandicaptenzorg.	Maar	wat	is	het	fijn	en	zinvol	om	een	externe	visitatie	uit	te	voeren	in	de	organisatie!

Hierbij	een	korte	terugblik	op	een	bijzondere	bijeenkomst	in	een	bijzondere	tijd.

De	bijeenkomst	in	april	werd	geannuleerd	vanwege	de	lock	down.	Bij	het	versoepelen	van	de	maatregelen	is	

de	visitatie	verplaatst	naar	september.	De	externe	visitatie	heeft	plaatsgevonden	op	15	september	2020	met	

behulp	van	ZOOM.	Een	fysieke	ontmoeting	is	niet	mogelijk	door	een	stijging	van	het	aantal	corona-infecties	

in de Achterhoek.

De	doelstelling	van	de	visitatie	is	het	geven	van	aandachtspunten	voor	en	systematische	bewaking,	

beheersing	en	verbetering	van	zorg	en	ondersteuning	van	De	Lichtenvoorde.

Vraagstelling	externe	visitatie	

De	Lichtenvoorde	heeft	de	externe	visiteurs	gevraagd	hun	mening	te	geven	over	hetgeen	er	in	het	

kwaliteitsrapport	2019	staat.	En	wat	zij	hierover	in	gesprek	met	medewerkers	van	De	Lichtenvoorde	

terugzien.

Onze	specifieke	vraag	hierbij	was:	Is	de	bewaking,	beheersing	en	verbetering	van	zorg	en	ondersteuning	

systematisch	en	herkenbaar	ingericht	op	organisatieniveau,	teamniveau	en	individueel	niveau?

Hoe	krijgen	medewerkers	binnen	zelforganiserende	teams	zicht	op	de	eigen	kwaliteit	van	de	zorg	en	

ondersteuning,	op	dat	van	de	collega’s	en	de	gezamenlijke	kwaliteit	van	het	team?	Hoe	krijgen	de	

ondersteunende	diensten	en	het	management	hier	zicht	op	om	het	individueel	of	per	team	te	bespreken?

De	Parabool	en	De	Passerel	voeren	een	eenzijdige	externe	visitatie	uit	bij	De	Lichtenvoorde.	 

De	Lichtenvoorde	heeft	gekozen	voor	een	visitatie	door	deze	organisaties,	omdat	De	Parabool	en	 

De	Passerel	in	grootte	en	aanbod	voor	verschillende	doelgroepen	vergelijkbaar	zijn	met	De	Lichtenvoorde.	

De	deelnemers	van	de	organisaties	waren	als	volgt:

Visiteur	De	Parabool:	bestuurder

Visiteurs	De	Passerel:	manager	zorg,	gedragskundige	en	kwaliteitsmedewerker

Deelnemers	van	De	Lichtenvoorde:	Bestuurder,	2	zorgteammanagers,	2	gedragsdeskundigen,	 

2	medewerkers	van	locaties	en	kwaliteitsfunctionaris	

Gezien	de	vraagstelling	zijn	geen	cliënten	betrokken	bij	deze	visitatie.	
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Bevindingen externe visiteurs

De	externe	visitatie	is	ervaren	als	een	open	gesprek	waar	bestuurder	en	medewerkers	aanwezig	zijn.	 

Fijn	dat	er	medewerkers	van	de	locaties	aangesloten	zijn.	De	externe	visiteurs	geven	complimenten	over	de	

mooie	vormgeving	en	de	toegankelijke	schrijfstijl	van	het	kwaliteitsrapport.		

In	de	externe	visitatie	komt	de	zoektocht	van	De	Lichtenvoorde	naar	de	concrete	invulling	van	kwaliteit	van	

leven	heel	mooi	naar	voren.	Er	wordt	gesproken	vanuit	de	behoefte	van	de	cliënt.	De	medezeggenschap	

van	cliënten	is	mooi	verwoord	in	het	kwaliteitsrapport.	De	deelnemers	van	De	Lichtenvoorde	stellen	zich	

kwetsbaar	op	en	vragen	om	tips	voor	verbetering.	Het	komt	over	als	een	leuke	organisatie	om	voor	te	werken.	

Aanbevelingen	voor	het	kwaliteitsrapport:

•	 De	zoektocht	naar	de	concrete	invulling	ook	in	het	kwaliteitsrapport	duidelijker	beschrijven.

•	 	In	het	volgende	rapport	meer	opnemen	over	welke	methodes	worden	gebruikt,	wat	hebben	we	met	

elkaar	gedaan,	wat	gaan	we	doen,	wat	heeft	het	opgeleverd.	

•	 	Het	kwaliteitsrapport	mag	meer	verhalen	bevatten	van	ervaringen	van	cliënten	en	medewerkers.	 

Wat	heeft	de	aanpak	gedaan	voor	jou?

•	 In	de	cliëntversie	eventueel	gebruik	maken	van	beelden	en	pictogrammen.

Aanbevelingen	voor	de	organisatieontwikkeling:

•	 	De	Lichtenvoorde	heeft	een	hele	mooie	visie	op	kwaliteit:	de	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	van	de	

cliënt.	Dit	zie	je	niet	helemaal	terug	in	de	beschreven	werkwijze	van	het	rapport.	De	visie	vertalen	en	

meenemen	in	alles,	beleid	en	instrumenten.	

•	 	Eenduidige	begrippen	gebruiken	in	de	organisatie.	Er	wordt	met	verschillende	termen	gesproken	over	

hetzelfde.	

•	 	Betrek	medewerkers	op	alle	niveaus	bij	wat	je	doet.	Bijvoorbeeld	door	jaarlijkse	bijeenkomsten	of	het	

aandragen	onderwerpen	voor	interne	audits.	Medewerkers	moeten	echt	invloed	kunnen	hebben	op	

wat	ze	aan	het	doen	zijn	en	betrokkenheid	voelen	bij	waar	de	organisatie	voor	staat.	De	organisatie	

ben	je	met	elkaar.	Betrokkenheid	is	essentieel	op	alle	onderwerpen.

Aanbeveling	voor	verbetering	van	kwaliteit:

•	 Benoemen	van	parameters	voor	zorginhoudelijke	ondersteuning.	

Aanbeveling	voor	teamfunctioneren:

•	 	Alle	begeleiders	(persoonlijk	begeleiders	en	begeleiders)	dragen	bij	aan	de	kwaliteit	in	het	team	en	zijn	

gesprekspartner	voor	de	cliënten	over	de	afspraken	in	het	zorgplan.	

Reactie	deelnemers

Het	was	voor	de	deelnemers	een	heel	waardevolle	middag	en	een	zinvolle	uitwisseling	van	visie	en	concrete	

werkwijze.	De	drie	organisaties	spreken	de	wens	uit	om	vaker	contact	met	elkaar	te	hebben	om	van	elkaar	

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

•	 Cliënten/	of	medewerkersverhalen

•	 Visie	Wet	zorg	en	dwang	De	Lichtenvoorde

•	 Cockpit,	managementrapportagesysteem	(personeelsopbouw,	ziekteverzuim,	cliëntpopulatie)

•	 Directiebeoordeling	2019

•	 Diverse	voortgangsrapportages	

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

•	 Jaarverslag	2019	Centrale	Cliëntenraad

•	 Jaarverslag	2019	Centrale	Verwantenraad	

•	 Jaarverslag	2019	Ondernemingsraad

•	 Jaarverslag	cliëntvertrouwenspersoon	langdurig	wonen	en	cliëntvertrouwenspersoon	jeugd

•	 Jaarverslag	vertrouwenspersoon	medewerkers	

•	 Kaderbrief	2019

•	 Managementinformatie	cliënten	met	ondersteuningsplan

•	 Managementrapportage	MIC	2019

•	 MIC-meldingen	in	het	Kwaliteitsportaal	

•	 Rapportage	uitkomsten	Cliëntervaringsonderzoek	‘Clienten	aan	het	woord’	2017

•	 Rapportage	uitkomsten	Cliëntervaringsonderzoek	‘Mijn	Mening’	2018

•	 Registratie	Vrijheidsbeperkende	maatregelen	in	het	zorgdossier

•	 Risico-inventarisaties	in	het	zorgdossier

•	 Veranderplan	Zorgen	voor	de	toekomst

•	 Verslaglegging	interne	en	externe	audits	

•	 Verslaglegging	teamreflectie	in	hetkwaliteitsportaal

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

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

We	hebben	2019	samen	op	een	goede	manier	in	kaart	gebracht!

Voor	al	het	gebruikte	beeldmateriaal	is	toestemming	gegeven	door	de	personen	op	de	foto’s.	
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De Lichtenvoorde
actief in zorg

De	Lichtenvoorde
Galileïstraat	26
7131	PE	Lichtenvoorde
t					(0544)	37	11	30
f					(0544)	37	76	30
e					info@delichtenvoorde.nl
w    www.delichtenvoorde.nl


