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Kwaliteitsjaarverslag 2021

Radio Gemiva wint 
Special Media Awards 2021
Radio Gemiva kreeg op 5 november 2021 de special Media Award voor het Beste Radio Station 
2021. De jury bestaat uit bekende Nederlandse mediamakers.

Luisteren naar Radio Gemiva kan via www.radiogemiva.nl.  
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Over dit kwaliteitsjaarverslag 

In de indeling van de hoofdstukken zijn de thema’s uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te herkennen. Per 
thema koppelen we de metingen die we verrichten en de verhalen die we erover kunnen vertellen. 

De hoofdstukken beginnen waar mogelijk met een weergave van onze bedoelingen. Deze zijn gebaseerd op de visie en 
waarden van Gemiva. Vervolgens worden de verzamelde metingen en registraties uit de verschillende jaarverslagen, 
jaaroverzichten, ingestuurde formulieren en verzamelrapportages uitgewerkt. De gegevens voorzien we van context 
om de samenhang der dingen inzichtelijker te maken. Het achterliggende idee is dat het kwaliteitsjaarverslag direct 
verbonden is met wat wij, de medewerkers van Gemiva, als ‘collectief geheugen’ samen delen. Elk hoofdstuk eindigt 
met de duiding van de gepresenteerde gegevens door de Raad van Bestuur. 

In een apart hoofdstuk gaan we in op de aandachtspunten die we voor 2021 hebben geformuleerd op basis van het 
kwaliteitsjaarverslag in 2020. Het verslag eindigt met een hoofdstuk met de reflectie door de Centrale Medezeggen-
schapsraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. 

De opbouw en structuur van het kwaliteitsjaarverslag is ten opzichte van het vorige jaar grotendeels hetzelfde geble-
ven.  

1. Bestuurlijke reflectie

In deze bestuurlijke reflectie geven we een verkorte weergave van hoe wij vinden dat het per hoofdthema 
uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gaat. Ook worden de aandachtspunten voor 2022 zoals beschre-
ven in het kwaliteitsjaarverslag nog eens benoemd. Ter spiegeling wordt een aantal bevindingen van onze 
externe auditor opgenomen in dit hoofdstuk. 

Het zorgproces rondom de individuele cliënt vormt de kern van de activiteiten van Gemiva. De gegevens 
die wij hierover verzamelen laten wat ons betreft een relatief positief beeld zien. Met een systeemgerichte 
bril op concluderen we voorzichtig dat onze basis ondanks twee jaar beperkende corona-maatregelen 
op orde is gebleven. Dat gezegd hebbende willen we in 2022 extra aandacht geven aan de analyse van 
MIC-gegevens, het werven van nieuwe vrijwilligers en het opstellen van handvatten hoe om te gaan met 
het spanningsveld en de dilemma’s rondom het begrip ‘eigen regie’ en ‘samenwerking in de driehoek’.

De gemeten ervaringen van cliënten geven ons niet veel aanleiding om een bepaald thema specifiek en 
organisatiebreed op te pakken. Wel vinden wij het belangrijk dat wij onder andere met behulp van het 
instrument Dit vind ik ervan! met cliënten en vertegenwoordigers in gesprek blijven over hun ervaringen. 
Daarom willen we in 2022 verder inzetten op het scholen van medewerkers voor het gebruik van Dit vind ik 
ervan! Leidinggevenden vragen we om de verzamelde cliëntervaringen te gebruiken voor het bepalen van 
een ontwikkelpunt op de locatie.

Betrokken en vakbekwame medewerkers werken gelukkig in groten getale bij Gemiva. De toename aan 
gevolgde scholingsactiviteiten stemt dan ook tot tevredenheid. Een punt van zorg is wel het relatief hoge 
ziekteverzuim. We blijven daarom onverminderd energie steken in het nieuw verzuimbeleid en zetten in op 
een goede balans tussen werk en privé voor onze medewerkers, de toerusting van onze leidinggevenden 
en betere stuurinformatie. 

Onze reflectie dat we de basis op orde hebben zien wij (gelukkig) bevestigd door de uitkomsten van de 
externe HKZ-audit uitgevoerd door LRQA. We citeren uit de managementsamenvatting bij de rapportage.

‘De organisatie is gericht op continu verbeteren om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van cliënten en 
belanghebbenden. Vastgesteld is dat de organisatie beschikt over een goed werkend kwaliteitsmanagementsys-
teem dat de organisatie ondersteunt in het realiseren van haar doelstellingen.

De organisatie is gericht op verbetering van de cliënttevredenheid die systematisch wordt gemeten. Aan de hand 
van o.a. regioplannen werkt organisatie aan de realisatie van haar beleid, doelstellingen en relevante prestatie 
indicatoren. Monitoring van de voortgang vindt systematisch plaats. Organisatie-risico’s zijn geadresseerd en 
waar nodig voorzien van beheersmaatregelen om ononderbroken levering van producten en diensten te garan-
deren. Het managementsysteem genereert zinvolle en betrouwbare informatie op basis waarvan de organisatie 
op feiten gebaseerde beslissingen kan nemen en die gebruikt kan worden voor het identificeren en initiëren van 
verbeteringen. Mooie voorbeelden van organisatie of cliëntgerichte verbeteringen:

- goede voorbeelden van eigen regie cliënten;
- inzet van eigen management bij vervanging en waarneming;
- ondersteuning van Digitale Zorg en helpdesk;
- werken in de driehoek cliënt-medewerker-familie/netwerk.’

Aan bovenstaande hebben we eigenlijk weinig toe te voegen. Behalve wellicht een gevoel van trots voor 
al onze medewerkers die dag in dag uit onze cliënten helpen een zo goed en gewoon mogelijk bestaan te 
bereiken en te behouden. 



6 7

2. Zorgproces rondom de individuele cliënt

2.1 De bedoeling 

Gemiva is er voor kinderen en volwassen die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een handicap, 
chronische ziekte of een ander beperking. We helpen hen een zo goed en gewoon mogelijk bestaan te 
bereiken en te behouden. Wij vinden daarbij het volgende belangrijk:

• regie over je eigen leven;
• een plek hebben voor jezelf, waar je je veilig en thuis voelt;
• kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft;
• je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving;
• om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegenkomt.

Ieder mens heeft andere mogelijkheden en beperkingen. Daarom werken we op veel verschillende 
manieren. Wij ondersteunen bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbe-
steding. We doen dat samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners. 
Wij beginnen ons werk altijd bij de vraag van de mensen die wij ondersteunen. We praten hierover met de 
zorgvrager en de mensen die voor hem belangrijk zijn. We spreken samen af wat we gaan doen en hoe de 
ondersteuning eruitziet. We bespreken regelmatig hoe dit gaat. Als het nodig is, passen we de afspraken 
aan. 

Om te werken aan de bedoeling staat het gesprek centraal. Om het gesprek te ondersteunen voeren we 
ook metingen uit. Een aantal metingen gebruiken we als sturingsinformatie op locaties. Als dit het geval is, 
vermelden we dit in de tekst. De sturingsinformatie bestaat uit punten die wij zelf belangrijk vinden bij voor 
het zorgproces rondom de cliënt en binnen de organisatie. In een aantal gevallen hebben we daarover ook 
normen afgesproken. De sturingsinformatie helpt ons bij het gesprek over de vraag of we de dingen doen 
die we beloven en of we die goed doen.

2.2 Wat we hebben gemeten

De instrumenten, registraties en metingen die we inzetten om het zorgproces te ondersteunen zijn ten 
opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. De uitkomsten van de verzamelde teamreflecties zijn verwerkt in dit 
en het volgende hoofdstuk. 

2.2.1 Kennen van de cliënt

Het werken met ondersteuningsplannen en het houden van teamreflecties zijn twee belangrijke hulpmid-
delen in het zorgproces.  Daarmee kunnen we onze kennis van de cliënt koppelen aan goede ondersteu-
ning. Wij vinden het belangrijk dat het ondersteuningsplan met regelmaat samen wordt besproken, de 
afspraken worden vastgelegd en dat teamreflecties worden uitgevoerd. Om die reden is voor beide een 
norm vastgesteld en zijn zij een onderdeel van onze sturingsinformatie. 

Ondersteuningsplan 
We vragen aan de cliënt welke ondersteuning hij of zij van ons nodig heeft. We gaan zo mogelijk ook te rade 
bij familie of belangrijke anderen. Als we de cliënt zelf goed kennen, kunnen we vanuit onze professiona-
liteit de vraag achter zijn gedrag beter formuleren. Vanuit die vraag werken wij. Het ondersteuningsplan 
is daarbij ons hulpmiddel. In het ondersteuningsplan ordenen we informatie over de cliënt en leggen we 
afspraken vast over de ondersteuning. We spreken minimaal tweemaal per jaar met de cliënt over het 
ondersteuningsplan en stellen het jaarlijks opnieuw vast. Wij hebben afgesproken dat 95% van de cliënten 
een actueel ondersteuningsplan heeft. 

Op peildatum scoorden we iets meer dan 93% en daarmee vergelijkbaar met vorig jaar. Alhoewel net onder 
onze norm van 95% valt dit percentage nog wel binnen de bandbreedte van 91-99% zoals die landelijk is 
afgesproken. Vooralsnog geeft de ‘lagere’ score geen aanleiding tot nader onderzoek.

Teamreflectie
Op de vraag wat goede ondersteuning is, is geen simpel antwoord te geven. Elke cliënt is uniek en elke 
hulpvraag is dat ook. In de locaties organiseren we de ondersteuning in teamverband. We willen graag de 
goede dingen doen. Teamreflectie is wat ons betreft een mooi middel om te kijken of dit lukt en hoe we 
onszelf kunnen verbeteren. De bedoeling van teamreflectie is om stil te staan bij de vraag of we de goede 
dingen doen en of we die goed doen. Daarmee scherpen we ons inzicht en kunnen we de dagelijkse zorg 
beter vormgeven. We hebben afgesproken dat jaarlijks 80% van de teams een teamreflectie uitvoeren.

In totaal hebben 166 teams een reflectieverslag aangeleverd. Dit betekent dat binnen 84% van de 197 
teams specifiek tijd is vrijgemaakt voor een teamreflectie. Ten opzichte van de 50% in 2019 en de 77% in 
2020 is er sprake van een stijgende lijn. Ook is voor het eerst de gestelde norm van 80% gehaald.

In 2021 is net als vorig jaar en in tegenstelling tot 2019 aan teams gevraagd om te reflecteren op een spe-
cifiek thema. Vorig jaar waren de gevolgen van corona het onderwerp van reflectie. Dit jaar is aan de teams 
gevraagd om specifiek stil te staan bij betrokkenheid van verwanten en samenwerken in de driehoek. Het 
specifieke thema bepaalt voor een groot deel de verbeterpunten die worden genoemd. 

Verbeterpunten 2021 Verbeterpunten 2020 Verbeterpunten 2019

1. Communicatie binnen het team 1. Communicatie over vertaling   
overheidsbeleid (o.a. snelheid)

1. Zorginhoudelijk t.b.v. cliënt

2. Communicatie met verwanten (incl. 
basishouding medewerkers)

2. Duidelijkheid maatregelen/  
mogelijkheid maatwerk

2. Methodisch werken (OP)

3. Investeren vertrouwensband en 
aandacht voor verwanten

3. Balans werk en privé 3. Afspraken in het team

In 126 teamverslagen worden een of meer verbeterpunten beschreven ten aanzien van het werken in de 
driehoek. Wanneer we hierop inzoomen en de top 3 met verbeterpunten naast die van voorgaande jaren 
zetten, zien we dat communicatie ongeacht het thema steeds terugkomt in de top 3 van verbeterpunten. 
Een goede samenwerking met directe collega’s wordt gezien als belangrijkste voorwaarde voor het werken 
in de driehoek.
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AAlex maakt kunst voor modemerk
Alex woont en werkt op locatie Swetterhage van Gemiva. Hij maakt prachtige kunst. 
Deze kunst is zo bijzonder dat het Nederlandse modewerk ‘Aaiko’ met hem is gaan 
samenwerken. Op truien, t-shirts, sjaaltjes, tassen en posters is de kunst van Alex 
gebruikt. En dit wordt verkocht in de winkel van Aaiko. 

2.2.2 Ruimte voor eigen regie

In onze visie en waarden is ‘regie over je eigen leven’ belangrijk om de cliënt een zo goed en gewoon 
mogelijk bestaan te laten bereiken en te behouden. Voor het zorgproces gebruiken we twee bronnen om 
een beeld te krijgen bij het thema ‘ruimte voor eigen regie’. De eerste bron is het verslag van de Commis-
sie Onvrijwillige Zorg. De tweede bron is het door de teams ingevulde verslag van de teamreflectie. In het 
te gebruiken gespreksformat is ‘zeggenschap en eigen regie’ als apart onderwerp opgenomen. 
Hoe cliënten dit onderwerp ervaren, hoe belangrijk zij dit vinden en of ze op dit punt verandering wensen 
vragen wij uit via het cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan! De uitkomsten daarvan komen in het 
volgend hoofdstuk aan bod. 

Onvrijwillige zorg
We willen dat de cliënt zichzelf kan zijn en in contact met anderen kan treden. We willen talenten van 
cliënten benutten en hen zoveel mogelijk eigen regie over hun leven geven. Daar hoort bij dat we cliënten 
niet in hun vrijheid beperken. Inzichten rondom de inzet van onvrijwillige zorg helpen ons om die eigen 
regie zo min mogelijk in te perken. Afbouw van onvrijwillige zorg is een doel binnen het beleid van Gemiva.

In 2021 is de Commissie Onvrijwillige Zorg gestart met haar werkzaamheden ter vervanging van de ‘oude’ 
Commissie Vrijheid en Eigen Regie en de stuurgroep Wzd. De commissie werkt vanuit de visie en onder-
steunt begeleiders en cliënten rondom de inzet van onvrijwillige zorg en de spanningen die hierbij kunnen 
komen kijken. De commissie heeft een eerste evaluatie van het beleidsplan voorbereid en de themapagina 
bijgewerkt naar aanleiding van de overstap naar een nieuw ECD. Het onderwerp huisregels is hernieuwd 
onder de aandacht gebracht. 

De eerste implementatie van de Wzd is afgerond en al onze medewerkers hebben een scholing ontvangen. 
Medewerkers lijken door de scholingen en teambesprekingen beter bewust van de vormen van onvrij-
willige zorg en lijken die actiever te noteren dan voorheen. Ook zijn er verdiepingssessies gehouden met 
functionarissen die een rol hebben in het zogenoemde stappenplan. In deze bijeenkomsten was er de 
mogelijkheid om informatie te delen en eigen thema’s en vragen te bespreken. Met name over de vraag 
hoe de beoordeling van onvoorziene maatregelen goed te organiseren wordt het gesprek voortgezet. 
Onvoorziene maatregelen zijn maatregelen waar nog geen afspraken over zijn gemaakt.
 
In het samenwerkingsverband in de regio hebben we ons actief opgesteld ten aanzien van de beoordelin-
gen door een “extern deskundige”. In totaal zijn we 30 maal als extern betrokkene ingezet.  Dit is 20 keer 
meer dan in eerste instantie afgesproken. Het aantal beoordelingen voor een andere organisatie zal naar 
verwachting afnemen nu in de reparatiewet de “extern deskundige” is vervangen door een “onafhankelijk 
deskundige”. 

In het verslagjaar zijn verschillende registraties verzameld en waar van toepassing volgens afspraak 
gedeeld met de IGJ. In 2021 is overgestapt naar een ander ECD. De rapportages uit beide systemen zijn 
niet een op een te vergelijken. Om toch een beeld te geven van de hoeveelheid aan ingezette onvrijwillige 
zorg worden hieronder de gegevens uit de 2e helft van 2020 vergeleken met de gegevens uit de 1e helft van 
2021 afkomstig uit ons oude ECD. 

Het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen is gestegen van 284 naar 305 cliënten. De 
toename van het aantal cliënten wordt nagenoeg geheel verklaard door het hogere aantal cliënten dat niet 
in een woonlocatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen vanuit een locatie van Gemiva 
(bijvoorbeeld in hun thuissituatie). Deze toename is conform verwachting en wordt mede veroorzaakt door 
het ‘grotere’ bereik van de nieuwe wet waardoor onvrijwillige zorg op AC’s, KDC’s en binnen de ambulante 
dienst vaker worden geregistreerd.
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Er wordt binnen de Wzd een onderscheid gemaakt tussen een maatregel die structureel in wordt gezet 
en een maatregel die incidenteel, indien nodig wordt ingezet. Beide maatregelen zijn opgenomen in het 
behandelplan. Dit geldt niet voor onvoorziene maatregelen. Voor incidentele en onvoorziene maatregelen 
wordt geregistreerd hoe vaak deze worden toegepast. Structurele maatregelen worden eenmaal gere-
gistreerd. In onderstaande tabel is voor de genoemde tijdvakken opgenomen bij hoeveel cliënten een 
bepaalde maatregel is geregistreerd en hoe vaak deze is toegepast. Voor een cliënt kan gelden dat er een 
structurele, een incidentele en een onvoorziene maatregel van toepassing is. Dit zorgt ervoor het opgetel-
de aantal cliënten uit onderstaande tabel niet overeenkomt met het hierboven genoemde aantal cliënten.

Soort maatregel 2e helft 2020 1e helft 2021

Aantal cliënten Aantal toepassingen Aantal cliënten Aantal toepassingen

Structureel 61 (61) 77 (77)

Incidenteel 58 821 66 751

(indien nodig)

Onvoorzien 235 398 253 414

Het aantal cliënten waarbij een maatregel wordt ingezet neemt toe. Het grotere bereik van de wet en 
hernieuwde bewustwording zijn hierboven als oorzaken genoemd. Wat verder opvalt is dat het aantal 
toepassingen van incidentele maatregelen afneemt, zowel absoluut als in verhouding tot het aantal 
cliënten. Ditzelfde beeld geldt voor de inzet van onvoorziene maatregelen. Het aantal cliënten waarbij een 
onvoorziene maatregel wordt ingezet stijgt, maar het gemiddeld aantal toepassingen per cliënt daalt licht. 
Alhoewel het gemiddeld aantal toepassingen van maatregelen per cliënt een positieve ontwikkeling lijkt te 
laten zien, is het nog (te) vroeg om hier conclusies aan te verbinden.

Ter aanvulling op het aantal cliënten en aantal toepassingen kan ook worden gekeken welke vormen van 
onvrijwillige zorg er worden toegepast en hoe vaak. De verdeling en het aantal ingezette onvrijwillige zorg 
in de 2e helft van 2020 en de 1e helft van 2021 is in onderstaande tabel weergegeven. 

Vorm van onvrijwillige zorg Verdeling cliënten Aantal keer ingezet

2020 (n:354) 2021 (n:396) 2020 2021

1. Medische handelingen en  
therapeutische maatregelen

3% 3% 11 25

2. Beperken bewegingsvrijheid 49% 51% 948 834

3. Insluiten 32% 28% 252 306

4. Toezicht (inl. domotica) 4% 3% 20 15

5. Onderzoek aan kleding of lichaam - - 0 0

6. Onderzoek woonruimte <1% - 1 0

7. Controle op middelen die gedrag beïnvloeden <1% <1% 1 1

8. Beperken vrijheid om het eigen leven in te 
richten

3% 6% 10 21

9. Beperken recht op ontvangen bezoek - - 0 0

Vorm niet ingevuld 8% 8% 37 40

In de verdeling van de ingezette onvrijwillige zorg valt op dat de vormen ‘beperken bewegingsvrijheid’ en 
‘insluiten’ veruit het meest bij cliënten wordt ingezet. Met betrekking tot het ‘beperken bewegingsvrijheid’, 
‘insluiten’ en ‘beperken vrijheid om het eigen leven in te richten’ zijn er verschillen tussen de twee onder-
zochte tijdvakken waar te nemen. Nadere analyse biedt vooralsnog niet veel duiding van de geconstateerde 
verschillen. 
Wanneer wordt gekeken naar hoe vaak een bepaalde maatregel wordt ingezet valt de daling bij ‘beperken 
bewegingsvrijheid’ op.  De afname komt grotendeels op het conto van het minder inzetten van de maatre-
gel ‘tegenhouden ergens heen te lopen of iets te doen’. Overigens is het aantal fysieke fixaties binnen het 
‘beperken bewegingsvrijheid’ wel toegenomen.  

De toename bij insluiten geldt met name de maatregel ’insluiten in een rustruimte’ die in de meeste 
gevallen als incidentele maatregel is opgenomen in het behandelplan. 

Alhoewel relatief gering in aantal vallen de verdubbelingen op bij ‘medische handelingen’ en het ‘beperken 
van de vrijheid om het eigen leven in te richten’. De toename van medische handelingen is grotendeels 
toe te schrijven aan het gebruik van zogenoemde ‘Off label’ medicatie. Off-label medicatie is medicatie die 
wordt gebruikt om buiten de oorspronkelijke bedoeling van het medicijn, het gedrag of de bewegingsvrij-
heid van de cliënt te beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld antipsychotica worden ingezet bij een cliënt zonder 
dat er sprake is van een psychose. De groei bij de beperking om het eigen leven in te richten is met name 
te vinden in het vaker inzetten van de maatregel ‘cliënt mag niet zelf kiezen (wat op brood, hoe laat koffie, 
hoe laat naar bed etc.)’.

In de Wzd is opgenomen dat cliënten wordt gewezen op de mogelijkheid om zich te wenden tot een onaf-
hankelijk cliëntvertrouwenspersoon Wzd (Cvp Wzd). In 2021 hebben 18 cliënten contact gezocht en zijn er 
24 kwesties behandeld. Hiervan zijn er 21 (deels) opgelost. Er zijn cliënten bij de Cvp Wzd terecht gekomen 
via de 60 locatiebezoeken en doorverwijzing via de interne vertrouwenspersonen. 

In het geval van onvrede ging de onvrede over het inrichten van het eigen leven en de (onvrijwillige) zorg 
en onvrede over de begeleiding/ zorg, over het (vrijwillige) verblijf en het recht op bezoek. Daarnaast is er 
informatie verstrekt over financiën/ organisatie, zorg/ begeleiding, medisch handelen en verblijf. Cliënten 
zijn door de Cvp Wzd ondersteund bij gesprekken met zorgverleners, managers en de klachtenfunctiona-
ris. In haar jaarverslag geeft de Cvp Wzd aan dat een groot deel van de kwesties is opgelost met behulp van 
haar inzet. In een aantal gevallen is doorverwezen naar de klachtenfunctionaris, de vertrouwenspersoon of 
de cliëntondersteuner.

In 2021 signaleerden de Cvp Wzd dat cliënten in meerdere kwesties niet waren geïnformeerd over de 
mogelijkheid een Cvp Wzd om ondersteuning te vragen wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg. De 
aanbeveling is gedaan om de informatie over de Cvp Wzd te verbeteren en aan te geven dat de Cvp Wzd ook 
worden benaderd ongeacht eventueel eerder contact met de interne klachtenondersteuning.
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Teamreflectie: zeggenschap en eigen regie
In 2021 zijn er 128 verslagen ontvangen waarbij zeggenschap en eigen regie onderwerp waren van de 
teamreflectie. Er wordt in 24 verslagen vermeld dat er naar tevredenheid gewerkt wordt met een vorm 
van medezeggenschap zoals een CMR of LMR. Voor het komend jaar nemen 8 teams zich voor om meer 
te investeren in medezeggenschap. Bij 7 teams is het oprichten van een medezeggenschapsraad een 
expliciet verbeterpunt.

Op het gebied van eigen regie worden in de reflectieverslagen een drietal thema’s relatief vaak genoemd. 
Zo komt in 25 verslagen het verschil in visie op eigen regie binnen de driehoek naar voren. In deze gevallen 
verstaan ouders bijvoorbeeld iets anders onder eigen regie dan hun volwassen kind. In 22 verslagen 
reflecteren teams op het vinden van de balans tussen wat de cliënt wil en wat er praktisch kan. In 20 
verslagen worden ethische dilemma’s besproken waarbij o.a. is gereflecteerd op de basishouding van de 
begeleider en het conflict met eigen normen en waarden. 

In 2020 gaven 75 teams aan dat er door corona (veel) minder zeggenschap en eigen regie was voor 
cliënten. De verslagen uit 2021 laten geheel ander beeld zien. Slechts 4 teams geven nog aan dat de eigen 
regie van de cliënt is verslechterd. In 95 teams spreekt men met trots over het kunnen behouden van eigen 
regie voor de cliënt en in 6 reflecties wordt zelfs opvallend meer eigen regie ervaren. Keuzevrijheid bleek 
te vinden in de kleine dingen, door oplossingsgericht te werken en met cliënten hierover te communiceren. 

2.2.3 Samenspel cliënt, medewerker, informeel netwerk en vrijwilligers

Het samenspel tussen cliënt, medewerker, informeel netwerk en vrijwilligers gaat in de regel goed. Er 
zijn ook momenten waar het minder loopt. Om daar zicht op te houden registreren wij klachten en vragen 
we onze klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersonen om verslag te doen. Ook analyseren we 
onze meldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Omdat goed samenspel in veel 
gevallen niet kan zonder vrijwilligers, houden we bij hoeveel vrijwilligers er zijn en hebben we het afgelo-
pen jaar een onderzoek laten doen naar hun tevredenheid. Tot slot reflecteren we in de teamreflecties op 
de betrokkenheid van verwanten. 

Klachten
In 2021 ontving de klachtenfunctionaris 36 klachten. In 5 van deze klachtsituaties is geen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid in een gezamenlijk gesprek tot een oplossing te komen. Deze klachten zijn voorgelegd 
aan de klachtencommissie cliënten. De klachtencommissie heeft in totaal 6 klachten ontvangen. Drie 
klachten zijn voor het tot zitting kwam door de klager ingetrokken. Twee klachten zijn op zitting behandeld. 
Een klacht werd vlak na de Kerstdagen 2021 ingediend en zal in 2022 in behandeling worden genomen. Het 
totale aantal klachten komt daarmee voor 2021 op 42 klachten. Dit aantal komt overeen met voorgaande 
jaren (2020: 46 klachten; 2019: 37 klachten). 

MMax verhuist naar Kanaalpark
Max woont sinds vorig jaar in woonlocatie Kanaalpark in Leiden. Prachtige nieuw-
bouw appartementen. Max, zijn ouders én zijn persoonlijk begeleider hebben op 
een prettige manier samengewerkt rondom deze verhuizing. Max: ‘Hier leer ik 
zelfstandiger wonen. Mijn begeleider en ouders helpen mij.’
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Van de 36 klachten die de klachtenfunctionaris heeft opgepakt hadden er 29 te maken met de langdurige 
zorg, 2 met maatschappelijke ondersteuning en waren er 5 ‘Jeugdwet-klachten’. De meeste klachten zijn 
na een gesprek met de klachtenfunctionaris naar tevredenheid van betrokkenen afgehandeld. De voorge-
legde klachten geven vooralsnog geen aanleiding tot beleidsmatige aanbevelingen. Het belang van heldere 
en respectvolle communicatie is evident, evenals het tijdig managen van verwachtingen. Het transparant 
zijn over tekortkomingen van onze kant, draagt bij aan het herwinnen van het wederzijds vertrouwen. 

De klachtencommissie heeft over 2 klachten een klachtadvies uitgebracht. De eerste klacht betrof het 
beleid van Gemiva met betrekking tot de sluiting van logeerhuizen gedurende de coronapandemie. 
De commissie verklaarde de klacht over het ‘sluitingsbeleid en de algemene communicatie daarover 
ongegrond. Wel oordeelde de commissie dat de locatie in de communicatie met specifiek de klagers op 
een aantal onderdelen te kort was geschoten. De tweede klacht was voorgelegd door de moeder van een 
bewoner van een woonlocatie. Zij kon zich niet vinden in de persoonlijke verzorging die aan haar zoon 
werd geboden en klaagde tevens over een uitgevoerde fixatie. De commissie verklaarde deze klachten 
ongegrond, maar tekende daarbij wel aan dat de locatie in het proces van ‘opbouw van de agressie bij de 
cliënt’, dat uiteindelijk tot de noodzaak van fixatie leidde, steken had laten vallen. Ook constateerde zij dat 
de locatie zich in de communicatie met de klager actiever had moeten opstellen.

De klachtencommissie heeft in het verslagjaar naar eigen overtuiging weer alle medewerking van de or-
ganisatie ondervonden bij het verrichten van haar werkzaamheden. Zij heeft geen structurele misstanden 
aangetroffen die zij op grond van de wet uit eigen beweging bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 
Jeugd zou moeten melden. “De klachtencommissie is overtuigd van de betrokkenheid van de medewerkers 
van de Gemiva-SVG Groep bij het wel en wee van de cliënten voor wie zij verantwoordelijkheid dragen”, 
aldus de commissie in haar jaarverslag 2021. 

Er is in 2021 geen beroep gedaan op de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Wel is een klacht uit 
2020 in behandeling genomen. De Geschillencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard. De klacht 
behelsde dat wij onder de noemer ‘eigen regie’ de dochter van de klagers te veel ruimte boden om te 
ontsporen en de rechten van de ouders als curator niet erkenden. 

Inzet cliëntenvertrouwenspersonen (Cvp)
De cliëntenvertrouwenspersonen hebben in 2021 contact gehad met in totaal 36 personen, waarvan 23 
cliënten en 13 vertegenwoordigers. Het aantal contacten lag hoger dan in voorgaande jaren (2020: 16 
contacten en 2019: 27 contacten). Deze toename is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door het actief 
infomeren over en bekendheid geven aan de Cvp’en en hun functie. Alle onderwerpen die in kwesties naar 
voren komen kunnen grofweg onderverdeeld worden in zes hoofdthema’s. Tussen haakjes is aangegeven 
hoe vaak een bepaald hoofdthema centraal stond in de contacten: Zorg en begeleiding (8); Verblijf (1); 
Bejegening (8); Persoonlijke zaken (6); Organisaties, regels en financiën (2) en Dwang (11). Echter, in 80% 
van de kwesties is bejegening een onderliggend thema. Voor wat betreft het thema Dwang zijn 9 kwesties 
doorverwezen of overgedragen middels een warme overdracht aan de Cvp Wzd.

Meldingen Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
In 2021 hebben we eenmaal gemeld. Het betrof een casus waarbij een cliënt die bekend is met epilepsie 
door de vroege dienst met een hoofdwond aangetroffen werd in haar appartement. Op basis van de 
aanbevelingen uit het onderzoek organiseerden we een moreel beraad met ouders en team over wat we 
aanvaardbare risico’s vinden bij deze cliënt. We wonnen aanvullende deskundigheid in bij Sein. Alle afspra-
ken die voortvloeiden uit het moreel beraad, aangevuld met mogelijke adviezen van Sein, legden we vast 
in het Elektronisch Cliëntendossier. De IGJ heeft de melding afgesloten. Aan het einde van het verslagjaar 
was er geen sprake van niet door de IGJ afgesloten meldingen.

Met de IGJ is in het afgelopen jaar regelmatig contact geweest over onze ervaringen met Corona. De 
IGJ toonde een grote betrokkenheid en sprak waarderend over de ingerichte Corona teststraat met de 
mogelijkheid om binnen 15 min over de uitslag te beschikken van uitgevoerde testen bij medewerkers. Ook 
voor een groep cliënten is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De IGJ was ook present bij de eerste 
ronde Covid-vaccinaties in Swetterhage. De daarbij betrokken medewerkers ontvingen complimenten voor 
de cliëntvriendelijke wijze waarop zij het proces hadden georganiseerd.

In maart 2021 bracht de IGJ een (aangekondigd) algemeen inspectiebezoek aan onze locatie Jakweide 105-
108 in Zoeterwoude, onderdeel van Swetterhage. In deze locatie wonen cliënten met moeilijk verstaanbaar 
gedrag en psychiatrische problematiek. Er is getoetst op 9 normen, waarbij op 6 van deze normen ‘voldoet’ 
werd gescoord en op de drie overige ‘voldoet grotendeels’. De kritische noten betroffen achtereenvolgens 
het (door de verwanten van cliënten benoemde) schoonmaakniveau van bewonerskamers, het ontbreken 
van een scholingsprogramma tijdens de inwerkperiode van nieuwe medewerkers en een signaleringsplan 
dat sinds 2015 niet was aangepast. De geconstateerde verbeterpunten zijn in het team van medewerkers 
en met de verantwoordelijke gedragsdeskundige besproken.

Vrijwilligers
In de dialoog met de cliënt zijn rechtstreeks of indirect ruim 1200 vrijwilligers betrokken. Afgelopen jaren 
lag het aantal vrijwilligers redelijk stabiel rond de 1500. Onderzoek naar de (sterke) daling heeft uitge-
wezen dat met name corona een belangrijke rol heeft gespeeld. Onduidelijkheid over de inzet en zorgen 
over (de eigen) gezondheid zijn vaak als reden genoemd om te stoppen als vrijwilliger. Voor vrijwilligers 
die al wat langer twijfelden over hun rol als vrijwilliger bleek de coronaperiode en logisch moment om te 
stoppen. Voor 2022 is de inzet om nieuwe vrijwilligers te werven. De eerste tekenen lijken hoopvol.

Teamreflecties: betrokkenheid verwanten
In 2021 werd in 134 van de 141 verslagen ingegaan op de samenwerking, communicatie en betrokkenheid 
van verwanten. Meer dan de helft hiervan beschrijft het contact met verwanten als goed. Dit contact was 
al goed en is zo gebleven. In een vijftal verslagen wordt aangegeven dat het contact is verbeterd.  Teams 
beschrijven dat digitale communicatie een positief effect heeft gehad op het onderhouden van contact in 
tijden van lockdown, maar ook daarbuiten. 

Onderstaande grafiek geeft een beeld van hoe de 134 teams de samenwerking met familie en verwanten 
hebben ervaren. De betrokkenheid van verwanten wordt in 39 teams als wisselend ervaren. In veel 
gevallen is dit afhankelijk van de situatie en hebben teams zicht op mogelijke oorzaken. Zo worden cul-
tuurverschillen of de eigen wensen van de cliënt vaak genoemd als verklaring voor de wisselend ervaren 
betrokkenheid.
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Ook in een ambulante setting zijn de ervaringen wisselend. In 14 teams wordt de samenwerking als 
moeizaam ervaren. De reflecties beschrijven hierbij veelal hoe teams zoeken naar de balans tussen de 
wensen van verwanten en de belangen van de cliënt.

2.2.4 Veiligheid in zorg en ondersteuning

Veiligheid in zorg en ondersteuning is belangrijk voor de Gemiva-SVG Groep. We zetten een aantal instru-
menten in die ons helpen bij het inschatten en het signaleren van onveilige situaties in de zorg en onder-
steuning. Ook hebben we organen die we hierover kunnen consulteren. In deze paragraaf rapporteren we 
over achtereenvolgens onze incidentmeldingen (MIC), onze risico-inventarisaties (veiligheidskaart) en onze 
signaleringen en opvolging van meldingen misbruik en mishandeling (CMM).

MIC-meldingen 
Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Om hiervan te kunnen leren, melden onze medewerkers 
fouten, ongevallen, bijna-ongelukken en agressie-incidenten. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van 
zogenoemde turflijsten. Die kunnen we gebruiken bij veelvuldige uitingen van agressie door een cliënt. 
De incidentmeldingen (MIC) zijn onderdeel van de sturingsinformatie en worden regelmatig besproken 
in teamoverleggen. Gedragskundige en locatiemanager bespreken de turflijsten. Ook de commissie MIC 
bekijkt deze meldingen en analyseert ze om er als organisatie van te kunnen leren. De commissie MIC 
adviseert hierover aan de Raad van Bestuur. 

2021 leek in meerdere opzichten wel op 2020 waarin we kennis maakten met Corona. De omstandigheden 
rondom dit virus hebben ook dit jaar ongetwijfeld invloed gehad op de cijfers. Dat maakt wederom het 
interpreteren van cijfers op organisatieniveau complex.  In onderstaande tabel zijn het aantal MIC-meldin-
gen zichtbaar gemaakt. Duiding van de cijfers gebeurt op cliënt en locatieniveau.
 

Categorie MIC meldingen Aantal meldingen 2021 Aantal meldingen 2020 Aantal meldingen 2019

Agressie 7046 7925 8863

Medicatie 1588 1878 1733

Vallen 719 839 894

Overig 420 424 547

Turflijsten 12649 4619 3611

Naar aanleiding van de sterke toename in het gebruik van turflijsten is de Commissie MIC gestart met 
een (kort) onderzoek. De uitkomsten daarvan worden verwacht in 2022. Afgelopen jaar hebben twee 
medewerkers van Gemiva met behulp van Masterclass Data Science onderzoek gedaan naar de voorspel-
baarheid van valincidenten op basis van onze bestaande data. De opgedane kennis wordt gedeeld met 
onze fysiotherapeut zodat er waar mogelijk inzichten kunnen worden meegenomen bij de inzet van de 
valrisico-inventarisatielijst.

In 2021 is bij veel meldingen (1003 in totaal) de impact aangegeven ‘zeer ernstig’ en ‘extreem ernstig’. 
De Commissie MIC heeft naar aanleiding van deze meldingen contact gezocht met het Nazorgteam om 
te spreken over de impact van een voorval op de melder. Dit heeft er o.a. toe geleid dat in het nieuwe 
meldingssysteem in de melding een link naar intranet is opgenomen over de mogelijkheden van nazorg na 
een heftige gebeurtenis.

AAnouk geniet van de mobiele snoezel
Begeleider Adinda: ‘Wij hebben het thema Bos gekozen. Kijk naar Anouk, ze vindt het 
heel fijn om deze snoezel te gebruiken. Je ziet aan haar dat ze ontspant en geniet. De 
lichtjes, bosgeluiden en de mooie groene bomen brengen haar in deze natuursfeer. 
Zelfs terwijl een aan aantal andere cliënten in dezelfde ruimte een spelletje aan het 
doen is.’
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Cliëntendossier: Veiligheidskaart 
Willen we kwetsbare burgers verantwoord begeleiden, dan is zicht op risico’s die nu eenmaal aan het leven 
kleven belangrijk. We zien het in kaart brengen van de risico’s en het eventueel opnemen van afspraken 
hierover in het ondersteuningsplan als onderdeel van het gesprek met de cliënt. Met de ingebruikname 
van het nieuwe ECD is de rapportage m.b.t. de geconstateerde risico’s gewijzigd. Ten opzichte van 
voorgaande jaren zijn een aantal categorieën toegevoegd en is de indeling in vijf hoofdcategorieën komen 
te vervallen. In het huidige ECD  wordt geregistreerd of er bij een cliënt een bepaald risico aanwezig is en 
onder welke categorie deze valt. Er kunnen bij een cliënt verschillende risico’s worden geregistreerd.

Het overzicht van aanwezige risico’s helpt om gevoel te krijgen bij onderwerpen waarbij veiligheid in zorg 
en ondersteuning in het geding kunnen zijn. Wil je vervolgens weten hoe met een geconstateerd risico om 
te gaan, dan raadpleeg je het ondersteuningsplan. Wanneer wordt gekeken naar de gegevens op het niveau 
van de gehele organisatie op peildatum zijn er een vijftal risico’s die er relatief gezien bovenuit steken en 
zijn geconstateerd bij meer dan 400 cliënten. Dit zijn achtereenvolgens risico’s op het gebied van:

• Verkeersveiligheid bij 738  cliënten;
• Beheer medicatie bij 484 cliënten;
• Vallen bij 475 cliënten;
• Gewicht bij 451 cliënten;
• Epilepsie bij 431 cliënten.

De categorie ‘beheer medicatie’ is ten opzichte van vorig jaar toegevoegd en wordt direct vaak genoemd. 
Verkeersveiligheid, vallen en gewicht bivakkeren al een aantal jaar in de top-5 van risico’s en ook epilepsie 
is geen onbekende. Het constante beeld uit voorgaande jaren wordt daarmee gecontinueerd waarbij kan 
worden geconstateerd dat de toegevoegde categorie ‘beheer medicatie’ duidelijk in een behoefte voorziet 
voor wat betreft signaleren en inzichtelijk maken van risico’s bij cliënten. 

Consultatieteam Misbruik en Mishandeling (CMM)
Mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar als het gaat om misbruik en mishandeling. Het is belang-
rijk dat medewerkers weten hoe ze moeten handelen als ze geconfronteerd worden met vermoedens van 
misbruik en/of mishandeling van cliënten. Tijdige signalering en zorgvuldig handelen zijn van groot belang.  
De Gemiva-SVG Groep heeft daarvoor een Consultatieteam Misbruik en Mishandeling (CMM) ingesteld.  
Van de CMM-meldingen wordt een jaarverslag opgesteld waarvan de uitkomsten hieronder worden 
vermeld.

In 2021 is 54 keer een melding gedaan bij het CMM (2020: 43; 2019: 60). Bij 20 van deze meldingen gaat het 
over vermoedens van seksueel misbruik of ongewenste aanrakingen. Dit is minder dan de 28 meldingen 
in 2020. Bij 19 meldingen zijn er vermoedens van seksueel misbruik of ongewenste aanrakingen. In 2020 
waren dit er 10. In 5 van de 19 gevallen werd de melding gedaan door de partner. Er zijn 15 meldingen 
gemaakt van cliënten waarover eerder gemeld is en opnieuw zorgen bestaan (in 2020: 14). 

Er zijn dit jaar meer meldingen gedaan dan vorig jaar. Wat dit jaar opvalt is dat er weinig meldingen gedaan 
zijn bij politie, Veilig Thuis en de Inspectie. Wanneer er wel contact is geweest met de politie is er meerdere 
keren geen aangifte gedaan vanwege de kwetsbaarheid van de cliënt. 
Eenmaal is er een intern onderzoek gedaan. Dit heeft niet geleid tot een melding bij de Inspectie. In twee 
casussen was er duidelijk sprake van invloed van de coronamaatregelen op de cliënt. Hierbij werd meer 
grensoverschrijdend gedrag gezien. 

2.3 Hoe het volgens ons gaat en wat pakken we vanaf 2022 op?

De verzamelde gegevens van het zorgproces rondom het cliënt laten wat ons betreft een relatief gerust-
stellend beeld zien. De ondersteuningsplannen zijn weer veelvuldig besproken en veel teams hebben een 
teamreflectie uitgevoerd. De doelen die we ons daarbij stelden zijn (nagenoeg) gehaald. De implementatie 
van de Wzd is verder opgepakt. Naar aanleiding van een eerste evaluatie is onder andere het actief infor-
meren van cliënten en vertegenwoordigers over de Wzd vertrouwenspersonen nadrukkelijk opgenomen 
in het te volgen stappenplan. Voor wat betreft de inzet van onvrijwillige zorg is het nog wat vroeg om 
eventuele trends te onderscheiden. Maar ondersteund door het nieuwe ECD hopen we daar wel steeds 
meer zicht op te krijgen. Het aantal klachten en meldingen inspectie was net als voorgaande relatief laag. 
Ook bij de overige metingen zien wij niet echt (grote) afwijkingen of het zijn verschillen waar een duidelijke 
verklaring voor is. Met een systeemgerichte bril op concluderen we voorzichtig dat onze basis ondanks 
twee jaar beperkende corona-maatregelen op orde is gebleven. Dat gezegd hebbende zien we voor 2022 
wel een aantal aandachtspunten. 

We willen kijken of we meer ‘kennis’ uit onze MIC-registraties kunnen gaan halen. Dit onderzoek door 
de MIC-commissie wordt een onderdeel van het bredere thema ‘bouwen aan kennis en expertise’ uit ons 
meerjarenperspectief. 
Een ander punt van aandacht is het werven van nieuwe vrijwilligers. Inmiddels is hiermee een start 
gemaakt. Aan het eind van jaar maken we de balans op. 
Tot slot blijft het werken in de driehoek onze aandacht houden door het te verankeren in onze zorg- en 
leerprogramma’s. Daarnaast hebben we ons voorgenomen om het komend jaar handvatten op te stellen 
hoe om te gaan met het spanningsveld en dilemma’s rondom het begrip ‘eigen regie’ en ‘samenwerking in 
de driehoek’. De planning is dat deze in 2023 in gebruik kunnen worden genomen.
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3. Ervaringen van cliënten

3.1 De bedoeling

Gemiva gaat van oudsher in gesprek met cliënten over hoe zij de zorg ervaren. Vanaf 2014 gebruiken we 
hiervoor het instrument Dit vind ik ervan! Het is één van de instrumenten die zijn goedgekeurd binnen het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

De begeleider gaat met de cliënten en/of zijn verwanten in gesprek over tien (vooraf) vastgestelde thema’s. 
Zij kunnen voor die thema´s aangeven hoe zij de zorg ervaren, welke thema’s zij belangrijk vinden en op 
welke thema’s ze verandering wensen. 

Het belang van de uitvraag zit voor ons vooral in de dialoog tussen begeleider en cliënt en/of diens ver-
tegenwoordiger. De gesprekken zijn een moment van reflectie en de uitkomsten van het gesprek kunnen 
leiden tot aanpassingen in de zorg of de afspraken in het ondersteuningsplan. 

We gebruiken drie varianten van het instrument Dit vind ik ervan! Voor cliënten werken we met de variant 
‘Ik vertel’ en specifiek voor cliënten die niet tot verbale communicatie in staat zijn met de variant ‘Ik toon’. 
Voor het gesprek met de vertegenwoordiger wordt gebruik gemaakt van de variant ‘Ik zie en vertel’. 

In dit kwaliteitsjaarverslag geven we inzicht in de ervaringen van cliënten en vertegenwoordigers over de 
kwaliteit van bestaan en zorg op basis van de tien ‘Dit vind ik ervan! thema’s. Vervolgens gaan we in twee 
aparte paragrafen in op de twee thema’s die in het Kwaliteitskader als speerpunt zijn benoemd: 

• ruimte cliënt op gebied eigen regie; 
• samenspel cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers. 

Bij deze twee thema’s vermelden we ook hoe belangrijk de cliënt/de verwant ze vindt en of ze veranderin-
gen wensen op het thema. 

3.2 Wat we hebben gemeten

3.2.1 Ervaringen cliënten over kwaliteit bestaan en zorg

Bij Dit vind ik Ervan! vragen we aan cliënten en vertegenwoordigers om een ervaringsscore te geven op 
tien thema’s. In 2021 zijn er in totaal 4016 gesprekken gevoerd. In 2020 waren dit er in totaal 4191 en in 
2019 waren dit er 4163. De daling wordt met name verklaard door het kleiner aantal gesprekken dat met 
vertegenwoordigers is gevoerd. Er is niet een duidelijke oorzaak al wordt de invloed van corona op het 
organiseren van deze gesprekken een aantal maal benoemd. Met de stijging van het aantal ‘gesprekken’ 
via ‘Ik toon’ wordt de stijgende lijn die in 2020 werd onderbroken weer voortgezet. 

Varianten Dit vind ik ervan! 2021 2020 2019

Ik vertel (cliënt) 3031 3087 3061

Ik toon (cliënt) 182 97 118

Ik zie en vertel (vertegenwoordiger) 803 1007 984

De ervaringsscores die de cliënt/de vertegenwoordiger kan geven zijn: Top!, Goed, Matig of Slecht. Deze 
scores zijn niet zomaar om te zetten naar een getal, omdat de verschillen tussen de vier categorieën 
relatief zijn. Wel kunnen we op basis van de verdeling tussen de scores een beeld geven van hoe cliënten 
en vertegenwoordigers de verschillende thema’s ervaren.  

In onderstaande tabel is te zien welk deel van het aantal deelnemers het thema ‘top!’ of ‘goed’ scoort. Op 
basis hiervan kunnen we voor het verslagjaar een rangorde geven van meest naar minst positief ervaren 
thema’s. 

Top 10 Ik vertel Ik toon Ik zie en vertel

1. Hulp (85%) Huis (86%) Familie (86%)

2. Veilig voelen (85%) Familie (85%) Huis (83%)

3. Huis (82%) Vrienden en kennissen (78%) Veilig voelen (82%)

4. Familie (84%) Veilig voelen (78%) Vrienden en kennissen (79%)

5. Kiezen (80%) Hulp (76%) Hulp (77%)

6. Vrienden en Kennissen (78%) Meedoen (75%) Gevoel (75%)

7. Doen (77%) Kiezen (73%) Meedoen (72%)

8. Meedoen (74%) Doen (69%) Kiezen (72%)

9 Gevoel (69%) Gevoel (63%) Doen (69%)

10. Lijf (60%) Lijf (57%) Lijf (58%)

Wanneer het bovenstaand overzicht wordt vergeleken met het voorgaande jaar vallen een aantal zaken 
op. De top-3 van hoogst gewaarde thema’s zijn grotendeels dezelfde als in 2020. Enige uitzondering is het 
thema vrienden en kennissen bij ‘Ik toon’. Dit thema heeft het thema hulp vervangen in de top-3 terwijl het 
vorig jaar op plaats 8 was terug te vinden. 

Bij de top-3 van laagst scorende thema’s is wat meer wijziging te zien. Onveranderd blijft dat het thema 
Lijf in alle varianten net als vorig jaar op de laagst gewaardeerde plaats staat. Het thema meedoen dat in 
2020 bij alle varianten op positie 9 was terug te vinden is alleen bij ‘Ik vertel’ nog in de onderste regionen te 
vinden. Ook het thema vrienden en kennissen dat in 2020 veelal laag scoorde wordt in 2021 hoger gewaar-
deerd. Daartegenover staat dat voor cliënten het thema gevoel slechter scoort dan afgelopen jaar en door 
vertegenwoordigers het thema doen een lagere waarderingsscore krijgt. 

3.2.2 Ruimte cliënt op gebied eigen regie

Om zicht te krijgen op de ervaring van cliënten en vertegenwoordigers op het gebied van eigen regie 
zoomen we verder in op de vraag hoe er wordt gescoord op het thema Kiezen. Hierbij kijken we eerst naar 
de ervaringsscore, vervolgens of men positief antwoord op de vraag of er verandering is gewenst en tot 
slot hoe belangrijk het thema Kiezen wordt gevonden. 
 
Onderstaande tabel laat de ervaringsscore op het thema Kiezen van cliënten en vertegenwoordigers zien, 
inclusief het totale aantal cliënten en vertegenwoordigers dat een score heeft gegeven aan dit thema. Om 
het verschil met voorgaand jaar inzichtelijk te maken zijn tussen haakjes de scores uit 2020 toegevoegd.

Kiezen Top Goed Matig Slecht Aantal

Ik vertel 8% (7%) 72% (73%) 18% (17%) 2% (3%) 2045 (2431) 

Ik toon 2% (5%) 71% (67%) 24% (23%) 3% (5%) 127 (81) 

Ik zie en vertel 4% (4%) 68% (74%) 27% (20%) 2% (2%) 407 (679) 
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Bij cliënten is ten opzichte van vorig jaar niet veel veranderd in de waardering van het thema Kiezen. Wel 
valt op dat het aantal cliënten dat het thema gescoord heeft, is gestegen bij ‘Ik toon’ en gedaald bij ‘Ik 
vertel’. Ook het aantal vertegenwoordigers dat het thema kiezen heeft gewaardeerd is gedaald. Hier valt op 
dat er de grootste verschuivingen hebben plaatsgevonden bij de score ‘goed’ (tendens lager) en de score 
‘matig’ (tendens hoger). 
In het gesprek wordt gevraagd of verandering is gewenst t.a.v. bepaalde thema’s. Op basis van het aantal 
keer dat op deze vraag ‘ja’ wordt geantwoord is een rangorde op te stellen. De positie op de rangorde geeft 
aan of er vaker of minder vaak positief wordt geantwoord op de vraag of er verandering is gewenst. 

De persoonlijk begeleider vraagt ook aan cliënten en vertegenwoordigers welke thema’s zij belangrijk 
vinden. Wanneer we optellen hoe vaak een thema wordt genoemd kunnen we hiervoor ook een rangorde 
tussen de thema’s laten zien.

Onderstaande tabel laat voor 2021 zien hoe vaak de cliënt en/of vertegenwoordiger aangeven dat er een 
veranderwens is en hoe vaak zij aangeven dat het thema belangrijk is. In een aparte kolom laten we zien 
welke positie in de rangorde het thema kiezen voor cliënten en vertegenwoordigers inneemt. Daarbij 
is positie 1 het thema dat het vaakst wordt genoemd en positie 10 het thema dat het minst vaak wordt 
genoemd. Ter vergelijking zijn de posities in 2020 tussen haakjes weergegeven.

Thema  Verandering gewenst Thema belangrijk

kiezen Aantal x Ja Positie Aantal x Ja Positie

Ik vertel 330 8 (9) 418 10 (10)

Ik toon 27 4 (5) 13 7 (6)

Ik zie en vertel 110 5 (5) 56 7 (8)

De uitgesproken veranderwens is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks veranderd. Alle wijzigingen in 
rangorde vallen binnen de marge +/- 1. Het constante beeld met betrekking tot veranderwens voor het 
thema kiezen dat te zien is vanaf 2019 wordt daarmee bevestigd. 

3.2.3 Samenspel cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers

In Dit vind ik ervan! is er niet een apart thema dat vraagt naar het samenspel tussen cliënt, medewerkers, 
informeel netwerk en vrijwilligers. Wel wordt het gesprek gevoerd over het thema ‘Familie’ en het thema 
‘Vrienden en kennissen’. Deze twee thema’s kunnen gerelateerd worden aan een belangrijk onderdeel van 
het samenspel waarover het in het speerpunt uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gaat. Net als in 
de vorige paragraaf zoomen we in op de ervaringsscores, de gewenste verandering en het relatieve belang 
dat aan beide thema’s wordt toegekend. Onderstaand de positieve scores voor 2021.

 

De ervaringsscore met betrekking tot het thema familie scoort net als voorgaande drie jaren hoger dan 
80%. Wel stijgt ten opzichte van vorig jaar de waardering bij ‘Ik vertel’ met 2%, daalt de waardering bij ‘Ik 
toon’ met 2% en bij vertegenwoordigers met 5%. 

Grotere veranderingen zijn te zien bij de positieve score op het thema vrienden en kennissen. Deze stijgt 
met 2% bij Ik vertel en met 7% bij Ik toon. Vertegenwoordiger waarderen het thema hetzelfde als in 2020.
Voor de thema’s ‘Familie’ en ‘Vrienden en kennissen’ is ook het aantal cliënten en vertegenwoordigers 
geteld dat aangeeft verandering te wensen of aangeeft het thema belangrijk te vinden. Op basis van die 
meting is een rangorde van 1 tot en met 10 samengesteld. Positie 1 komt overeen met het thema waarop 
de vaakst verandering is gewenst of van het belangrijkst wordt gevonden. De positie in de rangorde is in 
onderstaande tabel weergegeven. Tussen haakjes is de positie in 2020 weergegeven. 

Positie in rangorde 
1/10 voor de thema’s: 
Familie & Vrienden 
en kennissen

Verandering gewenst? Thema belangrijk?

Familie Vrienden en kennissen Familie Vrienden en kennissen

Ik vertel 8 (6) 6 (5) 1 (1) 6 (5)

Ik toon 8 (10) 10 (5) 5 (4) 10 (6)

Ik zie en vertel 7 (8) 10 (8) 5 (4) 10 (10)

Ten opzichte van 2020 valt met name de positie in rangorde van het thema ‘Vrienden en Kennissen’ bij 
‘Ik toon’ op. zowel de verandering van de gewenste verandering als het belang van het thema vrienden 
en kennissen op bij cliënten die hun ervaringen delen via Ik toon. Overigens met de kanttekening dat de 
positie van beide thema’s de laagst mogelijke is. 

3.3. Op zoek naar aanvullende duiding

Naar aanleiding van de reflectie door belanghebbenden op het kwaliteitsjaarverslag 2019 is in 2020 
gezocht naar manieren om de verzamelde cliëntervaringsgegevens te voorzien van aanvullende duiding. 
Het ervaringsinstrument heeft grote waarde in het gesprek dat we met de cliënt voeren. Het bundelen van 
de individuele gegevens op stichtingsniveau levert echter niet veel meer op dan rangordes. Ter aanvulling 
is net als vorig jaar aan teams gevraagd te reflecteren op de kwaliteit van leven voor de cliënten. 
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Teamreflecties: Kwaliteit van leven
In 124 reflectieverslagen wordt er ingegaan op kwaliteit van leven van de cliënten. Veel teams namen de 
gegevens van Dit vind ik Ervan! als startpunt voor de reflectie op kwaliteit van leven van hun cliënten. In 
71% van deze verslagen wordt de kwaliteit van leven als gelijk of goed beschreven. In 6% van de verslagen 
omschrijft men dit zelfs als beter dan voorheen. 21% ervaart de kwaliteit als wisselend, en een kleine 2% 
stelt expliciet dat de kwaliteit van leven is verminderd.

Om zicht te krijgen welke onderwerpen belangrijk worden gevonden voor de kwaliteit van leven is nage-
gaan hoe vaak onderwerpen zijn genoemd in de teamreflecties (zie onderstaande grafiek).

Te zien is dat “inspraak/eigen regie” samen met een “zinvolle invulling van activiteiten” verreweg het 
meest benoemd zijn als factoren die kwaliteit van leven ten goede komen. Opvallend is verder dat de 
(negatieve) invloed van Corona op de kwaliteit van leven van de cliënten nog nauwelijks is terug te vinden in 
de verslagen. Van de 124 verslagen wordt dit in 6 verslagen genoemd, een kleine 5%. In 2020 werd nog 
door bijna 50% van de teams een afname van de kwaliteit van leven als gevolg van corona geconstateerd. 

3.4 Hoe het volgens ons gaat en wat pakken we in 2022 op? 

Wanneer wij de gepresenteerde cliëntervaringsgegevens over de gehele breedte bekijken, zien wij niet veel 
aanleiding om een bepaald thema specifiek en organisatiebreed op te pakken. Daarbij speelt ook mee dat 
het vertalen van individuele cliëntervaringen naar organisatiebrede aandachtspunten wat ons betreft nog 
steeds wat onbevredigend blijft. Belangrijker is wat ons betreft het gebruik van het instrument Dit vind ik 
ervan! om met cliënten en vertegenwoordigers in gesprek te gaan over hun ervaringen. 

In het verslagjaar is het instrument Dit vind ik ervan! geëvalueerd als onderdeel van het zogenoemde 
Boostplan (zie ook hoofdstuk 5). Tijdens de bespreking van deze evaluatie is in het managementoverleg 
geconcludeerd dat het instrument ons verder helpt om meer bewust en methodischer cliëntervaringen te 
integreren in het ondersteuningsproces. Er is draagvlak voor het gebruik van Dit vind ik ervan! en er is een 
positieve ontwikkeling zichtbaar. Ook werd echter geconstateerd dat we er nog niet zijn. 

Mede daarom willen we in 2022 verder inzetten op het scholen van medewerkers voor het gebruik van 
het instrument en leidinggevenden stimuleren om de gegevens te gebruiken door het benoemen van Dit 
vind ik ervan! In het meerjarenperspectief is daartoe ook een aparte doelstelling opgenomen. We hebben 
afgesproken dat aan het eind van het jaar 90% van de locaties met cliënten een specifiek ontwikkelpunt 
hebben vastgesteld. In het volgend kwaliteitsjaarverslag wordt hierover verslag gedaan.

MMartine speelt het visiespel
Martine: ‘We hebben het spel met de cliëntenraad gespeeld. We deden het spel met 
8 personen. Het spel is leuk en simpel. We gebruiken verschillende kaarten die we 
bespreken. Het leuke vind ik om te horen hoe andere mensen het ook zien. Het is fijn 
om op zo’n manier met elkaar in gesprek te zijn.’
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In 2021 hebben 58 teams een Teamie uitgevoerd. Dit is meer dan de 43 teams in 2020 maar nog een stuk 
minder dan de 84 teams die in 2019 een Teamie uitvoerden. Net als in 2020 gelden de coronaperiode en de 
prioriteit die aan teamreflecties is gegeven als oorzaak van het relatief lage gebruik van dit instrument. In 
het verslagjaar is ook een discussie ontstaan over de meerwaarde van dit instrument naast de ook uit te 
voeren teamreflecties. Besloten is om vanaf 2022 te stoppen met het gebruik van de Teamie. 

Op basis van de respons van totaal 442 medewerkers kan een top 5 worden geformuleerd van wat mede-
werkers zien als belangrijkste verbeterpunten. Tussen haakjes wordt aangegeven hoe vaak een bepaald 
verbeterpunt is benoemd.
 
1. Teamdoelen zijn belangrijk voor iedereen (65x)
2. Belangrijke informatie wordt voldoende met elkaar gedeeld (58x)
3. We communiceren open en direct met elkaar (37x)
4. Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft (36x)
5. We geven elkaar zinvolle feedback (34x)

De verbeterpunten zijn opgepakt binnen de teams. Er zijn op basis van de Teamies geen organisatiebrede 
verbetertrajecten gestart.

  

Ter aanvulling geeft bovenstaande cirkelgrafiek weer in welke richting de teams zich volgens de medewer-
kers ontwikkelen. De ontwikkelrichting is bijna identiek aan die van vorig jaar. 

Nazorg
Nazorg geeft de mogelijkheid aan de medewerker om na een incident zijn verhaal te vertellen en zijn 
ervaringen te delen. Daarnaast ondersteunt nazorg bij de vraag wat je als aanvrager nodig hebt om verder 
te kunnen. Er zijn vier nazorgfunctionarissen in dienst. Hun jaarbericht 2021 is terug te vinden op intranet.

In 2021 zijn er 39 aanvragen voor Nazorg geweest. Dit zijn er iets meer dan de 30 in 2020 en de 34 in de 
twee jaar daarvoor. Er hebben per melding een of meerdere gesprekken plaatsgevonden. Driemaal is 
sprake geweest van een teamgesprek. Van de 39 meldingen ging het 21 keer om agressie-incidenten. Dit 
is 54% van het totale aantal meldingen en een daling ten opzichte van voorgaande jaren (2020: 80% en 
2019: 70%). Daarnaast waren er 5 aanvragen naar aanleiding van een ongeval. Overige aanvragen kwamen 
minder dan vijf keer voor.

Wat opvalt is dat in het afgelopen jaar er sprake lijkt te zijn van twee verschillende soorten aanvragen. Er 
zijn aanvragen die gaan om de verwerking van het incident zelf. Nazorg blijkt de juiste interventie te zijn 
voor deze aanvragen. Er zijn ook aanvragen die eigenlijk niet gaan om het incident zelf maar om de situatie 
daaromheen. Vaak gaat het hierbij om verstoorde relaties tussen medewerkers. In principe worden deze 
aanvragen terugverwezen naar de locatiemanager.

4. Betrokken en vakbekwame medewerkers

4.1 De bedoeling

Samen maken we het verschil! Vanuit deze overtuiging doen we bij Gemiva ons werk. Wij kunnen ons werk 
alleen goed doen door samen te werken. Met de mensen die we ondersteunen en hun verwanten. Met 
mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners. Vanuit dit uitgangspunt 
koesteren we de volgende waarden:

Gastvrij
Wie we in ons werk ook ontmoeten, we willen dat hij zich welkom voelt. We zetten ons optimaal voor de 
ander in. Wederzijds respect, waardering en professionaliteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Betrokken
We zijn betrokken bij de mensen die we ondersteunen, bij collega’s en belangrijke anderen.

Verantwoordelijk
We durven verantwoordelijkheid te nemen en te geven. We werken samen op basis van vertrouwen. We 
hechten eraan onze afspraken na te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan stellen we dat aan de orde. Waar 
nodig spreken we onszelf en de ander daar op aan.

Oplossingsgericht
We gaan in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is en wat moet gebeuren. We zoeken de dialoog en 
werken oplossingsgericht. 

Om te kunnen werken vanuit deze visie zijn betrokken en vakbekwame medewerkers nodig. Gelukkig wer-
ken er daar veel van bij Gemiva. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers goed en met plezier hun werk 
kunnen blijven doen, vinden wij het belangrijk dat medewerkers voldoende toegerust zijn. Ook proberen we 
zicht te houden op hoe mensen hun werk ervaren. In dit hoofdstuk wordt hiervan een beeld geschetst op 
basis van de metingen die we hiervoor uitvoeren.

4.2 Wat we hebben gemeten?

4.2.1 Toerusting en toereikende competenties

We zetten verschillende instrumenten, werkwijzen en scholingsactiviteiten in om medewerkers toe te 
rusten. Van een aantal houden we registraties bij of we maken er jaarverslagen over. Het gaat dan over 
registraties van de Teamies, scholingsactiviteiten en de jaarverslagen van de nazorgfunctionarissen, de 
Commissie Ethiek en de preventiemedewerker Arbo. De registraties van de Teamies en de scholings- 
activiteiten zijn onderdeel van onze sturingsinformatie. 

Teamies
Het goed functioneren van teams is een belangrijke voorwaarde voor goede zorg. Om reflectie op het 
functioneren van het team te ondersteunen zet de Gemiva-SVG Groep het instrument Teamie in. Teamie is 
een online teamscan, die inzicht geeft in sterktes en zwaktes van de teamdynamiek.
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MMarianne heeft corona
Marianne heeft op haar werk corona opgelopen: ‘Ik heb gehuild dat ik op mijn kamer 
moest blijven. 16 dagen was lang. Elke dag bracht de begeleider eten. Ze zette het 
voor de deur. Dan ging ze weer weg. Dan kon ik het pakken en at ik het alleen op. 
Ik was zo blij toen ik weer naar buiten kon. Fietsen, wandelen en naar de winkel.’

Commissie Ethiek
Gemiva heeft een commissie ethiek. De commissie ondersteunt en geeft advies bij de bewustwording van 
de waarden die vanuit onze visie sturend behoren te zijn bij het handelen. Ook helpt de commissie bij het 
vertalen van ethische problemen en morele vragen in ethisch verantwoord handelen.

Vijf casussen zijn in 2021 uitgebreid besproken na een vraag om advies vanuit de organisatie. Dit is een 
vergelijkbaar aantal als in voorgaande jaren. De besproken casuïstiek ging over:

• Invloed van echtgenoot waardoor zorg en welbevinden cliënt in gevaar komt;
• Vraag of een geheim van een cliënt mag worden gedeeld met de vader van de cliënt;
• Vraag van familie of cliënt mag vragen om verlaging van ZZP en het schrappen van passages  
 uit het dossier;
• Het delen van informatie over en van cliënt met Justitie over een netwerk waarin cliënt in  
 verstrikt is geraakt;
• Cliënt met prikangst.

Veel van de voorgenomen en vanwege corona doorgeschoven activiteiten uit 2020 zijn in 2021 opgepakt. 
Er zijn o.a. een Webinar georganiseerd voor de ambulant begeleiders met als titel ‘verantwoordelijkheids-
gevoel, je zal er maar mee zitten’ en digitale bijeenkomsten waarin concrete casussen zijn besproken. De 
nota seksualiteit is herzien en besproken en voorbereidingen voor een symposium in 2022 zijn opgestart. 
De commissie ethiek kwam elf keer bij elkaar en ondersteunde zesmaal een Moreel Beraad voor mede-
werkers. Ook zijn er als gebruikelijk weer een aantal posters met ‘prikkelende’ stellingen verspreid.

Scholingsactiviteiten
De afdeling Leren & Ontwikkelen (L&O) geeft vorm aan bij- en nascholing van medewerkers. In onder-
staande tabel staat welke scholingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Om een idee te krijgen welke 
gevolgen de coronamaatregelen hebben gehad is een aparte kolom met geannuleerde scholingsactiviteiten 
opgenomen. 

Scholingsactiviteiten Afgerond Geannuleerd Deelnemers

Individuele en klassikale 
toetsing voorbehouden en 
risicovolle handelingen

865 127 2930

Klassikale trainingen 
(deels via Zoom)

277 99 1810

Online trainingen (Zoom en 
Teams)

350 37 2477

Totaal 1492 263 7217
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De gevolgen van corona lijken nauwelijks meer terug te zien in het aantal afgeronde scholingsactiviteiten. 
Het aantal van bijna 1500 afgeronde activiteiten ligt beduidend hoger dan in 2020 (894) maar ook hoger 
dan de jaren voor corona (2019; 1105 en 2018; 1250). De stijging werd met name veroorzaakt door meer 
toetsing van voorbehouden en risicovolle handelingen (+ 330) en online-trainingen (+ 225). Tegelijk nam het 
aantal deelnemers toe van 4879 in 2020 naar 7217 in 2021. En alhoewel nog steeds relatief hoog nam ook 
het aantal geannuleerde activiteiten in verhouding af van 26% in 2020 naar 15% in 2021.

Ter aanvulling zijn in onderstaande tabel ook de gevolgde e-learningmodules opgenomen.

E-learningmodules Voltooid Voltooid

2020 2021

Werken met de meldcode 458 394

Medicatie toedienen 386 658

Wet zorg en dwang 1282 967

Good-Habitz modules (gevarieerd) 6486 5236

Deelnemers 8612 7255

Het aantal gevolgde e-learningmodules is in 2021 afgenomen. Dit valt niet los te zien van de toename van 
het aantal georganiseerde scholingsactiviteiten. De daling bij de module ‘Wet zorg en dwang’ en in mindere 
mate bij de module ‘Werken met de meldcode’ heeft te maken dat de implementatie van deze onderwerpen 
zich inmiddels in een volgende fase bevinden. Ten opzichte van het totale aantal medewerkers is het 
aantal gevolgde e-learningmodules nog steeds fors te noemen. De grote vlucht die het aantal gevolgde 
e-learningmodules vanwege corona en het lagere aantal georganiseerde scholingsactiviteiten in 2020 had 
genomen, lijkt in 2021 wat over haar hoogtepunt heen te zijn. 

4.2.2 Ervaring kwaliteit van werk

Naast de voortdurende aandacht van medewerkers en leidinggevenden voor dit onderwerp worden er een 
aantal zaken onderzocht en geregistreerd om ervoor te zorgen dat er goed zicht is op hoe medewerkers de 
kwaliteit van werk ervaren. Middels de teamreflecties is gevraagd te reflecteren op het thema ‘betrokken-
heid en vakbekwaamheid’ als professionals. Uitkomsten daarvan vermelden we hieronder. Daarnaast gaan 
we kort in op de verzuimcijfers. Deze zijn onderdeel van de sturingsinformatie. Tot slot behandelen we het 
onderwerp RI&E en de meldingen aan de Inspectie SZW. Alhoewel meer indirect zeggen deze meldingen 
ook iets over de kwaliteit van (de) werk(plek). 

Teamreflecties: betrokkenheid & vakbekwaamheid 
In 128 van de 141 reflectieverslagen wordt ingegaan op betrokkenheid en vakbekwaamheid. De reflecties 
beschrijven wat de teams hieronder verstaan en hoe zij dit terug zien in hun werkzaamheden. In 40 versla-
gen wordt nadrukkelijk benoemd dat de nodige vakbekwaamheid en betrokkenheid aanwezig is en wordt 
de reflectie benut om het team te complimenteren.  Ook wordt op dit punt aangegeven welke professionals 
er bij de cliënten betrokken zijn. In 30 verslagen wordt een goede samenwerking met B&O beschreven. Uit 
6 verslagen wordt duidelijk dat juist meer betrokkenheid vanuit B&O gewenst is. 

Onderstaande grafiek biedt een weergave van de onderwerpen die ter sprake zijn gekomen in de team-
reflecties op het thema ‘betrokkenheid en vakbekwaamheid’.

Het meest genoemde thema is “verdere inzet op expertise” welke 47 keer is genoemd. De teams zijn 
veelal voornemens om verder in te zetten op zorgprogramma’s en hopen dat de (door corona in de wacht 
gezette) cursussen in het komende jaar doorgang zullen krijgen. Onderwerpen met betrekking tot “de 
basishouding en samenwerking binnen het team” komen 43 keer terug in de reflecties op betrokkenheid 
en vakbekwaamheid. 

De teams kregen complimenten voor hun aanpassingsvermogen en de wijze waarop men oplossingsge-
richt is blijven werken. De teams willen in het komende jaar investeren in de teamdynamiek en men kijkt 
ernaar uit om weer tijd te kunnen maken voor teamuitjes. In 29 verslagen reflecteren de teams over hoe 
vakbekwaamheid en betrokkenheid zich verhoudt tot werken in de driehoek, in verschillende samenstel-
lingen. Zesmaal neemt men zich voor om in de bezetting meer rekening te houden met de verdeling van de 
medewerkers m.b.t. de nodige kennis en kwaliteiten.

Verzuim
We willen een gezonde organisatie zijn. Daarvoor is een laag verzuim van belang voor medewerkers en 
cliënten. In ons meerjarenperspectief 2017-2020 was een verzuimpercentage van 3,5% als ambitie opge-
nomen. Mede vanwege corona is deze ambitie voor 2021 losgelaten.

Na het relatief hoge verzuimpercentage in 2020 van 6,49% is het verzuimpercentage in 2021 verder 
toegenomen naar 6,89% en het einde van de toename lijkt nog niet in zicht. Dat percentage is nog altijd 
significant lager dan het branchegemiddelde, dat over 2021 op 7,58% lag. De meldingsfrequentie nam toe 
(van 0,82 naar 0,93; tendens stijgend), terwijl het percentage nulverzuimers daalde van 44,6 naar 40,2.

We mogen geen verzuimoorzaken registreren, maar het ligt voor de hand dat er een directe relatie is te 
leggen met de coronapandemie, de maatregelen om de gevolgen daarvan te bestrijden en de versoepelin-
gen. Opvallende observaties op basis van onze verzuimstatistieken zijn het relatief lage verzuim onder de 
groep medewerkers van 46 jaar en ouder en de toename van het verzuim dat valt terug te voeren op het 
tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Helaas zien we dat het aantal medewerkers dat dientengevolge 
instroomt in de WIA toeneemt. Inmiddels werken we aan een aangepast verzuimbeleid, waarin de rol van 
de leidinggevende in het omgaan met inzetbaarheid en verzuim willen verstevigen.
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Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het verzuimpercentage zien binnen Gemiva en de branche.

Jaarlijks wordt een Vernet Health Ranking gepubliceerd. De score van Gemiva is een 7,6 en scoort 
daarmee vergelijkbaar, zij het iets lager dan de 7,7 van afgelopen twee jaar. Daarmee presteren wij op 
meerdere verzuimonderdelen op of boven het gemiddelde van de branche Gehandicaptenzorg. 

RI&E en meldingen Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Op de ambulante diensten na worden alle locaties eens per twee jaar bezocht door de preventiemedewer-
ker Arbo. Er wordt dan een Arbo quickscan of een volledige RI&E gehouden Voor alle nieuwe locaties is in 
2021 een volledige RI&E gemaakt. 

Het afgelopen jaar zijn er 30 interne meldingen geweest van arbeidsongevallen. Vorig jaar waren dit er 23. 
Een melding is alsnog doorgezet naar de Inspectie SZW omdat sprake was van mogelijk blijvend letsel. 
Omdat de inspectie niet heeft kunnen vaststellen dat er een oorzakelijk verband was tussen een overtre-
ding van de wet en de oorzaak van het arbeidsongeval, is verder geen rapport opgemaakt. 

4.3 Hoe het volgens ons gaat en wat pakken we vanaf 2022 op?

Wat het meest opvalt ten opzichte van vorig jaar is het aantal georganiseerde scholingen en de toename 
van het aantal medewerkers dat hieraan heeft deelgenomen. Na een verklaarbare dip vorig jaar lijk het 
effect van corona op de toerusting van medewerkers langzaam te verdwijnen. Dat onze medewerkers 
scholing belangrijk vinden blijkt ook uit de teamreflecties. 

Het effect van corona is helaas nog wel zichtbaar in onze verzuimcijfers. Ondanks de aandacht voor 
verzuim het afgelopen jaar blijkt dit nog niet te hebben geleid tot een lager verzuimcijfer. Hoog verzuim in 
combinatie met een verwachtte gespannen arbeidsmarkt is voor ons de komende jaren een belangrijk punt 
van aandacht. In ons nieuwe meerjarenperspectief is daarom een apart thema gewijd aan ‘een beteke-
nisvolle baan’ en wordt onverminderd energie gestoken in een nieuw verzuimbeleid. We zetten daarbij 
met name in op een goede balans tussen werk en privé voor onze medewerkers, de toerusting van onze 
leidinggevende en betere stuurinformatie. 

Uitkomsten van de overige metingen voor wat betreft betrokken en bekwame medewerkers geven ons 
vooralsnog geen aanleiding tot extra (bij) sturing.

5. Aandachtspunten

Voortdurend zien we aanleidingen om onze praktijk te verbeteren. Het werken aan kwaliteit – welke invul-
ling je ook aan dat begrip geeft – is nooit af. Daar zijn we ons van bewust. Tegelijkertijd beseffen we meer 
en meer dat we daarin ook selectief moeten zijn. Twee belangrijke bronnen voor het bepalen van onze 
aandachtspunten binnen een verslagjaar zijn de punten die zijn benoemd in het kwaliteitsjaarverslag en de 
punten die voortkomen uit onze interne audits.

5.1 Waar we extra aandacht aan wilden geven in 2021

In het kwaliteitsjaarverslag 2020 namen we ons voor om een aantal zaken op te pakken. Concreet werden 
er vijf aandachtspunten benoemd:

• Voortzetting implementatie Wet zorg en dwang;
• Aandacht voor het uitvoeren van teamreflecties;
• Ontwikkelen instrument om de beleefde kwaliteit van bestaan inzichtelijk en bespreekbaar  
 te maken;
• Uitvoeren Boostplan Dit vind ik ervan!;
• Stappen zetten om meer te bewegen en gezonder leven.

Daarnaast werden er een viertal interne audits uitgevoerd met als thema’s: 

• Roosteren;
• Proces van interne audits;
• Zorgprogramma’s;
• Tillen en transfers. 

Ondanks het feit dat 2021 opnieuw een jaar was waar er veel beperkingen waren in verband met corona 
hebben de meeste aandachtspunten in meer of mindere mate op verschillende niveaus binnen de organi-
satie en op een bij het onderwerp passende wijze aandacht gekregen. 

5.2 Wat we hebben gedaan

Per aandachtspunt voor 2020 wordt aangegeven wat is gedaan en welke effecten dit heeft gehad. Daar-
naast wordt kort ingegaan op de uitkomsten van de interne audits. 

5.2.1 Aandachtspunten

Voortzetting implementatie Wet zorg en dwang (Wzd)
In paragraaf 2.2.2 schreven wij al over de stand van zaken met betrekking tot onvrijwillige zorg. De eerste 
implementatie van de Wzd is inmiddels afgerond en al onze medewerkers hebben een scholing ontvangen. 
Er zijn verdiepingssessies gehouden met de functionarissen uit het stappenplan en de Commissie Onvrij-
willige Zorg is met haar werkzaamheden gestart. Een eerste evaluatie van het beleidsplan is voorbereid. 
Het aantal cliënten waarbij onvrijwillige zorg wordt toegepast is zoals verwacht gestegen, maar naar 
verhouding lijkt het aantal toepassingen per cliënt te dalen. Daar moet overigens bij worden vermeld dat 
door de overgang naar een nieuw ECD de registraties (nog) niet een volledig beeld laten zien. Als aan-
dachtspunten bij de verdere implementatie van de Wzd gelden o.a. nog ‘hoe om te gaan met onvoorziene 
maatregelen’ en de informatie en benaderbaarheid van de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
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Aandacht voor het uitvoeren van teamreflecties.
Net als vorig jaar hebben ook in 2021 de teamreflecties extra aandacht gekregen. Aan de teams is 
gevraagd specifiek te reflecteren op de onderwerpen ‘betrokkenheid verwanten’ en ‘samenwerken in de 
driehoek’. Elders in dit verslag is hierover al het een ander beschreven. Getuige de ontvangen reflectiever-
slagen is er binnen 84% van de teams specifiek tijd vrijgemaakt voor teamreflecties. Hiermee kunnen we 
constateren dat we onze norm van 80% voor het eerst hebben gehaald. 

Ontwikkelen instrument om beleefde kwaliteit van bestaan inzichtelijk en bespreekbaar te maken 
In het verslagjaar is geen apart instrument ontwikkeld om de beleefde kwaliteit van bestaan inzichtelijk en 
bespreekbaar te maken. In plaats daarvan is in het meerjarenperspectief als doelstelling opgenomen dat 
90% van alle locaties samen met cliënten een ontwikkelpunt vaststelt. Op deze manier willen we o.a. het 
gesprek over verbetering van de kwaliteit van bestaan ondersteunen.

Uitvoeren Boostplan Dit vind ik ervan!
Het Boostplan behelst een pilot in drie regio’s waarin middels informatiebijeenkomsten aan de deelne-
mende locatiemanagers handvatten zijn geven om de DvIE!-gegevens te kunnen gebruiken voor dialoog, 
reflectie en/ of kwaliteitsverbetering. Het plan is uitgevoerd en de evaluatie heeft plaatsgevonden. Ruim 
een derde van alle locatiemanagers heeft inmiddels een informatiebijeenkomst bezocht. In de evaluatie is 
geconstateerd dat er draagvlak is voor het gebruik van DvIE! en het instrument ons verder helpt om meer 
bewust en methodischer cliëntervaringen te integreren in het ondersteuningsproces. Er is een positieve 
ontwikkeling zichtbaar maar we zijn er nog niet. Afspraken zijn gemaakt om in 2022 de toerustingsbijeen-
komsten ook te organiseren voor de locatiemanagers uit de andere regio’s.

Stappen zetten om meer te bewegen en gezonder te leven
Met het Nationale Preventieakkoord als achtergrond en de intentieverklaring voor een rookvrije gehandi-
captenzorg als motor is er in het managementoverleg van gedachten gewisseld over wat een goed rookbe-
leid zou zijn. Op basis van de bespreking is een eerste concept voor een hernieuwd rookbeleid voorbereid 
dat in 2022 voorgelegd wordt aan de Ondernemingsraad. Op het gebied van bewegen zijn er geen extra 
activiteiten ontplooid. 

5.2.2 Interne audits

In verband met beperkende maatregelen en andere prioriteitenstelling is het auditprogramma van 2020 
doorgeschoven naar 2021. De volgende vier thema’s zijn middels interne audits dit jaar aan bod gekomen: 
Roosteren; Het proces van interne audits; Zorgprogramma’s en Tillen en Transfers.
 
De audits konden grotendeels in 2021 doorgang vinden, waarbij de audittermijn voor “Tillen en Transfers” 
vanwege een Coronapiek in december is verlengd tot begin 2022. Gemiddeld waren er 9 bezoeken per 
thema waarbij in tijden van een lockdown gekozen is voor digitale bezoeken, via zoom. De resultaten van de 
thema’s Roosteren, Interne audits en Zorgprogramma’s zijn hieronder beschreven.

Roosteren 
Uit de audit komt naar voren dat er vertrouwen is in de roosterbureaus en in de individuele roosteraars. 
Zowel individueel roosteren als roosteren vanuit een roosterbureau werkt op de geauditeerde locaties. Er 
komt een breed uitgedragen verbeterpunt naar voren betreft het verbeteren van de kennis en bekwaam-
heid van de individuele medewerker als het gaat over inzicht in en het omgaan met het roostersysteem. 
Deze audit biedt geen pasklaar antwoord op de vraag of het verstandig is om roosterbureaus voor alle 

locaties in te zetten. Aan de regio’s waar nu nog op locatieniveau individueel wordt geroosterd is gevraagd 
na te gaan of centraal roosteren gezien het aantal locaties en de geografische ligging van deze locaties 
effectief en efficiënt is. En er komt een bijeenkomst voor de medewerkers van de roosterbureaus en de 
individuele roosteraars. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor de geconstateerde verbeterpunten 
en de gedachte van het als “achterwacht” fungeren van roosterbureaus voor individuele roosteraars. Mede 
door ervaringen in de coronaperiode is voorgenomen om gefaseerd de overgang naar roosterbureau’s te 
maken in alle regio’s.

Interne audits
Interne audits worden als positief en inspirerend ervaren. Het leidt tot zelfreflectie en bewustwording van 
bekwaamheden. De bezochte locaties werken actief aan overdracht van informatie na een interne audit. 
Er zijn verbeterpunten op twee vlakken: de bekendheid van de audits en de terugkoppeling van de audit-
resultaten. De bevindingen uit de audit zijn teruggekoppeld aan de leidinggevende auditoren. Het lijnma-
nagement is betrokken bij het verhelderen van de afspraken rondom de plannen van aanpak. Met de komst 
van een nieuw intranet komt er extra aandacht voor een consequente verspreiding van de auditresultaten. 
Hiervoor heeft de afdeling kwaliteit afspraken gemaakt met de afdeling communicatie. 
Tot slot zijn er nieuwe auditoren geworven. Om de interne audits volgens beleid voort te zetten is het 
auditteam weer aangevuld tot het benodigde aantal van 40 auditoren. 

Zorgprogramma’s
Er zijn veel tips en trotspunten opgehaald, het werken met de zorgprogramma’s wordt gedragen. De 
zorgprogramma’s zijn bekend, maar zijn nog niet overal een volledig geïntegreerd onderdeel van het werk. 
Men ervaart dat de zorgprogramma’s bij enkele doelgroepen nog niet genoeg aansluit. Zoals bij LVB en/of 
begeleiding in een ambulante setting.   
Naar aanleiding van de resultaten uit deze audit verzoeken we de kartrekkers om in bijeenkomsten expli-
ciet stil te staan bij de rol van de aandachtsfunctionaris en hen te ondersteunen in hun rol in de teams. De 
coördinatoren gaan extra aandacht geven aan de doelgroep met LVB, ouder en kind projecten en KDC’s bij 
de ontwikkeling van de zorgprogramma’s.  Er komt meer aandacht voor de rol van de gedragsdeskundigen 
in de context van de zorgprogramma’s. De zorgprogramma’s worden op alle locaties opgenomen in de 
inwerktrajecten en een vast onderdeel van de FIT-gesprekken. Tot slot komt er een handreiking voor 
Locatiemanagers om verwanten/ouders te informeren over de zorgprogramma’s.

5.3 Hoe het volgens ons gaat 

Aandacht voor de teamreflecties en het Boostplan hebben wat ons betreft geleid tot het behalen van 
de doelen die we ons vorig jaar hebben gesteld. Het voornemen om de beleefde kwaliteit van bestaan 
inzichtelijk en bespreekbaar te maken hebben we een plek gegeven in ons meerjarenperspectief. De 
afspraak om op locatie samen met de cliënt te komen tot een ontwikkelpunt is hiervan de meest tastbare 
doelstelling. We hebben tot slot stappen in het kader van een gezonder leven gezet, maar eerlijkheid 
gebied te zeggen dat we hier wellicht meer aan hadden kunnen doen. Het onderwerp rookvrije zorg blijft 
echter op de agenda. 

Interne audits blijven hun waardevolle bijdrage leveren, houden ons scherp en worden door medewerkers 
als positief en inspirerend ervaren. Wij zijn tevreden over hoe dit instrument ons helpt te reflecteren en zijn 
content dat het auditteam weer op volle sterkte is. Komend jaar staan er interne audits ingepland voor de 
volgende thema’s: Dit vind ik ervan; Privacy en AVG; Eigen regie, Bemoeizorg en Zelfredzaamheid; Hygië-
ne. Een samenvatting van de ‘opbrengsten’ wordt ook volgend jaar opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag.
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6. Reflectie door belanghebbenden

6.1 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft het kwaliteitsjaarverslag 2021 van Gemiva besproken in de commissie kwaliteit 
en veiligheid op 20 april 2022 en in zijn vergadering van 23 mei 2022. De Raad van Toezicht complimenteert 
Gemiva met vorm en inhoud van het kwaliteitsjaarverslag. De korte duiding aan het eind van elk hoofdstuk 
van wat er goed gaat en wat er komend jaar wordt opgepakt wordt gewaardeerd. Wel wil de Raad het 
advies meegeven om bedacht te zijn op een teveel aan op te pakken punten. Daarnaast kan het helpend 
zijn om vanuit het oogpunt van de Raad van Bestuur duidelijker aan te geven in hoeverre Gemiva op de 
goede weg is. Dat er blijkens het verslag ook kritisch wordt gekeken naar de meerwaarde van de gebruikte 
instrumenten zoals blijkt uit het stoppen met het gebruik van de Teamies, wordt als positief gezien.
Ondanks de uitdagingen die de coronapandemie afgelopen jaren heeft gesteld concludeert de Raad van 
Toezicht dat Gemiva gezien de gepresenteerde gegevens haar basis op orde heeft. De Raad herkent zich 
dan ook in de observaties van de externe auditor zoals die in de bestuurlijke reflectie zijn opgenomen. De 
beschreven en gevoelde trots voor de medewerkers kan op warme instemming rekenen. Tegelijk blijft er 
nog een hoop te doen om cliënten een zo goed en gewoon mogelijk bestaan te laten bereiken en te laten 
behouden. De Raad van Toezicht wil Gemiva dan ook uitdagen om deze belangrijke maatschappelijke 
opdracht ook het komend jaar met al haar professionaliteit en creativiteit verder vorm te geven.

6.2 Centrale Medezeggenschapsraad

Het Gemiva Kwaliteitsjaarverslag 2021 is een helder geschreven, systematisch verslag dat voldoet aan de 
eisen gesteld vanuit het Kwaliteitskader. De nadruk ligt vooral op Gemiva-breed “meten”,  met veel cijfers 
en grafieken. Vanuit de CMR komt de vraag op hoe deze kwantitatieve resultaten bijdragen aan het vol-
doende zicht hebben op de kwaliteit van zorg zoals ervaren door de cliënt en verwanten. Uiteindelijk gaat 
het immers om de kwaliteit van de geboden zorg zoals die wordt ervaren in de driehoek en hoe hierop 
gestuurd en gemonitord kan worden. Zo zijn “eigen regie” en “terug naar het gewone leven” zaken waar 
de CMR  het veelvuldig over heeft. Concrete voorbeelden uit de dagelijkse begeleidingspraktijk roepen 
soms vragen op wat dit betreft, bijv. het niet kunnen klaarmaken van de eigen lunch. Het jaarverslag 
maakt dit soort kwalitatieve zaken niet zichtbaar.

De CMR geeft het volgende in overweging: 

• Wat betreft de kwantitatieve resultaten zou bekeken kunnen worden of het voor bepaalde resultaten 
meerwaarde zou hebben en haalbaar is om deze per doelgroep -zoals intramuraal/ extramuraal, 
leeftijdsgroepen, lichamelijk of verstandelijke beperkt- te presenteren. 

• Dat er gezocht wordt naar manieren om in het Kwaliteitsjaarverslag aandacht te geven aan het in-
zichtelijk maken van de daadwerkelijk geboden kwaliteit van zorg. Speerpuntsgewijs zou over de jaren 
heen “kwalitatief” gekoppeld kunnen worden aan “kwantitatief”. Een voorbeeld: door naast “afvinken” 
van het aantal ondersteuningspannen ook steekproefsgewijs een aantal ondersteuningsplannen 
te bekijken op hun invloed op de dagelijkse begeleiding en daar ook cliënten/verwanten en lokale/
regionale medezeggenschap bij te betrekken. 

• Ook ziet de CMR meerwaarde in nog meer investeren in de teamreflecties en in “Dit Vind Ik Er Van” 
(DVIE), waarbij  ook de lokale medezeggenschap wordt betrokken.  Samen  werken aan cliënt- en 
werknemerstevredenheid. 

Mogelijk kan samenwerking met wetenschappers van een Hogeschool of Universiteit die de visie van 
Gemiva delen voor bovenstaande punten helpend zijn en lastenverlichtend voor Gemiva. 

JJan leest het boekje Hoofdbrekens
Het boekje Hoofdbrekens gaat over leven met Niet Aangeboren Hersenletsel. 
Jan is 71 jaar en heeft een jaar geleden een herseninfarct gehad. ‘De verhalen 
uit het boekje geven veel duidelijkheid. Ook aan mensen om mij heen die geen 
idee hebben wat er aan de hand is. Mensen denken vaak dat het na een tijdje 
weer beter zal gaan. Maar dat is niet zo. Wat kapot is, kan niet meer worden 
hersteld. Na het lezen begrijpen ze me beter.’
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• Tot slot zou de CMR  ook voor het onderwerp seksualiteit in het jaarverslag kwalitatieve data willen 
zien, gezien de huidige grote maatschappelijke aandacht voor gender en misbruik en de grote 
kwetsbaarheid van veel cliënten op dit gebied. Te denken valt aan informatie over hoe in teams en met 
cliënten en verwanten wordt ingezet op het zorgen voor openheid over en bespreekbaarheid van dit 
onderwerp.

6.3 Ondernemingsraad

Met grote nieuwsgierigheid heeft de Ondernemingsraad (OR) het bestuurlijk kwaliteitsverslag over 2021 tot 
zich genomen. Gezien het uitdrukken van de kwaliteit van zorg in cijfers blijft het ieder jaar een interessan-
te ontwikkeling om te zien hoe we volgens de boeken gepresteerd hebben en hoe de vergelijking met de 
prestatie van het voorgaande jaar tot stand komt.
Ook dit jaar blijkt uit de cijfers dat we het behoorlijk goed doen en daar zijn we trots op.

De OR is verheugd over het feit dat er weinig wordt weggeschoven onder het kopje ‘corona’. Natuurlijk 
hebben we in 2021 zeker te maken gehad met (negatieve) invloed hiervan, maar in het verslag wordt dat 
amper tot niet als reden aangevoerd waardoor plannen niet of beknopter ten uitvoer zijn gebracht. We 
nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen proces en dat vinden we een goede zaak.

Wat ons opvalt is dat er door de visie ‘ondersteuning van alle mensen die ondersteuning nodig hebben’ veel 
ruimte lijkt te bestaan voor een uitbreiding van doelgroepen. Dit in combinatie met de wens om te bouwen 
aan kennis en expertise geeft ons goede hoop dat er mogelijkheden voor medewerkers ontstaan om te 
specialiseren en verdiepen in de groeiende en toch zeker veranderende doelgroepen binnen onze stichting. 
Een zeer goede ontwikkeling die niet zou misstaan in een scholingsplan.

Ook dit jaar wordt logischerwijs stilgestaan bij ons verzuim. In 2019 schreven we dat voor wat betreft het 
Verzuimbeleid het gas er wel op mocht. In 2020 werd gesproken over een ‘project Inzetbaarheid en Vitali-
teit’. Dit jaar lezen we dat het voornemen is om in datzelfde verzuimbeleid het komend jaar “onverminderd 
energie te steken”. De OR zou willen voorstellen om komend jaar vermeerderd energie te steken in het 
opstellen en introduceren van het nieuwe verzuimbeleid. Dit blijft in onze ogen het ‘zorgenkindje’ waar 
in dit verslag in onze ogen zeer beperkte aandacht voor is terwijl ieder jaar wordt aangegeven dat het als 
belangrijk onderdeel van onze plannen wordt gezien. Die mening deelt de OR absoluut en we hopen dan 
ook dat komend jaar het jaar zal zijn waarin ook op dit onderwerp grote stappen gemaakt zullen gaan 
worden. De algehele tendens is in onze ogen dat we goed op koers varen, trots mogen zijn op wat we 
bereiken en dat we voornemens zijn om dit onverminderd voort te zetten. 
Daar sluiten wij ons graag bij aan.

   

RRadio Gemiva wint 
Special Media Awards 2021
Radio Gemiva kreeg op 5 november 2021 de special Media Award voor het Beste Radio 
Station 2021. DJ Eli: ‘We waren stik en stik zenuwachtig, maar eindelijk de eerste prijs!’ 
DJ/Dichter Asya en DJ Juraini kregen een Mini Award in de categorie Beste Podcast. 
Zij zijn ook leden van het team Radio Gemiva. 

De Special Media Awards worden ieder jaar uitgereikt aan mediamakers met een 
verstandelijke beperking. De vakkundige jury bestaat uit bekende Nederlandse 
mediamakers. In het juryrapport staat:  ‘Het plezier begint bij jullie website. Het ziet 
er harstikke professioneel uit. Als luisteraar kun je alles terugluisteren. Jullie hebben 
duidelijke rubrieken en programmering.’ 
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