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Voorwoord
‘In	gesprek	met	elkaar’	is	de	titel	van	het	kwaliteitsrapport	2018	van	De	Lichtenvoorde.	Deze	titel	is	ontstaan	

uit een gesprek met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad. Dit is waar het om gaat, geven 

zij	aan.	Als	je	echt	in	contact	bent	met	elkaar,	dan	krijg	je	ook	de	hulp	die	je	nodig	hebt.	Met	deze	titel	geven	

we	aan	wat	een	belangrijk	thema	was	en	is	voor	De	Lichtenvoorde.	

In	gesprek	zijn	met	elkaar	gaat	niet	alleen	over	zenden	en	ontvangen,	maar	over	écht	met	elkaar	in	gesprek	

zijn.	De	ander	écht	horen	en	daar	op	aansluiten.	Medewerkers,	cliënten	en	verwanten	met	elkaar,	maar	ook	

medewerkers,	cliënten	en	verwanten	onderling.	Dat	is	de	basis	van	onze	zorg	en	dienstverlening.	Met	als	

doel	om	de	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënt	continu	te	verbeteren.

In dit kwaliteitsrapport leggen we verantwoording af over wat we in 2018 allemaal hebben gedaan. Samen 

met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale verwantenraad hebben we teruggekeken en op onszelf 

gereflecteerd.	Wat	is	er	allemaal	gebeurd	en	gedaan?	Wat	ging	goed	en	wat	kan	beter?	Als	we	terugkijken	

dan	was	het	wel	erg	veel.	Misschien	wel	te	veel	als	je	alles	op	een	rijtje	zet.	

Maar	ondanks	de	grote	hoeveelheid	dingen	die	we	hebben	gedaan,	hebben	de	medewerkers	het	verschil	

gemaakt.	Met	als	resultaat	dat	cliënten	aangeven	dat	ze	zeer	tevreden	zijn.	Dat	is	iets	om	trots	op	te	zijn.	

En	dat	dit	ook	nog	resulteert	in	medewerkers	die	meer	dan	gemiddeld	tevreden	zijn.	En	we	daarvoor	een	

gouden	ster	als	beste	werkgever	mochten	ontvangen,	is	iets	om	méér	dan	trots	op	te	zijn.	

De kern van wat we doen is goede zorg en dienstverlening bieden aan cliënten. Daar staan we voor en daar 

gaan	we	voor.	Dit	komt	dus	ook	terug	in	bijvoorbeeld	het	onderwerp	van	de	Radenavond:	in	gesprek	met	

elkaar	over	wat	nu	eigenlijk	kwaliteit	van	leven	is.	Of	in	de	nieuwe	visie	op	medezeggenschap	waarbij	we	met	

elkaar	in	gesprek	gaan	over	zelf	kiezen	omdat	zelf	kiezen	leefplezier	geeft.	En	hoe	meer	invloed	je	hebt	op	je	

eigen	leven,	hoe	beter	je	je	voelt.	Het	gesprek	met	elkaar	aangaan	is	dus	een	thema	dat	overal	in	terugkomt.	

In 2017 hebben we al geconstateerd dat een goed gesprek met elkaar hebben 

niet	altijd	eenvoudig	is.	Het	vraagt	een	lange	adem	om	daar	verandering	in	te	

krijgen.	Daar	werken	we	aan	en	daar	zullen	we	aan	blijven	werken.	En	dat	alles	

met als doel de kwaliteit van leven door de ogen van de cliënt. Daar gaat het  

om	bij	De	Lichtenvoorde.		

Hans	Poortier

Bestuurder

De Lichtenvoorde
actief in zorg
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De Lichtenvoorde in beeld
De Lichtenvoorde in Oost Gelderland

•	 Ca.	40	locaties	

• Ca. 800 cliënten

• Ca. 640 medewerkers

•	 Ca.	330	vrijwilligers

Jeugdzorg

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

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

en/of	gedragsproblematiek

• Spoedzorg

• Zorgadvies en behandeling

•	 Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding	

Volwassenenzorg wonen (Wlz)

•	 	Ondersteuning	voor	mensen	met	een	(verstandelijke)	beperking,	niet	aangeboren	hersenletsel	(NAH),	

meervoudige	beperking,	autisme

• Spoedzorg 

• Zorgadvies en behandeling

•	 Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding	

Volwassenenzorg	(Wmo)

• Ondersteuning thuis voor volwassenen

•	 Beschermd	en	beschut	wonen	/	Levensloopbegeleiding

• Zorgadvies en behandeling

•	 Ondersteuning	bij	werken	en	vrijetijdsbesteding	
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Kwaliteitsrapport 2018 in het kort
‘In	gesprek	met	elkaar’	is	de	titel	van	het	kwaliteitsrapport	2018	van	De	Lichtenvoorde.	Dit	is	waar	het	om	

gaat,	geven	cliënten	en	verwanten	aan.	Als	je	echt	in	contact	bent	met	elkaar,	dan	krijg	je	ook	de	hulp	die	

je	nodig	hebt.	Met	deze	titel	geven	we	aan	wat	een	belangrijk	thema	was	en	is	voor	De	Lichtenvoorde.	

In	dit	kwaliteitsrapport	vertellen	we	wat	we	in	2018	allemaal	hebben	gedaan.	Wat	is	er	allemaal	gebeurd	

en	gedaan?	Wat	ging	goed	en	wat	kan	beter?	

  Zorgproces	rond	de	
individuele client

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

•  De cliënt goed kennen of leren kennen.

•	 	We	doen	de	zorgplanbespreking	

als	de	cliënt	het	nodig	heeft	om	in	

gesprek te gaan. Dat doen we dan 

minimaal	twee	keer	per	jaar.	

•	 	We	hebben	Geluksmomenten	

ingevoerd.

•	 	We	hebben	de	vraag	‘Zien	jullie	

je	persoonlijk	begeleider	genoeg?	

gesteld in de woonoverleggen. 73% 

geeft	aan	dat	het	prima	gaat.	25%	 

wil	hun	persoonlijk	begeleider	 

meer zien. 

•  Veilig omgaan met gegevens.

 Dit kan beter

•  Cliënten ervaren dat ze voldoende 

tijd	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

•  Cliënten kunnen meepraten over 

dingen	die	zij	belangrijk	vinden.	

•	 	We	gaan	in	gesprek	met	cliënten	over	

de uitkomsten van de onderzoeken. 

We	kijken	samen	naar	wat	beter	kan.	

En hoe dat beter kan. 

•  Jongeren geven in 2018 een 7,1. Ze 

zijn	vooral	tevreden	over	de	veiligheid	

in de nacht. En ook over de hulp 

van de groepsbegeleiding en dat ze 

iemand in vertrouwen kunnen nemen.

 Dit kan beter

•	 	Cliënten	op	alle	locaties	kunnen	

meepraten. 

•  Jongeren en ambulante cliënten 

denken mee in de Centrale 

Cliëntenraad.	Hun	verwanten	denken	

mee in de Centrale Verwantenraad. 

•  Onderzoek doen naar ervaringen  

van ambulante cliënten. 
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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.

 De	organisatie
Bij	De	Lichtenvoorde	staat	‘het	verder	

verbeteren van de kwaliteit van leven 

gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt’	

centraal. 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. 

•	 	Beter	ondersteunen	van	

medewerkers zodat ze hun werk  

zo	goed	mogelijk	kunnen	doen.	

•	 	Andere	organisaties	laten	bekijken	

of we werken zoals afgesproken.

 Dit gaat goed

•	 	We	informeren	cliënten	steeds	meer	

op een manier die ze goed kunnen 

begrijpen.	

•	 	We	willen	van	cliënten	en	

medewerkers horen wat we  

kunnen verbeteren.

•	 	We	zijn	in	gesprek	met	cliënten	en	

medewerkers om het geld voor de 

zorg	zo	goed	mogelijk	in	te	zetten.	

 Dit kan beter

•	 	We	gaan	soms	te	snel	met	

veranderingen.	We	moeten	 

het tempo aanpassen.

 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. 

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

•	 	We	kijken	wat	zorgteams	nodig	

hebben om hun werk goed te  

kunnen doen.

•  De medewerkers denken zelf mee 

over hoe we kunnen verbeteren.

•	 	We	hebben	plannen	gemaakt	om	te	

zorgen dat we in de toekomst genoeg 

en goede medewerkers hebben.

•  De medewerkers geven aan dat ze 

tevreden	zijn	over	De	Lichtenvoorde.	

En	dat	ze	trots	zijn	op	de	organisatie.

 Dit kan beter

•  Teams maken allemaal op dezelfde 

manier een verslag van wat ze 

hebben besproken. En wat ze hebben 

afgesproken om te verbeteren.  

•	 	Meer	aandacht	voor	het	voorkomen	

dat medewerkers ziek worden of ziek 

blijven.
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1.	 	De	organisatie	-	 
Zorgen	voor	de	toekomst

In	2018	zijn	we	verder	gegaan	op	de	ingeslagen	weg	van	‘Zorgen	voor	de	toekomst’.	Het	verder	

verbeteren	van	de	kwaliteit	van	leven	gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt	staat	daarbij	centraal.	

Om	hier	goed	invulling	aan	te	geven,	zijn	we	aan	de	slag	gegaan	met	de	volgende	thema’s:

• De	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënt	staat	centraal	in	alles	wat	we	doen.

• Ontwikkeling	van	de	zorgteams:	ruimte	voor	eigen	regie	van	medewerkers.

• Verbetering	van	de	ondersteuning	aan	de	zorgteams.

• Is	de	ingeslagen	weg	herkenbaar	in	de	praktijk?

1.1	 De	kwaliteit	van	leven	van	de	cliënt	

De kwaliteit van leven gezien door de ogen van de cliënt staat centraal in alles wat we doen. Dat is waar  

het	bij	De	Lichtenvoorde	om	gaat.	Om	dit	goed	met	elkaar	te	doen,	is	‘in	gesprek	gaan	met	elkaar’	de	kern.	 

Met	elkaar	in	gesprek	zijn	verbindt,	motiveert	en	inspireert.	Het	zorgt	voor	samenwerking,	betrokkenheid	

en werkplezier.

We	zijn	op	verschillende	manieren	met	elkaar	in	gesprek	gegaan.	Voorbeelden	hiervan	zijn:

•  Medewerkers	en	cliënten	gaan	in	gesprek	over	de	kwaliteit	van	leven	en	wat	dat	voor	hen	inhoudt.	 

Dit	doen	we	tijdens	de	zorgplanbespreking	en	bijvoorbeeld	het	woonoverleg.	Maar	een	mooie	bijdrage	

hieraan	zijn	ook	de	Geluksmomenten	(lees	hierover	meer	in	hoofdstuk	2).		

•  In	2018	zijn	we	gestart	met	de	ontwikkeling	van	onze	visie	op	medezeggenschap.	Dit	is	gebaseerd	op	

onze	eigen	missie	en	visie	en	de	nieuwe	Wet	Medezeggenschap	Cliënten	Zorginstellingen	(WMCZ).	De	

kern	van	onze	visie	op	medezeggenschap	is	‘Zelf	kiezen	geeft	leefplezier’.	

 

•  Informeren	van	cliënten	op	een	manier	dat	het	voor	hen	beter	te	begrijpen	is.	Een	voorbeeld	hiervan	 

is	de	Infomap	voor	nieuwe	cliënten	waarin	alle	belangrijke	informatie	in	eenvoudige	taal	staat.	

“ 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): 

Wat vindt de CCR van de nieuwe visie op medezeggenschap?
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•  We	zijn	met	alle	Raden	tijdens	de	jaarlijkse	Radenavond	in	gesprek	gegaan	over	het	onderwerp	 

‘Kwaliteit	van	leven.	Wat	is	dat	voor	jou?’.	Dit	gesprek	heeft	mooie	en	waardevolle	uitkomsten	 

opgeleverd: de kwaliteit van leven is individueel en voor iedereen anders. Daarom is het zo  

belangrijk	om	met	elkaar	in	gesprek	te	zijn.	

•  In gesprek met samenwerkingspartners hebben we het gehad over hoe we de zorg nog beter aan  

kunnen	laten	sluiten	bij	de	behoefte.	Bijvoorbeeld	bij	de	naschoolse	opvang	en	dagbehandeling.	Zo	 

zijn	we	in	gesprek	gegaan	met	o.a.	gemeenten,	woningbouwverenigingen	en	andere	zorgorganisaties.

1.2	 Ontwikkeling	zorgteams:	ruimte	voor	eigen	regie	van	medewerkers

In	2018	zijn	we	aan	de	slag	gegaan	met	fase	2	van	‘Zorgen	voor	de	toekomst’:	de	ontwikkeling	van	de	zorg-

teams.	Onder	het	motto	‘Voor	grootse	avonturen	moet	gereisd	worden’,	hebben	we	alle	teams	binnen	de	

organisatie	uitgenodigd	om	mee	te	denken.	Wat	draagt	nú	het	meest	bij	aan	de	verdere	ontwikkeling	van	

zorgteams?	Met	als	uiteindelijke	doel	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	leven	van	de	cliënt.	

De	uitkomsten	zijn	een	goede	weergave	van	wat	er	leeft	binnen	de	teams.	De	werkgroep	heeft,	namens	 

alle	teams,	een	adviesrapport	geschreven	aan	het	MT.	Het	MT	heeft	vervolgens	prioriteiten	gesteld	voor	

drie	projecten.	Dit	zijn	‘teams	willen	dieren	integreren	binnen	De	Lichtenvoorde’,	‘teams	willen	zelf	mee- 

beslissen	bij	het	plaatsen	van	nieuwe	cliënten’	en	‘teams	willen	minder	administratie’.	Daarnaast	moeten	

we	ook	randvoorwaarden	creëren	om	de	eigen	regie	mogelijk	te	maken.	Zoals	duidelijkheid	over	bevoegd-

heden	en	verantwoordelijkheden.	Ook	is	een	werkgroep	Cultuur	gestart.	Deze	werkgroep	heeft	als	opdracht	

om een plan van aanpak op te stellen om de cultuur verder te ontwikkelen. De doelstelling is om de missie, 

visie	en	kernwaarden	uitgangspunt	te	laten	zijn	voor	alle	wat	iedere	medewerker	binnen	De	Lichtenvoorde	

doet.
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1.3 Verbetering van de ondersteuning

In	2018	zijn	we	ook	aan	de	slag	gegaan	met	fase	3	van	‘Zorgen	voor	de	toekomst’:	de	verbetering	van	de	

ondersteuning	aan	de	zorgteams	door	de	ondersteunende	diensten.	Dit	zijn	P&O,	Kwaliteit,	Secretariaat,	 

ICT,	Financiën,	Communicatie,	Perron	8,	Huisvesting	en	Facilitair	en	Medezeggenschap.	Bij	de	inrichting	 

van de ondersteunende diensten, digitale systemen en rapportages stellen we ons telkens de vraag wat  

de	meerwaarde	is	voor	de	cliënt.	Daarnaast	kijken	we	naar	wat	de	zorgteams	nodig	hebben	om	hun	werk	

goed	te	kunnen	doen.	Het	verbeteren	van	de	ondersteuning	is	een	langdurige	ontwikkeling,	maar	de	reis	 

is begonnen. 

Organisatorische en inhoudelijke verbetering

Per	ondersteunende	dienst	hebben	we	inhoudelijk	gekeken	wat	we	aan	moeten	passen.	Bijvoorbeeld	hoe	

we	projectmatig	werken	verder	kunnen	ontwikkelen.	Belangrijk	hierbij	is	het	verbeteren	van	prioritering	en	

resultaatgericht	werken.	Maar	vooral	ook	dat	de	projecten	werkelijk	bijdragen	aan	de	kwaliteit	van	leven.	

“ We zitten in een nieuwe fase waarin we veel meer 

betrokken worden bij wat we doen. En dat maakt dat 

dingen ook vanuit onszelf ontstaan in plaats van dat we 

iets opgelegd krijgen. Dat is een goede ontwikkeling. 

”
  

Marcel Wissink, persoonlijk begeleider

“ De ondersteunende teams zijn veel beter zichtbaar. 

Ze gaan de organisatie in om de vraag op te halen en sluiten 

aan bij wat medewerkers van zorgteams nodig hebben. 

”
 Simone Hartjes, zorgteammanager

Naast	deze	werksessies	hebben	we	in	2018	uiteraard	meer	gedaan	aan	de	ontwikkeling	van	de	zorgteams.	

Lees	hiervoor	meer	in	hoofdstuk	5.	Een	belangrijk	onderwerp	voor	het	verbeteren	van	de	zorgteams	is	ook	

de verbetering van de ondersteuning van deze teams. 
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“ Het is goed dat er pas op de plaats gemaakt wordt met projecten. 

Er wordt nu meer gekeken naar het belang van de cliënt en de belastbaarheid 

van de medewerker op de werkvloer. 

”
 Ondernemingsraad

Ondersteuning	bij	nieuwe	privacywet	-	samen	verbeteren

Een	mooi	voorbeeld	is	hoe	we	de	teams	inhoudelijk	ondersteund	hebben	bij	

het	voldoen	aan	de	nieuwe	privacywet.	We	hebben	ons	gericht	op	de	bewust-

wording van medewerkers en het creëren van draagvlak. Dit hebben we samen 

met	een	vertegenwoordiging	van	de	teams	opgepakt.	Mooi	is	ook	dat	daar	

best	een	stukje	humor	in	mag	zitten.	Want	ook	dat	past	bij	De	Lichtenvoorde.	

We	hebben	medewerkers	opgeroepen	om	samen	te	verbeteren.	Dit	is	goed	

opgepakt,	ze	dachten	steeds	actiever	mee	bij	verbeteringen	en	oplossingen.

1.4	 Is	de	ingeslagen	weg	herkenbaar	in	de	praktijk?

De	Lichtenvoorde	heeft	JP	van	den	Bent	gevraagd	als	partner	voor	de	externe	visitatie	over	het	kwaliteits-

rapport	2017.	Deze	visitatie	vond	plaats	in	mei	2018.	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	staan	dat	ze	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?

Met	betrekking	tot	de	missie,	visie	en	kernwaarden	is	de	ingezette	beweging	merkbaar	en	wordt	als	

aantrekkelijk	gezien.	In	2018	zijn	we	verder	aan	de	slag	gegaan	met	het	eigen	maken	van	de	visie,	missie	

en kernwaarden. Zie hoofdstuk 1.2.

De 
Lichtenvoorde

“ Wat we dit jaar binnen projecten doen, is duidelijk 

gelinkt aan de missie, visie en kernwaarden. We stellen 

steeds de vraag ‘wat voegt dit toe aan de kwaliteit van 

leven van de cliënt’. Binnen werk- en projectgroepen en 

vergaderingen van team procesondersteuning ligt dit altijd 

aan de basis. We zijn er heel bewust mee bezig. 

”
 Mariëlla Vermeer, trajectbegeleider
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Wat gaat goed?

• We	gaan	in	gesprek	met	elkaar.	

•  We	willen	van	cliënten	en	medewerkers	horen	op	welke	punten	we	kunnen	verbeteren.

• De structuur van de medezeggenschap is in ontwikkeling.

•  Medewerkers	hebben	aangegeven	op	welke	punten	zij	verbeteringen	willen	om	de	

kwaliteit van leven voor de cliënten te kunnen verbeteren. 

• We	informeren	cliënten	steeds	meer	op	een	manier	die	cliënten	kunnen	begrijpen.	

Wat kan beter?

•  We	werken	hard	aan	veranderingen.	Het	tempo	ligt	soms	te	hoog	zodat	niet	alle	 

medewerkers voldoende aan kunnen sluiten. In 2019 zullen we prioriteiten stellen  

en het tempo waar nodig aanpassen. 

Over de ondersteuning	en	cliëntgericht	werken	gaven	ze	aan	dat	bij	het	denken	over,	het	ondersteunen	van	

en	huisvesten	van	cliënten	de	indicatie	of	het	budget	soms	nog	leidend	is.	In	2018	is	ingezet	op	het	gesprek	

met	cliënten	om	nog	beter	te	achterhalen	wat	de	cliënt	nodig	heeft.	Zie	hoofdstuk	2.	

Als	het	gaat	over	de	medewerkers	en	zelfsturing	binnen	de	teams hebben ze ervaren dat medewerkers 

ruimte	ervaren	om	zelf	keuzes	te	mogen	maken	bij	de	ondersteuningsvraag	van	de	cliënt.	In	2018	is	ingezet	

op	meer	mogelijkheden	voor	medewerkers	om	op	het	gebied	van	personeelsbeleid	en	inzet	van	financiële	

middelen keuzes te kunnen maken. Zie hoofdstuk 5 en 6.
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2.		Zorgproces	rond	 
de	individuele	cliënt



18

2.	 	Zorgproces	rond	 
de	individuele	cliënt

De	centrale	vraag	binnen	het	zorgproces	rondom	de	individuele	cliënt,	is	‘Krijgt	de	cliënt	de	 

ondersteuning	die	hij	nodig	heeft?’.	In	de	cliëntversie	van	het	kwaliteitskader	Gehandicaptenzorg	

komt	dit	heel	mooi	terug.	Daarin	staat	‘Voor	een	fijn	leven	is	het	belangrijk	om	in	gesprek	te	gaan.	

In	een	gesprek	kun	je	duidelijk	maken	wat	je	denkt	en	voelt.	Als	jij	aangeeft	wat	je	wilt,	kunnen	

de	mensen	om	je	heen	jou	beter	helpen.	Zo	werk	je	samen	aan	een	fijn	leven.’	

De	Lichtenvoorde	levert	kwalitatief	goede	zorg	en	dienstverlening.	We	hebben	voldoende	en	deskundige	

medewerkers,	de	medewerkers	zijn	enthousiast,	we	ondersteunen	hen	met	goede	en	relevante	scholing	

en	we	hebben	de	zorgplannen	op	orde.	Dit	volgen	we	door	interne	en	externe	audits.	De	uitkomsten	uit	de	

audits laten zien dat we de basis van onze zorg voor cliënten goed georganiseerd hebben. Een heel mooi 

compliment	van	de	HKZ-auditoren:	“De	Lichtenvoorde	maakt	een	merkbare	ontwikkeling	door	naar	de	

eigen regie van de cliënten". In gesprek met elkaar gaan is hiervoor de basis.

In gesprek gaan met elkaar doen we op verschillende manieren. Via het zorgplan en de zorgplanbespreking. 

In	gesprekken	met	de	persoonlijk	begeleider,	op	welk	moment	dan	ook.	Maar	ook	medewerkers	onderling	

om de kwaliteit te verbeteren. In het kwaliteitsrapport 2017 staat uitgebreid beschreven hoe we dit op alle 

onderwerpen	geregeld	hebben.	Maar	de	vraag	die	ons	continu	bezighoudt	is:	‘Wat	kunnen	we	daar	nog	

meer	aan	bijdragen?’	In	2018	heeft	dit	geleid	tot	een	aantal	verbeteringen.	

“ Als ik denk aan de onderwerpen en/of ontwikkelingen, die volgens de CVR kenmerkend 

zijn voor De Lichtenvoorde en de plannen voor 2019, dan is de kern van alles: zien door de 

ogen van de cliënt. Alle onderwerpen en ontwikkelingen gaan van dit punt uit en keren daar 

steeds naar terug. Of we het nu hebben over de goede toerusting van de begeleiding, over 

het netwerk van de cliënt, over een effectieve communicatie tussen cliënt, begeleiding en 

ouders/netwerk, alles staat in het teken van de vraag ‘Wordt de cliënt  

gehoord, komt deze echt aan het woord?’ 

”Centrale Verwantenraad
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“ Het gebruik van Caren maakt dat je bewus-

ter dingen opschrijft. Ook meer naar de verwant en 

cliënt toe. Het wordt persoonlijker. Zij zijn zo snel 

op de hoogte en we kunnen elkaar snel informeren. 

Bovendien leest iedereen zo hetzelfde verhaal.

”Astrid Groot Zevert, persoonlijk begeleider

2.1	 Zorgplan	-	Samen	invulling	geven

In	2018	heeft	een	verandering	plaatsgevonden	in	de	aanpak	voor	zorgplanbesprekingen.	De	zorgkantoren	

eisen niet langer een ondertekend zorgplan. In plaats daarvan laten we nu zien dat het zorgplan daad-

werkelijk	met	de	cliënt	is	besproken.	Medewerkers	en	cliënten	bespreken	samen	wat	belangrijk	is	en	

leggen	dit	vast	in	het	zorgplan.	Voor	de	zorgplanbespreking	is	het	uitgangspunt	‘Wanneer	heeft	de	cliënt	

het	nodig	om	in	gesprek	te	gaan?’.	Dat	doen	we	dan	minimaal	twee	keer	per	jaar.	Medewerkers	kunnen	

zo	de	situatie	en	het	tempo	van	de	cliënt	volgen	en	daarmee	verhogen	we	de	kwaliteit	van	zorg.	Het	is	

een	goede	inhoudelijke	verandering.	De	focus	ligt	nu	op	het	gesprek	en	minder	op	het	invullen	en	de	

administratieve	afhandeling	ervan.	

De	cliënt	is	bij	een	multidisciplinair	overleg	(MDO)	of	zorgplanbespreking	aanwezig.	Als	dat	niet	lukt,	kijken	

we	hoe	we	dan	wel	samen	in	gesprek	kunnen.	Bijvoorbeeld	door	een	voorgesprek	en/of	een	nagesprek	

met de cliënt. In gesprek met cliënten stellen we samen de doelen op en vragen we naar de wensen van de 

cliënt.	Waar	mogelijk	en	wenselijk	is	de	vertegenwoordiger	en/of	verwant	actief	betrokken	bij	het	zorgplan.	

Zelf	meekijken	en	aanvullen

Binnen	Jouw	Omgeving	(cliëntendossier	jongeren)	of	via	Caren	(cliëntendossier	volwassenen)	kunnen	

cliënten	meelezen	in	het	dossier.	Ook	kan	de	cliënt	toestemming	geven	aan	bijvoorbeeld	een	verwant	

om	de	rapportage	in	te	zien.	Cliënten	en	verwanten	kunnen	ook	inhoudelijk	reageren	en	vragen	stellen.	

We	stimuleren	de	cliënten	om	dat	te	doen	en	om	actief	deel	te	nemen.	We	rapporteren	ook	naar	de	

cliënten toe. De medewerkers plannen zo nodig overlegmomenten in om dit samen met cliënten vorm 

te	geven.	Er	zijn	steeds	meer	cliënten	die	meelezen	en	die	zelf	rapporteren.	En	dat	is	een	goede	

ontwikkeling als het gaat om de eigen regie van cliënten.
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2.2	 In	gesprek	met	elkaar	-	‘Zien	jullie	je	persoonlijk	begeleider	genoeg?’

We	hebben	de	vraag	‘Krijgt	de	cliënt	de	hulp	die	hij	nodig	heeft?’	besproken	met	de	CCR.	Hoe	kijken	zij	

daar	tegenaan?	Zij	gaven	aan	dat	de	persoonlijk	begeleiders	een	heel	belangrijke	rol	hebben	bij	deze	

vraag.	“Als	het	contact	met	de	persoonlijk	begeleider	goed	is,	dan	krijg	ik	ook	de	hulp	die	ik	nodig	heb”.	

Zij	gaan	immers	in	gesprek	met	de	cliënt	over	de	hulp	die	ze	nodig	hebben.	Hiermee	raken	we	

de kern volgens de CCR: in gesprek met elkaar over de kwaliteit van leven. 

De	CCR	gaf	aan	dat	ze	hun	persoonlijk	begeleider	te	weinig	zien	en	te	weinig	met	hen	in	gesprek	zijn	en	

kunnen.	Dit	was	aanleiding	om	verder	onderzoek	te	doen.	De	CCR	heeft	een	onderzoeksvraag	geformuleerd:	

‘Zien	jullie	je	persoonlijk	begeleider	genoeg?’.	In	de	diverse	woonoverleggen	is	de	ondersteuner	woon-

overleg	over	dit	onderwerp	met	de	cliënten	in	gesprek	gegaan.	Het	was	mooi	om	te	zien	wat	deze	vraag	

met	de	cliënten	deed.	Ze	vonden	het	bijzonder	fijn	om	hierover	mee	te	praten.	Ze	voelden	zich	hierin	gezien	

en gehoord. De CCR was trots op de vraag die ze hebben bedacht en op de manier waarop ze mee hebben 

gedacht. 

Binnen	de	woonoverleggen	hebben	tien	locaties	meegedaan	aan	het	onderzoek.	73%	geeft	aan	dat	het	

prima	gaat.	25%	wil	hun	persoonlijk	begeleider	meer	zien.	Met	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	kunnen	

we	verder	aan	de	slag.	Bijvoorbeeld	het	verbeteren	van	het	roosteren	zodat	persoonlijk	begeleiders	

voldoende	aanwezig	zijn	bij	de	cliënten.	

2.3	 Geluksmomenten

De	kwaliteit	van	leven	is	voor	iedere	cliënt	anders.	Voor	de	één	is	een	geluksmoment	een	bezoekje	aan	de	

markt. Voor de ander is het gewoon een goed gesprek of een keer lekker zwemmen. Daarom hebben we 

gezocht	naar	een	manier	hoe	we	dit	soort	‘geluksmomenten’	voor	cliënten	kunnen	realiseren.

Hiervoor	hebben	we	in	2018	letterlijk	de	Geluksmomenten	geïntroduceerd.	We	hebben	geld	beschikbaar	

gesteld	zodat	cliënten	aan	kunnen	geven	en	kunnen	kiezen	wat	zij	graag	willen.	Daarvoor	zijn	de	mede-

werkers	met	de	cliënten	in	gesprek	gegaan	over	zijn	of	haar	Geluksmoment.	Waar	word	je	nou	echt	blij	van?	

Dit	zorgde	voor	mooie	gesprekken	en	inzichten	tussen	de	persoonlijk	begeleider	en	de	cliënt.	Er	zijn	veel	

mooie	Geluksmomenten	uit	voortgekomen	die	anders	wellicht	niet	gebeurd	zouden	zijn.	Zowel	groot	als	

klein.	De	Geluksmomenten	voegen	daadwerkelijk	waarde	toe	aan	de	kwaliteit	van	leven	van	de	cliënt.	

“ Als het contact met de persoonlijk begeleider goed is, 

dan krijg ik ook de hulp die ik nodig heb. 

”
 Centrale Cliëntenraad
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2.4	 Ondersteuning	bij	vrijetijdsbesteding

De	Lichtenvoorde	ondersteunt	mensen	met	een	(verstandelijke)	beperking	ook	bij	hun	vrijetijdsbesteding.	

Dit	doen	medewerkers	op	de	locaties	en	via	Perron	8.	Perron	8	organiseert	activiteiten	op	maat	op	basis	

van	behoeften	en	mogelijkheden	van	cliënten.	Ook	mensen	buiten	De	Lichtenvoorde	in	de	hele	Achterhoek	

kunnen	hiervan	gebruiken	maken.	In	2018	is	het	aanbod	bij	Perron	8	verder	uitgebreid.	Zo	organiseren	ze	

uitjes	voor	groepen,	maar	ook	individuele	activiteiten	voor	cliënten	die	bijvoorbeeld	aan	hun	eigen	locatie	

gebonden	zijn.	We	zien	het	afgelopen	jaar	een	mooie	ontwikkeling	bij	de	inzet	van	Perron	8.	Zowel	zorg-

teams	als	ook	individuele	cliënten	benaderen	Perron	8	steeds	meer	om	hen	bij	activiteiten	te	ondersteunen.	

Bijvoorbeeld	bij	de	invulling	van	de	Geluksmomenten.	Door	de	ondersteuning	van	Perron	8	zijn	cliënten	

minder	afhankelijk	van	hun	familie	of	van	de	begeleiders.	Hun	mogelijkheden	om	mee	te	doen	en	dingen	te	

ondernemen	worden	veel	groter.	Het	draagt	in	belangrijke	mate	bij	aan	de	eigen	regie	en	zelfstandigheid.	

“ Cliënten maar ook hun ouders worden er blij van! 

De ouders zien dat hun kind het leuk heeft, mensen leert 

kennen en vrienden maakt. En dat ze uiteindelijk zelf op 

stap gaan met Perron 8. Terwijl ze vroeger vaak afhankelijk 

waren van hun ouders.

”
 Marloes van den Berg, coördinator Perron 8

1.	Lekker	dagje	op	stap	in	de	Achterhoek.			2.	Meedoen	aan	de	Color	Run.			3.	Het	mooiste	bruidje	zijn!			4.	Naar	Ajax!

1. 2.

3. 4.
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2.5	 De	cliënt	goed	kennen	

Om	invulling	te	geven	aan	de	kwaliteit	van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënt,	is	het	belangrijk	dat	we	de	

cliënt	goed	kennen	of	leren	kennen.	Team	Zorgadvies	en	Behandeling	heeft	hier	een	belangrijke	bijdrage	

aan	geleverd.	Ze	zijn	met	de	teams	in	gesprek	om	te	kijken	welke	ondersteuning	elke	individuele	cliënt	

nodig	heeft	om	goed	met	hen	in	gesprek	te	kunnen.	In	2018	hebben	de	teams	onder	andere	gewerkt	met	

het	instrument	‘Sociaal	Emotionele	Ontwikkeling’.	Het	helpt	hen	in	de	omgang	met	de	cliënt	en	vooral	ook	

in het gesprek met de cliënt. 

2.6 Veilige zorg

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

zorg bieden. Dat de kwaliteit van zorg goed is. En dat we voor een veilige (woon)omgeving en veilig werken 

zorgen.	Wat	veiligheid	betekent	en	welke	veilige	zorg	nodig	is,	verschilt	per	cliënt.	Iedere	cliënt	is	immers	

anders	en	elke	situatie	brengt	zijn	eigen	risico’s	met	zich	mee.	Daarbij	is	het	cruciaal	dat	medewerkers	

huidige	en	toekomstige	risico’s	kunnen	voorkomen.	

In	2018	hebben	we	verder	gewerkt	aan	het	thema	‘Focus	op	veilig’.	Hierbij	vindt	risicosignalering	zowel	op	

individueel	cliëntniveau	(cliëntscan)	als	op	zorgteamniveau	(teamscan)	plaats.	De	medewerkers	hebben	tijd	

nodig	om	zich	de	werkwijze	van	risicosignalering	eigen	te	maken.	In	2018	zijn	we	ook	aan	de	slag	gegaan	

met	de	risicosignalering	binnen	de	activiteitencentra.	De	signaleringen	van	de	activiteitencentra	en	de	

teams van wonen worden met elkaar afgestemd. 

Meldingen	Incidenten	Cliënten	(MIC)

De	zorg	en	ondersteuning	van	cliënten	is	kwalitatief	goed	en	veilig.	Maar	soms	gaan	er	ook	dingen	niet	

goed.	Alles	wat	niet	goed	gaat	wordt	door	medewerkers	gemeld.	Binnen	De	Lichtenvoorde	is	er	sprake	

van	een	veilige	meldcultuur.	Medewerkers	gebruiken	de	MIC-meldingen	om	te	reflecteren.	Ze	brengen	zelf	

incidenten	in	tijdens	het	zorgteamoverleg.	Ze	bespreken	de	incidenten	aan	de	hand	van	verschillende	tools	

en	bespreekmethoden.	Waar	nodig	worden	verbetermaatregelen	ingezet.	De	verbeteracties	zijn	in	eerste	

instantie	individueel	gericht.	De	verbeteringen	worden	ingezet	bij	de	behandeling	en	ondersteuning	van	de	

cliënt.	Ook	ontwikkelen	teams	zich	door	middel	van	intervisie	en	scholing	in	de	specifieke	begeleiding	van	

gedrag van cliënten. 

Ook	kijken	we	in	bredere	zin	naar	de	aanleiding	van	een	specifiek	onderwerp.	Dit	doen	we	met	behulp	van	

de	kwartaalanalyse	van	de	incidentmeldingen.	In	de	verslaglegging	van	de	teamreflecties	zijn	de	resultaten	

en	de	afspraken	van	de	analyses	terug	te	zien.	Acties	voor	het	(verbeteren)	van	het	functioneren	van	de	

teams	worden	opgenomen	in	het	Team	Ontwikkel	Plan.	Vervolgens	voeren	we	ook	op	organisatieniveau	 

een	kwartaalanalyse	uit.	Dit	is	om	te	kijken	of	er	onderwerpen	zijn	die	meer	aandacht	nodig	hebben.	

Denk	daarbij	aan	bijvoorbeeld	scholing.
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In	2018	is	er	een	toename	van	het	aantal	meldingen	rond	medicatie	en	agressie.	We	hebben	hierop	

ingespeeld	door	medewerkers	te	trainen	op	fysieke	weerbaarheid	(agressie	en	spanningsvolle	situaties).	

Ook	is	besloten	medewerkers	vanaf	2019	structureel	te	scholen	op	het	gebied	van	autisme,	gezien	het	grote	

aantal	meldingen	bij	cliënten	met	autisme.	Ook	bieden	de	gedragsdeskundigen	hierbij	ondersteuning	aan	de	

medewerkers.

Bij	de	interne	audits	op	medicatieveiligheid	besteden	we	extra	aandacht	aan	de	uitvoering	van	de	

kwartaalanalyse	van	medicatie-incidenten.

In	2018	hebben	zich	géén	calamiteiten	voorgedaan	die	gemeld	moesten	worden	aan	de	Inspectie.

Wat gaat goed?

• De	cliënten	zijn	positief	over	de	ingevoerde	Geluksmomenten.

•  De vereenvoudiging van de zorgplanbespreking en het actualiseren van het zorgplan 

werkt goed. 

Wat kan beter?

•  Niet	alle	cliënten	ervaren	dat	ze	voldoende	tijd	hebben	met	hun	persoonlijk	begeleider.	
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3.  In gesprek over 
cliëntervaringen
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3.  In gesprek over 
	 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	belangrijk	om	

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

Dit	doen	we	op	verschillende	manieren.	Met	individuele	cliënten	in	het	'dagelijkse	gesprek'	met	de	cliënt	

en	bij	de	zorgplanbespreking.	Met	groepen	cliënten	op	de	woonlocatie	in	de	woonoverleggen.	Ook	doen	

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

ervaren.  

3.1	 In	gesprek	met	groepen	cliënten	op	de	woonlocatie

We	vinden	het	belangrijk	dat	alle	cliënten	op	hun	locatie	mee	kunnen	praten	over	dingen	die	er	spelen	en	

die	ze	belangrijk	vinden.	Dit	uitgangspunt	is	vastgelegd	in	de	visie	op	medezeggenschap.	De	uitwerking	van	

deze	visie	is	in	ontwikkeling	en	zal	ertoe	leiden	dat	we	medezeggenschap	op	alle	locaties	naar	behoefte	

ondersteunen. 

Op	dit	moment	hebben	we	verschillende	vormen	van	overleg	op	de	locaties.	We	hebben	een	aantal	

woonoverleggen	bij	de	volwassenen.	Het	woonoverleg	is	een	vergadering	van	cliënten	op	de	locaties	die	

wordt	geleid	door	een	onafhankelijk	voorzitter.	Begeleiders	zijn	daar	op	uitnodiging	aanwezig.	Daar	waar	

geen	officieel	woonoverleg	is,	houden	begeleiders	groepsgesprekken.	Hier	kunnen	cliënten,	net	als	in	een	

woonoverleg,	onderwerpen	bespreken	die	zij	belangrijk	vinden.	Waar	het	in	beide	mogelijkheden	om	gaat,	

is	dat	cliënten	samen	kijken	waar	knelpunten	en	problemen	liggen	en	hoe	ze	dat	samen	met	de	begeleiding	

op kunnen lossen. 

“ Cliënten hebben het recht om, waar enigszins mogelijk, 

zelf te kiezen. Dat ze bijvoorbeeld zelf de was willen doen. Dit 

lijkt niet altijd even handig en is soms tijdrovend. Maar het is 

wel belangrijk om te kijken naar hoe het wél mogelijk is. Daar 

maken we cliënten bewust van en we helpen hen om hierover 

zelf het gesprek met de begeleider aan te gaan. Dat is soms 

moeilijk, maar des te mooier als het lukt.  

”
 Annemiek Dekkers, ondersteuner woonoverleg
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3.2	 Cliëntervaringsonderzoek	2017	‘wonen	voor	volwassenen’	-	wat	is	er	mee	gedaan?

Voor	volwassen	cliënten	maken	we	gebruik	van	het	cliëntervaringsonderzoek	‘Cliënten	aan	het	woord’	

van	Ipso	Facto.	Het	instrument	is	opgenomen	in	de	waaier	van	de	VGN.	Met	dit	instrument	halen	we	één	

keer	per	twee	jaar	de	ervaringen	op.	Dit	is	vaker	dan	de	verplichte	één	keer	per	drie	jaar,	omdat	wij	het	

belangrijk	vinden	vaker	bij	alle	cliënten	de	ervaringen	op	te	halen.	Hiermee	toetsen	we	binnen	de	zorgteams	

wat	cliënten	van	onze	ondersteuning	vinden	en	hoe	we	ons	kunnen	verbeteren.	In	2018	zijn	we	aan	de	slag	

gegaan	met	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	van	2017.	Het	volgende	onderzoek	is	in	2019.

Cliënten	hebben	een	persoonlijke	rapportage	ontvangen	van	het	onderzoek.	Met	dit	rapportageblad	kunnen	

zij	in	gesprek	met	hun	begeleider.	Dit	was	voor	een	aantal	cliënten	een	fijne	ondersteuning	om	hun	wensen	

en/of knelpunten bespreekbaar te maken.

De	zorgteammanagers	hebben	de	locatierapportages	met	de	teams	besproken	en	waar	nodig	acties	

uitgezet.	De	resultaten	van	de	locaties	zijn	door	medewerkers	met	de	groep	cliënten	op	de	woonlocatie	

besproken.	De	organisatierapportage	is	besproken	met	het	managementteam,	met	de	CCR	en	de	CVR.	Op	

grond	van	de	resultaten	waren	er	geen	verbeterpunten	die	organisatie	breed	aangepakt	moeten	worden.	

Op	deze	manier	hebben	we	de	resultaten	naar	behoefte	in	kunnen	zetten	en	zo	maximaal	mogelijk	gebruik	

kunnen maken van het onderzoek. 

“ Op één van onze locaties kwam al tijdens het uitvoeren van het onder-

zoek naar voren dat cliënten ontevreden waren over het eten. Ze kregen in het 

onderzoek vragen over het eten en kwamen zo met elkaar in gesprek over dit 

onderwerp. Het eten werd extern ingekocht en ze vonden het niet lekker en ook 

ongezellig. De begeleiding heeft het op dat moment al direct opgepakt, nog voor 

de uitkomsten van het onderzoek teruggekoppeld werden. In gesprek samen 

met de cliënten is gekeken wat de wensen waren als het gaat om eten. Samen is 

besloten dat cliënten en begeleiders voortaan samen op de locatie koken. 

”
 Adrie Kemper, zorgteammanager



28

3.3	 Cliëntervaringsonderzoek	jeugd	‘Mijn	Mening’	2018

Het	cliëntervaringsonderzoek	‘Mijn	Mening’	is	in	oktober	2018	afgenomen	bij	cliënten	Jeugd	Verblijf	en	

Behandeling.	We	hebben	de	werkwijze	met	dit	instrument	verbeterd.	De	scores	van	de	cliënten	kunnen	

nu	onderbouwd	worden	met	opmerkingen	van	cliënten.	Dit	was	nog	niet	het	geval.	Het	is	een	hele	goede	

aanvulling, want de begeleider kan hier nu gericht met de cliënt over in gesprek. Zo kunnen ze ook direct 

afspraken	maken	over	eventuele	verbetering.	Daarnaast	hebben	we	ervoor	gezorgd	dat	er	op	de	locaties	

voldoende	iPads	waren	om	‘Mijn	Mening’	goed	in	te	kunnen	zetten.	

De	uitkomsten	-	feiten	en	cijfers

Het	onderzoek	is	goed	verlopen.	Er	hebben	56	van	de	63	cliënten	meegedaan	aan	het	onderzoek.	Dat	is	een	

responspercentage	van	maar	liefst	89%.	Het	is	heel	fijn	dat	zoveel	cliënten	hun	ervaringen	hebben	gedeeld.	

Dit	keer	konden	de	begeleider	en	de	cliënt	gelijk	na	het	invullen	in	gesprek	over	de	ervaringen	van	de	cliënt,	

en	zo	de	mogelijkheden	voor	verbetering	bespreken.	Ook	heeft	elk	team	een	rapportage	van	de	locatie	

ontvangen.	Medewerkers	en	cliënten	hebben	in	een	groepsgesprek	met	elkaar	besproken	wat	ze	van	de	

resultaten	vinden.	Maar	ook	hoe	medewerkers	en	cliënten	samen	verbeteringen	in	gang	kunnen	zetten.

Gemiddelde	tevredenheidsscore	

cliënten	in	2018

	 	 Hoger	dan	een	8	  

  Tussen 6 en 8   

	 	 Lager	dan	6	 	

Vieren en behouden!

•  Veiligheid in de nacht

•	 Hulp	van	groeps	begeleiding

• Iemand in vertrouwen kunnen nemen

Iets aan doen!

•	 Meepraten	over	groepsafspraken

• Samen leuke dingen doen

29% 

51%

20%
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3.4	 Vertrouwenswerk:	verbeteren	op	basis	van	klachten

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

vanuit	De	Lichtenvoorde	voor	langdurig	wonen	en	één	vertrouwenspersoon	van	AKJ/Zorgbelang	voor	

jeugd.	Zij	gaan	met	cliënten	in	gesprek	als	er	vragen	of	klachten	zijn	of	als	ze	hun	ervaringen	willen	

bespreken.	De	vertrouwenspersonen	komen	op	locatie	zodat	cliënten	gemakkelijk	contact	kunnen	leggen.	

Ook	zijn	de	vertrouwenspersonen	via	WhatsApp	of	telefonisch	te	bereiken.	

Verslag van de vertrouwenspersoon langdurig wonen

In	2018	is	door	tien	verschillende	cliënten	of	ouders/vertegenwoordigers	een	verzoek	ingediend	met	de	

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

gevoerd.	Daarnaast	heeft	hij	telefonisch	adviezen	kunnen	geven	zodat	de	persoon	in	kwestie	het	zelf	verder	

kon oppakken. In enkele gevallen wilde men alleen het verhaal vertellen. Een luisterend oor met enkele 

adviezen	en	of	bevestigingen	waren	dan	voldoende.	De	cliënt	kon	daarna	zelf	verder	met	de	persoonlijke	

vragen of problemen. In een aantal gevallen was er sprake van een klacht over de manier waarop de bege-

leiding	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	voeren	van	gesprekken	met	de	bege-

leiding of zorgteammanager en bestuurder. Zo waren de knelpunten goed op te lossen en konden ze vaak in 

tevredenheid	verder.	Dit	heeft	ook	zeker	te	maken	met	de	opstelling	van	de	medewerkers	en	management.	

Zij	hebben	daar	positief,	open	en	coöperatief	aan	meegewerkt.	Over	het	algemeen	blijkt	dat	de	vertrou-

wenspersoon	een	preventieve	functie	heeft	in	het	tijdig	bespreekbaar	maken	van	vragen,	problemen	en	

klachten. 

Verslag van de vertrouwenspersoon Jeugd

In	2018	heeft	de	vertrouwenspersoon	met	25	jongeren	contact	gehad.	In	totaal	zijn	er	55	problemen	

besproken,	waarvan	één	probleem	met	meerdere	jongeren.	Vergeleken	met	het	jaar	2017	is	dit	een	lichte	

daling.	In	2018	lagen	de	problemen	vooral	in	de	categorieën	‘psychisch/welzijn’,	‘woonsituatie/groep/

groepsgenoten’,	‘familie/thuis’	en	‘vrienden/school/werk’.	Dit	geeft	wel	eenzelfde	beeld	als	voorgaande	

jaren.

Daarnaast	zijn	34	klachten	geuit.	Dit	is	een	lichte	stijging	ten	opzichte	van	2017,	toen	werden	er	28	klachten	

geuit.	De	klachten	vallen	net	als	vorige	jaren	in	de	categorieën	‘bejegening’,	‘beslissingen’	en	‘uitvoering	

jeugdhulp’.	Er	is	een	grote	stijging	te	zien	in	de	klachten	waar	de	vertrouwenspersoon	bij	heeft	ondersteund.	

In	2017	was	dit	bij	zes	klachten	en	in	2018	bij	vijftien	klachten.	Evenals	vorig	jaar	leiden	de	klachten	in	de	

categorie	‘bejegening’	het	vaakst	tot	ondersteuning.

In	2018	zijn	68	vragen,	problemen	en	klachten	afgerond	met	informatie	en	adviezen.	Bij	24	vragen,	

problemen	en	klachten	is	ondersteund.	De	vertrouwenspersoon	is	hiervoor	achttien	keer	met	de	

betreffende	jongere	in	gesprek	gegaan	met	een	groepsleider.	
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Wat gaat goed?

•	 	Op	een	aantal	locaties	is	de	medezeggenschap	van	cliënten	goed	in	ontwikkeling.	Daar	

denken cliënten op een structurele manier mee over wensen en ervaren knelpunten op 

de	locatie.	

•  De	cliënten	van	de	jeugdgroepen	geven	een	goede	score	op	de	ervaren	ondersteuning	

en met name op hulp van de groepsbegeleiding en hen in vertrouwen kunnen nemen. 

•  We	bespreken	regelmatig	in	een	overleg	één	onderwerp	vanuit	het	Kwaliteitskader	met	

de Cliëntenraad. Dit werkt goed. Cliënten kunnen dan goed meedenken en meepraten. 

Wat kan beter?

•  De	ondersteuning	van	de	medezeggenschap	versterken	op	alle	locaties.	

•  Vertegenwoordiging	vanuit	de	cliëntgroepen	jeugd	en	ambulante	ondersteuning	in	de	

Centrale Verwantenraad en Centrale Cliëntenraad. 

•  Onderzoek doen naar resultaten van de ondersteuning en ervaringen van cliënten met 

ambulante ondersteuning. 

Er	is	een	stijging	in	het	aantal	vragen,	problemen	of	klachten	die	door	jongeren	worden	ingetrokken.	De	

vertrouwenspersoon	krijgt	veelal	van	de	jongeren	terug	dat	een	gesprek	‘toch	geen	zin	heeft’.	Het	zou	goed	

zijn	om	hier	gezamenlijk	aandacht	voor	te	hebben	om	te	achterhalen	of	hier	een	bepaalde	reden	aan	ten	

grondslag ligt. 

Externe	klachtencommissie

Er	is	in	2018	één	klacht	ingediend	bij	de	externe	klachtencommissie.	Deze	is	door	de	klachtencommissie	als	

niet	ontvankelijk	verklaard	en	niet	in	behandeling	genomen.
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4.		Teamreflectie	-	 
medewerkers	in	 
gesprek	met	elkaar
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4.	 Teamreflectie	-	medewerkers		
	 in	gesprek	met	elkaar

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

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

te	leren	van	vragen	en	problemen	uit	de	dagelijkse	werkpraktijk.	Het	verbeteren	staat	daarbij	voorop.	

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

team	en	ook	het	aandeel	van	de	organisatie.	

4.1	 Teamreflectie

Alle	teams	(zorgteams	en	ondersteunende	teams)	binnen	de	organisatie	reflecteren	(teamreflectie).	De	

input	voor	een	teamreflectie	kan	op	verschillende	manier	ontstaan.	Dat	doen	ze	op	veel	verschillende	

manieren	en	momenten.	Bijvoorbeeld	binnen	een	teambespreking	over	risicosignalering	of	vanuit	

een	kwartaalanalyse	van	de	MIC-meldingen.	Maar	ook	vanuit	een	gesprek	over	de	invulling	van	onze	

missie, visie en kernwaarden, vanuit intervisie of teamontwikkeling. De teams kunnen hier verschillende 

instrumenten	voor	inzetten.	

Het	is	voor	medewerkers	nog	niet	altijd	eenvoudig	om	met	alle	instrumenten	en	onderwerpen	de	

samenhang	hiertussen	goed	te	zien.	We	moeten	in	uitleg	aan	de	teams	terug	naar	de	bedoeling:	waarom	

bespreken	we	deze	verschillende	onderwerpen?	De	bedoeling	hiervan	is	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	

van	leven	door	de	ogen	van	de	cliënten.	Vervolgens	kijken	we	hoe	de	instrumenten	helpen	bij	het	

bespreken van de onderwerpen. 

Het	reflecteren	zit	over	het	algemeen	nog	niet	als	vanzelfsprekend	in	het	systeem	van	teams.	

Dit	is	een	onderdeel	van	de	professionele	ontwikkeling	van	de	medewerkers	in	de	komende	jaren.	

De	zorgteammanagers	hebben	een	belangrijke	rol	in	het	aanbrengen	van	de	samenhang	nu	en	de	

begeleiding	van	de	ontwikkeling	van	de	medewerkers	in	de	komende	jaren.	

“ De teams hebben veel instrumenten gekregen voor methodisch 

werken en handelen. Hiermee kunnen ze hun voordeel doen: Pythia

 voor de individuele cliëntscan, de teamscan, teamreflectie(verslag), 

trendanalyse MIC, Team Ontwikkel Plan... De jaarplanner is wel een 

hulpmiddel bij het uitvoeren hiervan, maar de zorgteammanager 

is nu nog de aanjager voor de teamreflectie. 

”
 Adrie Kemper, zorgteammanager
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Teamreflectieverslag

De	teams	maken	vervolgens	een	teamreflectieverslag	van	de	bijeenkomst.	Dit	doen	ze	via	een	vast	format	

en	is	digitaal	beschikbaar.	Het	verslag	kan	door	het	team	en	door	de	kwaliteitsfunctionaris	worden	ingezien.	

Hierdoor	is	er	zowel	op	teamniveau	als	op	organisatieniveau	een	overzicht	van	de	besproken	onderwerpen	

en	de	benoemde	acties.	Het	daadwerkelijk	vastleggen	in	het	teamreflectieverslag	is	een	punt	van	aandacht.	

Vertalen	naar	Team	Ontwikkel	Plan

Het	team	neemt	de	acties	vervolgens	op	in	het	Team	Ontwikkel	Plan.	Een	aantal	teams	hebben	geworsteld	

met	het	vertalen	van	de	verbeterpunten	naar	het	Team	Ontwikkel	Plan.	De	oorzaak	hiervan	was	dat	het	

gebruik	van	het	digitale	instrument	voor	het	Team	Ontwikkel	Plan	als	lastig	en	omslachtig	werd	ervaren.	

En	dat	werkt	belemmerend	op	het	gebruik.	Het	moet	daarom	makkelijker	en	overzichtelijker.

“ Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan en te leren om elkaar goede feedback te geven 

en aan te spreken. Dit zorgt ervoor dat we leren ons eigen gevoel uit te spreken. Van hieruit kunnen 

we in het jaargesprek verbeterpunten oppakken. Het is voor jezelf als individu om te verbeteren, 

maar ook om als team te verbeteren. We zijn meer open naar elkaar en hebben ook meer inzicht in 

elkaars kwaliteiten en minder sterke punten. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten, 

maar ook werken aan de minder sterke punten en elkaar daarbij helpen. 

”
 Lucel Zieverink, persoonlijk begeleider

Wat gaat goed?

•  Alle	teams	reflecteren	op	meerdere	onderwerpen.

•   Een	aantal	teams	vult	structureel	het	teamreflectieverslag	in	met	het	verloop	en	de	

resultaten	van	de	reflectie.	

•  We	zetten	de	ontwikkeling	in	gang	dat	we	de	komende	jaren	werken	aan	de	 

professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Wat kan beter?

•  Alle	teams	vullen	structureel	het	teamreflectieverslag	in	met	het	verloop	en	de	 

resultaten	van	de	reflectie.	
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5.  Versterken van  
medewerkers
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5.  Versterken van 
	 medewerkers

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

van	de	cliënt,	gezien	door	de	ogen	van	de	cliënt.	De	medewerkers	zijn	de	brug	naar	de	cliënten.	Daar	zijn	

we	ons	maar	al	te	goed	van	bewust.	We	kunnen	deze	ambitie	alleen	bereiken	met	betrokken,	bevlogen	

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

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

Dat	vraagt	expliciet	om	ontwikkeling	en	er	is	altijd	ruimte	voor	verbetering.	Daar	investeren	we	dan	ook	in.	

Het	is	aan	de	medewerkers	om	de	verantwoordelijkheid	te	pakken	en	ermee	aan	de	slag	te	gaan.	

We	ondersteunen	ze	daarin	waar	dat	nodig	is.	

5.1	 Ontwikkeling	van	medewerkers	en	teams

Zoals	we	al	aangaven	zijn	de	medewerkers	goed	in	staat	om	hun	werk	te	doen.	Maar	er	is	ook	altijd	ruimte	

voor verbetering. Daar investeren we dan ook in en we ondersteunen ze daarin waar dat nodig is. In 2018 

hebben we in dit kader een aantal onderwerpen opgepakt:

Scholingen	en	training

Een	aantal	voorbeelden	zijn:

•  Niet	ieder	team	is	hetzelfde	en	ondersteunt	dezelfde	doelgroep	en	behoefte.	Om	goed	bij	ieder	team	

aan te kunnen sluiten is de	keuze	aan	teamtrainingen	uitgebreid. 

•  We	ontwikkelen scholing	voor	begeleiders	op	basis	van	behoeften	van	cliënten	en	ontwikkelingen	die	 

we	zien.	Deze	scholing	wordt	gegeven	door	eigen	gedragsdeskundigen	en	door	externen.	 

We	bieden	de	trainingen	en	scholingen	aan	via	MijnTalent.	Dit	is	een	digitaal	leermanagement-systeem	

waarmee medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. 

Meer	regie	bij	teamsamenstelling

We	betrekken	het	team	nadrukkelijk	bij	de	teamsamenstelling.	Het	team	denkt	mee	in	de	voorselectie	van	

kandidaten,	zit	in	de	sollicitatiecommissie	en	kiest	samen	met	de	zorgteammanager	de	juiste	collega.	

Continuïteit	binnen	teams

In	2018	hebben	we	de	invalpool	verder	geprofessionaliseerd.	We	kunnen	nu	waar	nodig	adequaat	en	

flexibel	inspelen	op	uitval	binnen	teams.	Dit	zorgt	voor	stabiliteit	en	daarmee	voor	continuïteit	van	onze	

zorg en dienstverlening. 
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Arbeidsmarktproblematiek

Er	is	een	krapte	op	de	arbeidsmarkt.	Dit	betekent	dat	het	werven	lastig	is,	maar	ook	dat	we	goed	aandacht	

moeten hebben voor onze huidige medewerkers. In 2018 speelden de volgende onderwerpen: 

•  Het	werven	van	BBL-ers	(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.	

•  In	samenwerking	met	de	OR	hebben	we	het	solliciteren	op	interne	vacatures	en	ruilingen	makkelijker	

gemaakt (interne	mobiliteit).	Het	uitgangspunt	daarbij	was	meer	eigen	regie	voor	de	medewerker.

  

	 Belangrijk	is	ook	dat	externe	sollicitanten	nu	eerder	in	aanmerking	komen	voor	het	invullen	van		 	

 openstaande vacatures (externe	mobiliteit)	wat	de	werving	en	selectie	aanzienlijk	versneld	en	nieuw		

	 bloed	binnen	de	organisatie	brengt.	

•  De werkgroep duurzame	inzetbaarheid	is	in	gesprek	gegaan	met	teams	om	vragen,	behoeften	en	

verwachtingen	rondom	duurzame	inzetbaarheid	te	bespreken.	Hieruit	kwam	een	grote	variatie	aan	

behoeften	en	oplossingen	naar	voren.	In	2019	pakken	we	dit	verder	op.	

•  Het	verzuimcijfer	is	gestegen	van	4,11%	in	2017	naar	5,2%	in	2018.	De	belangrijkste	reden	hiervoor	

is dat we minder focus op verzuim hebben gehad. Dit maakt het belang van een goede aanpak weer 

helder:	samen	met	je	team	in	gesprek	over	verzuim	en	focus	op	voorkomen.

•  Via	de	reguliere	kanalen	konden	we	niet	voldoende	verpleegkundigen	aantrekken.	Daarom	zijn	we	in	

samenwerking met het Graafschap College een nieuwe	BBL-opleidingsvariant	voor	verpleegkundigen 

gestart.  

Doorontwikkeling	informatievoorziening

Ons	intranet	Go!	is	verder	doorontwikkeld.	Het	zorgt	voor	transparantie	over	alles	wat	er	binnen	de	

organisatie	speelt,	van	managementniveau	tot	de	werkvloer.	Het	ontwikkelt	zich	tot	een	community	waar	

medewerkers	successen	delen,	vragen	stellen,	elkaar	vinden,	in	gesprek	gaan	en	geïnformeerd	worden.	

Werkkostenregeling (WKR)

Op	initiatief	van	de	ondernemingsraad	is	de	WKR	aangepast.	Een	werkgroep	heeft	de	wensen,	

mogelijkheden	en	grenzen	onderzocht	binnen	en	buiten	de	organisatie.	Medewerkers	konden	hun	mening	

aangeven.	Zo	waren	velen	het	eens	met	de	stelling	‘Iedere	medewerker	krijgt	eenzelfde	bedrag	vanuit	de	

WKR,	ongeacht	functie	of	aantal	uren	dienstverband’.	In	2019	gaat	de	nieuwe	Werkkostenregeling	(WKR)	in.	

“ Het is belangrijk om medewerkers te blijven boeien en binden.

Interne mobiliteit kan hiervoor positief werken. 

”
 Ondernemingsraad
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Hoe	scoren	wij	als	organisatie?

Resultaten  2018 2017

Bevlogenheid	 	 7,9	 7,7

Betrokkenheid	 	 8,0	 7,9

Tevredenheid  7,6 7,4

Werkgeverschap		 7,5	 7,2

Belangrijkste pluspunten

•  Medewerker	is	trots	op	organisatie

•  Medewerker	past	bij	organisatie

•  Organisatie	waardeert	medewerker

Belangrijkste verbeterpunten

•   Kans	krijgen	tot	presteren

•   Leidinggevende	geeft	vertrouwen

5.2	 Onderzoek	onder	medewerkers

In 2017 hebben we een medewerkersonderzoek 

gehouden.	Normaal	gesproken	doen	we	dit	om	

de	twee	jaar.	Maar	door	de	grote	stappen	die	

we	als	organisatie	hebben	gemaakt,	hebben	

we in 2018 opnieuw een onderzoek gehouden. 

Wat	gaat	goed,	wat	kan	beter?	Is	het	tempo	

waarin	we	ontwikkelen	te	hoog	of	juist	te	laag?	

77%	van	de	medewerkers	heeft	het	onderzoek	

ingevuld. Een goed resultaat. 

Wat valt op?

In 2017 hadden we drie verbeterpunten, 

waarvan	er	twee	in	2018	pluspunten	zijn	

geworden.	Dit	waren	‘medewerker	past	bij	

de	organisatie’	en	‘organisatie	waardeert	de	

medewerker’.	Mooi	om	te	zien	dat	we	dat	als	

organisatie	om	hebben	kunnen	buigen.	

We	hebben	op	basis	van	de	uitkomsten	van	het	

onderzoek	het	keurmerk	Beste	Werkgever	gekregen.	

We	scoorden	hoog	op	bevlogenheid,	tevredenheid	en	

goed	werkgeverschap.	Maar	ook	op	betrokkenheid	

wat	één	van	onze	kernwaarden	is.	Een	mooi	resultaat	

waar	we	met	z’n	allen	trots	op	zijn.	Iedere	medewerker	

heeft	hier	zijn	steentje	aan	bijgedragen.	
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Wat gaat goed?

• We	zijn	gestart	met	het	BBL-traject.

• In	het	medewerkersonderzoek	zijn	de	scores	verbeterd	ten	opzichte	van	2017.	

• Medewerkers	krijgen	meer	regie	bij	de	teamsamenstelling.

• Er	is	een	plan	van	aanpak	voor	de	verbetering	van	de	interne	en	externe	mobiliteit.

Wat kan beter?

•	 De	focus	op	verzuim	bij	het	management	en	binnen	de	teams.

Instroom	en	uitstroom

Instroom	 139 medewerkers, totaal 58,75 FTE

Uitstroom	 108 medewerkers, totaal 47,49 FTE

Groei  31 medewerkers, totaal 11,26 FTE

Benchmark	ontwikkeling	in	personeelsopbouw

Deze	grafiek	toont	de	ontwikkeling	van	de	personeelsopbouw	in	onze	organisatie	en	de	

branche.	Ten	opzichte	van	2014	is	het	aandeel	van	medewerkers	in	de	leeftijdscatogorie	

36-45	jaar	afgenomen	met	5,4	%.	In	de	branche	zien	we	dat	deze	afname	minder	groot	is.

Personeelsmix

Aantal	medewerkers		 638

Waarvan vrouw  549

Waarvan	man	 		 89

Gemiddelde	leeftijd	 45	jaar

Kengetallen voor 2018
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6.		Inzet	financiële	middelen	-	 
de	cliënt	als	uitgangspunt
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6.	 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.

6.1	 In	gesprek	over	de	inzet	van	middelen

Zoals	gezegd	willen	we	de	beschikbare	middelen	zoveel	mogelijk	inzetten	voor	de	ondersteuning	van	

cliënten.	In	2018	zijn	we	met	cliënten	en	zorgteams	in	gesprek	gegaan	om	te	kijken	hoe	we	dit	verder	

kunnen verbeteren.

In	gesprek	met	de	CCR	-	verruimen	budget	voor	voeding

In	gesprek	met	de	CCR	over	de	begroting	hebben	we	gekeken	naar	de	budgetten	voor	voeding.	Dit	

onderwerp	draagt	in	belangrijke	mate	bij	aan	de	kwaliteit	van	leven	van	de	cliënt,	gezien	door	de	ogen	

van de cliënt. Er is op basis van dit gesprek voor 2019 meer ruimte in het budget gemaakt voor voeding. 

In	gesprek	met	zorgteams	-	verbeteren	begrotingscyclus

Medewerkers	van	de	afdeling	financiën	zijn	in	gesprek	gegaan	met	de	taakhouders	financiën	uit	de	teams.	

Samen	hebben	ze	gesproken	over	de	begrotingscyclus.	Hieruit	zijn	een	aantal	belangrijke	verbeterpunten	

naar	voren	gekomen	voor	de	begrotingscyclus	van	2020.	Onder	andere	dat	we	de	benodigde	informatie	in	

één	keer	uitvragen	bij	teams.	Tijdens	een	taakhoudersoverleg	kunnen	medewerkers	dit	vervolgens	direct	

invoeren	in	de	modellen	die	de	afdeling	financiën	gebruikt.	Zo	kunnen	ze	zelf	de	financiële	toets	doen	of	de	

gemaakte	keuzes	leiden	tot	een	financieel	aanvaardbare	begroting	in	relatie	tot	de	kwaliteit	van	leven	van	

de	cliënt.	Hiermee	zorgen	we	voor	een	minimale	belasting	van	teams	en	een	snellere	doorlooptijd	van	de	

cyclus.	Maar	ook	voor	een	verhoging	van	het	bewustzijn	over	de	keuzes	die	we	maken.

In	gesprek	met	zorgteams	-	middelen	versus	kwaliteit	van	leven

De	financiële	kaderbrief	was	nu	voorafgaand	aan	de	begrotingscyclus	klaar.	Hierin	staat	welke	financiële	

middelen	beschikbaar	zijn	voor	de	zorgteams.	De	teams	weten	nu	vooraf	binnen	welke	kaders	zij	keuzes	

kunnen maken en kunnen daarover het gesprek aangaan. Uiteraard met als stelregel dat deze keuzes de 

kwaliteit van leven van cliënten, gezien door de ogen van de cliënten ten goede moeten komen. 
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6.2 Financieel op orde

In	het	financieel-	en	risicobeleid	streeft	De	Lichtenvoorde	naar	een	eigen	vermogen	van	20%	tot	25%	van	

de	omzet.	De	Lichtenvoorde	heeft	het	jaar	2018	met	een	positief	resultaat	van	€	1.676.141	afgesloten.	

Het	eigen	vermogen	van	De	Lichtenvoorde	bedraagt	eind	2018	€	8.812.232.	Dit	komt	neer	op	23,67%	

van de omzet.

Het	resultaat	over	2018	is	hoog.	Eén	van	de	belangrijkste	oorzaken	hiervoor	zit	in	het	feit	dat	vacatures	lastig	

ingevuld kunnen worden. Dat wordt veroorzaakt door twee factoren:

1.	 	De	arbeidsmarktkrapte	in	de	Achterhoek	zorgt	ervoor	dat	het	moeilijk	is	om	nieuw	personeel	aan	ons	

te	binden.	Daarnaast	vertrekt	bestaand	personeel	regelmatig	naar	andere	organisaties.

2.	 	De	interne	procedure	ten	aanzien	van	vacatures	heeft	ertoe	geleid	dat	veel	vacatures	intern	worden	

ingevuld.	Hierdoor	ontstonden	op	andere	plaatsen	weer	vacatures.	Dit	maakte	dat	het	relatief	lang	

duurde	voordat	vacatures	uiteindelijk	werden	opgevuld	door	externe	sollicitanten.	De	procedure	is	in	

het	vierde	kwartaal	2018	aangepast.	Hierdoor	komen	externe	sollicitanten	eerder	in	aanmerking	voor	

het invullen van openstaande vacatures.

Voor	2019	is	een	begroting	opgesteld	met	een	resultaat	van	€	320.000.	Dit	resultaat	is	gebaseerd	op	de	

financiële	doelstelling	van	De	Lichtenvoorde.	Echter	gezien	de	resultaten	over	2017	en	2018,	is	een	resultaat	

van	boven	de	€	1.000.000	in	2019	realistisch	te	noemen.	In	2019	is	opnieuw	een	bedrag	gereserveerd	voor	

Geluksmomenten van cliënten.

“ We zien dat de zorgteams steeds beter in staat zijn 

om deze stelregel te gebruiken bij het maken van financiële 

keuzes. Het is daarbij belangrijk dat de teams het vertrou-

wen krijgen. Tijdens de gesprekken met medewerkers en 

binnen de taakhoudersoverleggen benadrukken we daar-

om steeds dat we ervan uitgaan dat teams zinvolle uitga-

ven doen en dat we niet alles controleren. Dit bevordert de 

eigen regie van zorgteams op gebied van financiën.

”
 Charley Immens
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6.3 Kengetallen 2018

Resultaatratio

2018 2017

Resultaatratio	(resultaat	boekjaar	/	totale	opbrengsten	boekjaar)	 4,5% 3,7%

Resultaat	boekjaar 1.676.141 1.308.484

Totale	opbrengsten	boekjaar 37.216.745 35.438.071

Liquiditeit

2018 2017

Liquiditeit	(A/C)	 222,2% 189,1%

Vlottende	activa	inclusief	liquide	middelen	(A) 10.733.757 8.577.239

Vlottende	activa	exclusief	liquide	middelen	(B)	 	 2.300.860 2.416.242

Totaal kortlopende schulden (C) 4.830.218 4.535.481

Solvabiliteit

2018 2017

Solvabiliteit	(totaal	eigen	vermogen	/	balanstotaal) 60,5% 53,8%

Totaal eigen vermogen 8.812.232 7.136.091

Balanstotaal 14.571.975 13.259.472

Weerstandsvermogen

2018 2017

Weerstandsvermogen	(totaal	eigen	vermogen	/	totaal	opbrengsten) 23,67% 20,14%

Totaal eigen vermogen 8.812.232 7.136.091

Totaal opbrengsten 37.216.745 35.438.071

Gemiddelde	opbrengsten	per	FTE

2018 2017

Gemiddelde	opbrengsten	per	FTE	(Totaal	opbrengsten	/	gemiddeld	FTE) 83.446 83.384

Totaal opbrengsten 37.216.745 35.438.071

Gemiddeld FTE 446 425
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Wat gaat goed?

• 	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.

Wat kan beter?

•	 We	kunnen	de	begrotingscyclus	verder	verbeteren	in	samenwerking	met	de	teams.	

•	 De	informatieverstrekking	aan	de	teams	kan	beter.

Gemiddelde	kosten	per	FTE

2018 2017

Gemiddelde	kosten	per	FTE	(Totaal	kosten	/	gemiddeld	FTE) 79.687 80.305

Totaal kosten 35.540.604 34.129.587

Gemiddeld FTE 446 425
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7.		Reflectie	van	de	raden



48

7.	 	Reflectie	van	de	raden

7.1	 Centrale	Cliëntenraad	(CCR)

Op	dinsdag	14	mei	hadden	wij	Centrale	Cliëntenraad.	Toen	kwam	Gemma	Groot	Severt	om	voor	de	derde	

keer	samen	met	ons	over	het	kwaliteitsrapport	te	gaan	praten.	Het	kwaliteitsrapport	is	belangrijk.

Vorig	jaar	heeft	De	Lichtenvoorde	dit	voor	het	eerst	gedaan.	Dit	was	een	groot	rapport.

Gemma is al eerder in de vergadering geweest om te vragen welke vragen/onderwerpen er in het rapport 

moeten.	Wij	vinden	het	belangrijk	dat	WAT	de	cliënt	ervan	vindt,	dat	DAT	er	in	komt.	Dat	is	nu	de	werkwijze.	

Die	vraag	staat	nu	ook	in	het	rapport:	Zien	jullie	je	persoonlijk	begeleider	genoeg?	Deze	vraag	hebben	wij	

ook	gesteld	bij	tien	woonoverleggen.

De	tweede	CCR-vergadering	hebben	wij	besproken	wat	de	uitkomst	was.	Deze	antwoorden	zijn	

teruggegeven aan Gemma en komen in het kwaliteitsrapport.

Op	de	derde	bijeenkomst	vertelde	Gemma	dat	de	vraag	ook	in	het	cliëntervaringsonderzoek	terugkomt.

De	titel	van	het	kwaliteitsrapport	2018	is	‘in	gesprek	met	elkaar’.	Gemma	heeft	het	goed	uitgelegd.	

We	hebben	goede	gesprekken	gehad.	Het	onderwerp	was	onze	keus.	We	vinden	het	fijn	op	deze	manier.	

De	Lichtenvoorde	levert	goede	kwaliteit.	

Gemma	heeft	afgesproken	om	wat	vaker	bij	de	CCR	terug	te	komen	met	een	vraag/onderwerp.	Bijvoorbeeld	

over veiligheid of rapportage. 

Gemma Groot Severt is binnen De Lichtenvoorde verantwoordelijk voor kwaliteit. Zij spreekt met de CCR 

over kwaliteit op verschillende onderwerpen.

7.2 Centrale Verwantenraad (CVR)

De	CVR	is	van	mening	dat	er	goede	dingen	in	het	kwaliteitsrapport	staan.	Het	is	wel	veel	met	het	risico	

dat	dingen	niet	voldoende	tot	hun	recht	kunnen	komen.	De	gekleurde	tekst	en	de	tekst	in	de	kaders	geeft	

precies aan waar het om draait. 

De	cliënt	goed	kennen

Belangrijk	element	is	de	cliënt	goed	kennen	en	leren	kennen.	Niet	bij	alle	cliënten	is	het	vanzelfsprekend	dat	
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ze kunnen aangeven wat ze nodig hebben. De kunst is dan om erachter te komen wat het bezighoudt. Dat 

is	niet	eenvoudig.	Je	moet	als	begeleider	afdalen	naar	hun	niveau.	Dat	kan	niet	iedereen.	Maar	dat	is	wel	de	

manier	om	cliënten	te	doorgronden	en	leren	kennen.	En	dat	nog	blijven	ze	je	verbazen,	maar	de	begeleider	

zal zich moeten verplaatsen in wat hen bezighoudt. Zien door de ogen van de cliënt is de kern waar alles 

om	draait.	Kun	je	dat,	dan	weet	je	ook	wat	ze	nodig	hebben.	Met	elkaar	in	gesprek	gaan	is	in	elk	team	zeer	

belangrijk.	Zo	leer	je	samen	de	cliënt	kennen	en	kun	je	oplossingen	bedenken.	Wel	samen,	maar	niet	alleen.

De	CVR	vindt	ook	dat	het	goed	is	dat	er	een	pas	op	de	plaats	wordt	gemaakt	met	betrekking	tot	projecten.	

Er	komt	ook	veel	op	medewerkers,	cliënten	af,	waardoord	dingen	niet	beklijven.	Kijken	naar	cliënten	die	wij	

hebben	en	daar	iets	voor	doen.	Daar	de	focus	op	leggen.	En	blijven	praten	in	de	organisatie.	

Mooi	rapport.	Complimenten!

7.3	 Ondernemingsraad	(OR)

De	ondernemingsraad	is	van	mening	dat	het	een	modern,	helder	en	gemakkelijk	te	lezen	stuk	is	en	vindt	

hier	een	compliment	op	zijn	plaats.	De	ondernemingsraad	vindt	het	van	meerwaarde	dat	er	quotes	van	

medewerkers	uit	de	organisatie	te	lezen	zijn.	Deze	ondersteunen	goed	bij	de	tekst.	

De ondernemingsraad is van mening dat de missie, visie en kernwaarden in de kwaliteitsrapport voor een 

rode	draad	heeft	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.

In	het	kwaliteitsrapport	wordt	duidelijk	omschreven	dat	er	bottom-up	gecommuniceerd	wordt,	waardoor	

er een groter draagvlak ontstaat voor het te voeren beleid. Er ontstaan op deze manier beleidsstukken 

vanuit	de	praktijk.	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	2019	blijven	voortzetten.

De ondernemingsraad is van mening dat het goed is dat er een pas op de plaats gemaakt wordt met 

verscheidene	projecten.	Er	wordt	meer	gekeken	naar	het	belang	van	de	cliënt	en	de	belastbaarheid	 

van	de	medewerker	op	de	werkvloer.	Waaronder	het	vereenvoudigen	van	de	bureaucratie.

Dat	er	extra	aandacht	is	voor	een	goede	profilering	van	De	Lichtenvoorde	en	voor	het	aantrekken	van	nieuwe	

medewerkers,	is	volgens	de	ondernemingsraad	noodzakelijk	voor	een	organisatie	in	deze	moderne	tijd.



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

•  Cliënten/ of medewerkersverhalen

•  Cockpit,	managementrapportagesysteem	(personeelsopbouw,	ziekteverzuim,	clientpopulatie)

•  Directiebeoordeling	2018

•  Diverse voortgangsrapportages (Focus op veilig, duurzame inzetbaarheid…)

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

•  Jaarverslag 2018 Centrale Cliëntenraad

•  Jaarverslag 2018 Centrale Verwantenraad 

•  Jaarverslag 2018 Ondernemingsraad

•  Jaarverslag	cliëntvertrouwenspersoon	langdurig	wonen	en	cliëntvertrouwenspersoon	jeugd

•  Jaarverslag vertrouwenspersoon medewerkers 

•  Kaderbrief 2018

•  Managementinformatie	cliënten	met	ondersteuningsplan

•  Managementrapportage	MIC	maart,	juni,	sept,	december	2018

•  MIC-meldingen	in	het	Kwaliteitsportaal	

•  Rapportage	Effectory	MedewerkerTevredenheidsOnderzoek

•  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	het	kwaliteitsportaal

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

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

We	hebben	2018	samen	op	een	mooie	manier	in	kaart	gebracht.		

Voor	al	het	gebruikte	beeldmateriaal	is	toestemming	gevraagd	aan	de	personen	die	het	betreft.	
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Dit	is	waar	het	om	ging	in	2018.	

Hartelijk dank voor het lezen!
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