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De illustraties in dit kwaliteitsjaarverslag komen uit het boekje Anderhalvemeterkusje 

van Irma Bik, coach medezeggenschapsraden bij de Gemiva-SVG Groep. In woord en 

beeld deelt zij in deze uitgave waardevolle uitspraken van cliënten over leven in 

coronatijd.  

Bellen en vertellen 

Voor cliëntenraden was het door de coronamaatregelen vaak niet mogelijk om te 

vergaderen. Irma bedacht ‘Bellen & Vertellen’. Vanaf april 2020 sprak zij maandelijks 

zo’n tachtig cliënten over het leven in tijden van corona, telefonisch of met beeldbellen 

Dit bleek een goede manier om contact te houden met een groot aantal cliëntenraden.  

Door aan alle cliënten dezelfde vragen te stellen, ontstond een inkijkje in hun beleving. 

Irma vroeg aan hen: Hoe gaat het met je? Wat vind je van de maatregelen? Hoe houd je 

het vol? Waar kijk je naar uit? Wat gaat er goed?  

De verslagen van de gesprekken keerden terug naar de locatie en werden door 

medewerkers en cliënten goed gelezen. Vragen en adviezen voor de locatiemanager 

werden gelezen en met het team gedeeld. Dit bleek ook te werken. 

Rake en ontroerende uitspraken 

De gesprekken uit ‘Bellen & Vertellen’ onthulden rake en ontroerende uitspraken. Een 

selectie van deze uitspraken is verzameld in het boekje Anderhalvemeterkusje. Irma 

Bik, maker en illustrator vertelt: “Dat alle locaties zo open zijn over wat zij meemaken 

en wat cliënten ervan vinden, dat zij meewerkten aan de totstandkoming van het 

boekje, is zo waardevol. Het geploeter in coronatijd is van iedereen en het is goed om 

daar open over te zijn. Ik weet zeker dat meer mensen geraakt worden door de 

uitspraken van de cliënten. Het inspireert en helpt ons om nog beter om te gaan met 

deze vreemde tijd.” 
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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 de Gemiva-SVG Groep.  
 
In de tweede paragraaf worden de verzamelde metingen en registraties uitgewerkt. Deze metingen en 
registraties voorzien we van context, zodat de samenhang der dingen inzichtelijker wordt. Idee erachter is 
dat het kwaliteitsjaarverslag niet in het luchtledige hangt, maar direct verbonden is met wat wij, de 
medewerkers van de Gemiva-SVG Groep, als ‘collectief geheugen’ via het intranet samen delen. De 
verzamelde registraties komen uit de verschillende jaarverslagen, jaaroverzichten, ingestuurde formulieren 
of opgevraagde verzamelrapportages. 
 
In verband met corona is een aantal instrumenten, zoals de teamreflecties, iets anders ingezet dan 
gebruikelijk. In de tekst zal worden aangegeven wanneer de pandemie invloed heeft gehad op het gebruik 
van onze ‘borgingsinstrumenten’.  
 
Elk hoofdstuk eindigt met de duiding van het voorgaande.  
 
In een apart hoofdstuk gaan we in op de aandachtspunten die we voor 2020 hadden geformuleerd op basis 
van het kwaliteitsjaarverslag in 2019. Het verslag eindigt met een hoofdstuk met de reflectie door 
belanghebbenden: de Centrale Medezeggenschapsraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de 
collega’s van Ons Tweede Thuis die de externe visitatie hebben verricht.  
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1. Bestuurlijke reflectie 
 
Niemand wil bij de geboorte van een nieuwe wereldburger dat deze medemens ooit gehandicaptenzorg 
nodig zal hebben. Geen mens kiest er in vrijheid voor om cliënt of cliëntvertegenwoordiger bij onze 
organisatie te zijn. Toch is de praktijk dat onze cliënten, hun verwanten en onze medewerkers veelal 
langdurige relaties met elkaar aangaan. Omdat het nodig is.  
 
Juist daarom is het extra belangrijk dat wij elke dag weer proberen om praktische invulling te geven aan 
onze kernwaarden gastvrij, betrokken, verantwoordelijk en oplossingsgericht. Dat kunnen we niet alleen en 
zeker niet uitsluitend vanuit onze professionaliteit. Daarvoor hebben we de samenwerking met elke cliënt 
en zijn of haar vertegenwoordigers en verwanten hard nodig. Om nog maar te zwijgen van alle vrijwilligers 
die rechtstreeks of indirect kleur en glans aan het leven van ‘hun’ cliënten toevoegen.  
 
Op landelijk niveau is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vastgesteld. Dat kader benadrukt het belang 
van voortdurend onderzoek naar de ervaringen van cliënten en verwanten en dat van reflectie op datgene 
wat we als zorgaanbieders met en voor hen doen, waarom en hoe. Dan is het logisch dat we ons daarvoor 
ook verantwoorden. We doen dat in dit kwaliteitsjaarverslag. Daarin gaan we in op de drie bouwstenen van 
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en onze worsteling om daar dag in, dag uit invulling aan te geven. 
 
Borging van het zorgproces rondom de cliënt 
Inzicht moet leiden tot afspraken die op nakoming getoetst worden en die worden bijgesteld als ze 
onhaalbaar of onuitvoerbaar zijn. Onze ondersteuningsplanmethodiek is daarvoor bij uitstek het 
instrument, samen met het inzetten van cliëntervaringsonderzoek volgens de methodiek van Dit vind ik 
ervan! Langzaam maar zeker maken we vorderingen op dit gebied. De cirkel is bijna rond. Toch valt er 
werkende weg nog wel wat te verbeteren. Dat is een proces dat van meerdere kanten moet komen en niet 
alleen van medewerkers. Daarom zetten we in 2021 stappen om onze meetinstrumenten rond ‘kwaliteit 
van bestaan’ en ‘werken in de driehoek’ op een praktisch bruikbare wijze uit te breiden. 

Leren van onderzoek cliëntervaringen 
Het ´boostplan Dit vind ik ervan!’ kon door corona helaas niet worden uitgevoerd. We pakken dat in 2021 
weer op, als de omstandigheden het toelaten. Want we willen graag begrijpen 
 wat voor cliënten van toegevoegde waarde is; 

 hoe hun inzichten daarover en hun behoeften zich ontwikkelen;  

 wat wij daar in samenwerking met hen en hun dierbaren aan kunnen bijdragen.  

We beseffen ook dat we de medewerkers die dagelijks met cliënten werken niet kunnen blijven belasten 
met nieuwe systemen en zullen daarin dus selectief zijn. De introductie van een nieuw, intuïtief bruikbaar 
digitaal cliëntendossier gaat op de duur hopelijk ruimte scheppen om niet alleen aan ‘de bedoeling’ te 
werken, maar ook de communicatie daarover en het afleggen van verantwoording aantoonbaar te 
verbeteren en te vergemakkelijken.  

Stimuleren zelfreflectie in teams 
Bezint eer ge begint. Als doeners van nature vinden we bezinning vaak iets wat maar in de weg staat. We 
gunnen ons er te weinig tijd voor en ervaren een zekere verlegenheid bij het inzetten van passende 
instrumenten.  
Toch boeken we langzaam maar zeker voortgang op het gebied van zelfreflectie in teams. Dat is mooi en 
dat willen we volhouden. Ook hier is de uiteindelijke toets echter of het ons helpt om het gevoel van 
werkdruk bij medewerkers te verlichten en in de ondersteuning van cliënten het juiste midden tussen ‘goed 
genoeg’ en ‘slim uitgevoerd’ te bereiken. We willen in elk geval niet bezwijken voor de druk om 
voortdurend nieuwe verbeterprojecten op te tuigen.  
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2. Zorgproces rondom de individuele cliënt 
 

2.1 De bedoeling  
 
De Gemiva-SVG Groep 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 
vrijetijdsbesteding. 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 het 
vormgeven en sturen van processen 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 uitzonderlijke coronaperiode heeft de dagelijkse praktijk behoorlijk op zijn kop gezet. ‘Een zo gewoon 
mogelijk leven’ en het werken vanuit de visie kregen in één klap een heel andere invulling. Om die reden is 
aan de teams gevraagd te reflecteren wat corona betekende voor de zorg- en dienstverlening aan onze 
cliënten en wat de crisis betekende voor ons als professionals. De uitkomsten van de verzamelde 
teamreflecties zijn verwerkt in dit en de volgende hoofdstukken. De overige instrumenten, registraties en 
metingen die we inzetten om het zorgproces te ondersteunen zijn ook in 2020 ingezet.  
 
  
2.2.1 Kennen van de cliënt 
 
Het werken met ondersteuningsplannen en het houden van teamreflecties zijn twee belangrijke 
hulpmiddelen.  Daarmee kunnen we onze kennis van de cliënt koppelen aan goede ondersteuning.  
Wij vinden het belangrijk dat het ondersteuningsplan actueel is en dat teamreflecties worden uitgevoerd. 
Om die reden is voor beide een norm vastgesteld en zijn zij een onderdeel van onze sturingsinformatie.  
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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 
professionaliteit de vraag achter zijn gedrag beter formuleren.  
Vanuit die vraag werken wij. Het ondersteuningsplan is daarbij ons hulpmiddel. In het plan 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 volgens deze norm actueel ondersteuningsplan heeft.  
 
Op peildatum scoorden we gemiddeld 93% en daarmee blijven we in tegenstelling tot de 96% van vorig jaar 
net onder onze norm van 95%. Overigens valt dit nog wel binnen de bandbreedte van 91 – 99% zoals die 
landelijk is afgesproken. Vooralsnog geeft de ‘lagere’ score mede gezien het bijzondere jaar geen aanleiding 
tot nader onderzoek naar eventuele oorzaken. 
 
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 het eigen handelen. 
Daarmee scherpen we ons inzicht en kunnen we beter de dagelijkse zorg aan cliënten vormgeven. Dit jaar 
stond de teamreflectie in het teken van corona.  
 
Voor het verslagjaar spraken we af dat we zouden proberen om het percentage teams dat een 
teamreflectie heeft uitgevoerd te verhogen van iets meer dan de helft in 2019 naar idealiter 80% in 2020.  
In totaal zijn er 149 teamreflectieverslagen ontvangen in 2020. Dit is een grote toename ten opzichte van 
de 84 ontvangen teamverslagen in 2019 en de 76 in 2018. Op een totaal van 193 teams betekent dit dat er 
binnen 77% van de teams specifiek tijd is vrijgemaakt voor teamreflectie. Het vooraf gestelde doel is 
daarmee op een haar na en ondanks of dankzij corona gehaald. 
 
In totaal 72 teams hebben naar aanleiding van de teamreflecties verbeterpunten geformuleerd. In de top 3 
van genoemde verbeterpunten is niet geheel verrassend een duidelijk verschil te zien met voorgaande 
jaren. 
 

Verbeterpunten 2020 Verbeterpunten 2019 Verbeterpunten 2018 

1. Communicatie over vertaling 
overheidsbeleid (o.a. snelheid)  

1. Zorginhoudelijk t.b.v. cliënt 1. Afspraken in het team 

2. Duidelijkheid maatregelen/  
mogelijkheid maatwerk  

2. Methodisch werken (OP) 2. Zorginhoudelijk t.b.v. cliënt 

3. Balans werk en privé 3. Afspraken in het team 3. Methodisch werken (OP) 

 
 
2.2.2 Ruimte voor eigen regie 
 
In onze visie en waarden benoemen wij ‘regie over je eigen leven’ als een belangrijk onderdeel van onze 
ondersteuning 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 is voor dit jaar het verslag van de stuurgroep Wet zorg en dwang. 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.  
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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.  
 
Stuurgroep Wet zorg en dwang (Wzd) 
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. 
 
In het verslagjaar is de implementatie van de Wzd voorbereid en grotendeels uitgevoerd. De wet Bopz en 
de Wzd verschillen in een aantal opzichten van elkaar. Dat vroeg veel tijd bij de voorbereiding.  
Dit kwam met name door:  
 het grotere bereik van de nieuwe wet;  

 de verandering van wat we onder onvrijwillige zorg verstaan;  

 de introductie van een in tijd, taken en verantwoordelijkheden uitgewerkt stappenplan vroeg veel voorbereiding. 

 
In onze visie veranderde niets. ”Nee, tenzij” bleef het uitgangspunt. In eerste instantie is de aandacht 
vooral uitgegaan naar:  
 het formuleren van beleid;  

 het opzetten van een goed werkbaar registratie- en rapportagesysteem;  

 het omzetten van Bopz-registraties naar Wzd-registraties;  

 het voorbereiden van scholingsprogramma’s voor verschillende functionarissen die een rol spelen in het 
stappenplan.  

Ook is er samenwerking gezocht (en gevonden) met externe partners voor het organiseren van de vereiste 

externe adviesfunctie en zijn praktische werkwijzen opgesteld voor onze medewerkers. We hebben deze 

bereikbaar gemaakt op ons intranet door middel van een aparte pagina onvrijwillige zorg. 

De coronapandemie zorgde ervoor dat onze scholingen met enige vertraging (deels digitaal) verzorgd zijn. 
Hierbij zijn ook de ontwikkelde werkwijzen onder de aandacht gebracht, zodat alle betrokken medewerkers 
op de hoogte zijn van hun rol en betrokkenheid. De verwachting is dat al onze medewerkers in het eerste 
kwartaal van 2021 geschoold zijn.  
 
In 2021 komen we in de fase van onderhouden en verdiepen. Hiervoor start de Commissie Onvrijwillige 
Zorg met haar werkzaamheden ter vervanging van de ‘oude’ Commissie Vrijheid en Eigen Regie en de 
stuurgroep Wzd. De commissie werkt vanuit onze visie en ondersteunt begeleiders en cliënten in het 
zoeken naar mogelijkheden om op een juiste manier om te gaan met de spanningen en het gebruik van 
onvrijwillige zorg.  
 
In de Wzd is opgenomen dat de registraties rondom onvrijwillige zorg periodiek worden verzameld en 
geanalyseerd. In de landelijke stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is afgesproken om de 
verplichte jaarlijkse analyse structureel op te nemen in de kwaliteitsrapportage.  Het is nog niet helemaal 
duidelijk in welke vorm dit gegoten gaat worden. Het is mede door de verschillen tussen de wet Bopz en de 
Wzd niet mogelijk om voor 2020 een deugdelijke kwantitatieve (of kwalitatieve) analyse te geven. Wel 
hebben we ervoor gekozen om voor peildatum 31 december 2020 een aantal gegevens te verzamelen. Dit 
biedt voor 2021 als het ware een nulpunt dat kan helpen bij de analyse voor volgend jaar. 
  
Op 31 december 2020 waren er 154 cliënten geregistreerd met een opnamestatus op basis van artikel 21 
(voorheen artikel 60 Wet Bopz). Er waren geen cliënten met een registratie Rechterlijke Machtiging (RM) of 
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een Inbewaringstelling (IBS). Op de peildatum zetten we bij in totaal 145 cliënten onvrijwillige zorg in. De 
verdeling van de ingezette onvrijwillige zorg is in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Vorm van onvrijwillige zorg Verdeling (n=440) 

1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen 3% 

2. Beperken bewegingsvrijheid 35% 

3. Insluiten 36% 

4. Toezicht (incl. domotica) 20% 

5. Onderzoek aan kleding of lichaam - 

6. Onderzoek woonruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen - 

7. Controle op middelen die gedrag beïnvloedden <1% 

8. Beperken vrijheid om het eigen leven in te richten 5% 

9. Beperken recht op ontvangen bezoek - 

 
Gezien het grotere bereik van de wet, de uitbreiding van wat onder onvrijwillige zorg valt en de 
gelijkblijvende visie op het toepassen van onvrijwillige zorg is de verwachting dat in eerste instantie het 
aantal ingezette maatregelen toe zal nemen voordat eventueel een afname zichtbaar zal zijn.  
 
Teamreflectie: zeggenschap en eigen regie 
In 2020 werden er 115 verslagen ontvangen waarbij zeggenschap en eigen regie onderwerp waren van 
teamreflectie. Dit is een forse toename ten opzichte van 2019 toen het onderwerp 57 maal werd genoemd 
in de teamreflectie. Waar echter in het voorgaande jaar ongeveer de helft aangaf dat het eigenlijk best 
goed ging met de eigen regie van de cliënt, is het beeld voor 2020 een stuk negatiever.  
 
75 teams gaven aan dat er door corona (veel) minder zeggenschap en eigen regie was voor cliënten. Negen 
teams zagen weinig verandering, terwijl vijf teams constateerden dat er meer sprake was van zeggenschap 
en eigen regie. Dit laatste met name doordat cliënten zelfstandiger bleken te zijn dan verondersteld en de 
begeleiding noodgedwongen minder intensief was. 
 
In totaal 38 teams gaven aan dat zij bewust op zoek zijn gegaan naar een andere invulling van zeggenschap 
en eigen regie. Het laten kiezen van een alternatief activiteitenprogramma en het bewust laten bepalen van 
contactmomenten bezoek werden het meest genoemd als manieren om eigen regie een nieuwe invulling te 
geven.  
 
Ter illustratie geeft onderstaande cirkelgrafiek weer in welke richting zeggenschap en eigen regie zich het 
afgelopen jaar hebben ontwikkeld op basis van de reflectieverslagen van 89 teams. 
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Teams geven aan dat de zoektocht naar alternatieve vormen van eigen regie en maatwerk mooie inzichten, 
goede gesprekken en intensievere contacten met cliënten oplevert. Tegelijkertijd is er de ervaring dat het 
bieden van maatwerk voor de ene cliënt zomaar voor spanning kan zorgen bij de andere cliënt.  
Het balanceren tussen algemeen beperkende maatregelen en individuele wensen en behoeften van 
cliënten ervaren teams vaak als lastig. Het vraagt veel energie, uitleg en gesprek. 
 
 
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 
afgelopen jaar een onderzoek laten doen naar hun tevredenheid. Tot slot reflecteren we in de 
teamreflecties op de betrokkenheid van verwanten.  

 
Klachten 
In 2020 ontving de klachtenfunctionaris 41 klachten, de Raad van Bestuur 1 klacht en de klachtencommissie 
9 klachten. Een vijftal klachten is op verzoek van de klager direct doorgestuurd naar de klachtencommissie. 
Het totale aantal komt daarmee voor 2020 op 46 klachten. Dit is een toename ten opzichte van voorgaande 
jaren (2019: 37 klachten; 2018: 39 klachten). Ondanks het feit dat er een aantal ‘coronagerelateerde’ 
klachten is, is er niet duidelijk een oorzaak te geven voor de toename.  
 
Van de 36 klachten die de klachtenfunctionaris heeft opgepakt hadden er 31 te maken met de langdurige 
zorg, 3 met maatschappelijke ondersteuning en waren er 2 ‘Jeugdwet-klachten’. De meeste klachten zijn na 
een gesprek met de klachtenfunctionaris naar tevredenheid van betrokkenen afgehandeld. De voorgelegde 
klachten geven vooralsnog geen aanleiding tot beleidsmatige aanbevelingen. 
 
De klachtencommissie heeft in het verslagjaar naar eigen overtuiging weer alle medewerking van de 
organisatie 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 2020.  
 
Er is in 2020 eenmaal een beroep gedaan op de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Behandeling van 
de klacht vindt plaats in 2021. De klacht gaat – voor zover wij kunnen nagaan - over onze opvattingen ‘in 
algemene zin’ over ‘eigen regie’ en de rol van de curator.  
 
Inzet cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) 
De cliëntenvertrouwenspersonen hebben in 2020 in contact gehad met in totaal 16 cliënten of verwanten 
gehad. Dit waren er minder dan in voorgaande jaren (2019: 27 contacten en 2018: 24 contacten). Een 
reden voor de daling is niet direct te benoemen. Bij tweederde van de aanmeldingen is er sprake van 
herhaalde of langdurige ontevredenheid over de gang van zaken bij de zorgverlening. Men schakelt de CVP 
in om steun te krijgen bij het oplossen van die onvrede. In een enkel geval verwacht de aanmelder dat de 
CVP het probleem (buiten hem of haar om) op gaat lossen. In sommige situaties lijkt de melder meest voor 
de hand liggende stap over te slaan, namelijk in gesprek gaan met de persoonlijk begeleider. Het gaat dan 
vaak om gemis aan vertrouwen, maar soms ook een onvermogen bij cliënt of verwant om zelf het juiste 
communicatiekanaal te benutten.  
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Meldingen Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
In 2020 zijn er drie nieuwe meldingen gedaan. Eén van deze meldingen ging over seksueel misbruik van een 
cliënt buiten de zorgrelatie en dus buiten de invloedssfeer van de zorgaanbieder. De IGJ gaf daarom aan dat 
de melding niet verplicht was, maar vroeg ons wel om onderzoek te doen. Het onderzoek leidde tot de 
conclusie dat wij dit misbruik redelijkerwijs niet hadden kunnen voorkomen. De tweede en derde melding 
handelden ook over seksueel misbruik, maar dan wel binnen de context van de zorgrelatie. Het betrof in de 
ene situatie misbruik van een cliënt door een medecliënt in een logeercontext. De andere melding betrof 
een bewoonster van een woonlocatie die meldde door een begeleider onzedelijk te zijn betast. In beide 
gevallen is een intern onderzoek ingesteld en zijn er leerpunten geformuleerd. De IGJ moest zich per ultimo 
verslagjaar nog definitief over de ingediende onderzoek uitspreken.  
 
In het verslagjaar sloot de IGJ vier meldingen af die in voorgaande jaren waren gemeld. Voor twee 
meldingen constateerde de IGJ dat het interne onderzoek zorgvuldig was uitgevoerd en de 
verbetermaatregelen voldoende waren om het onderzoek af te ronden. Een melding werd beëindigd 
omdat de melder de melding introk na gesprekken met de IGJ en de Gemiva-SVG Groep. Van één melding 
gaf de IGJ aan dat dit geen verplichte melding betrof waarmee de melding werd afgesloten. 
 
Vrijwilligers 
In de dialoog met de cliënt zijn rechtstreeks of indirect ruim 1500 vrijwilligers betrokken. Dit aantal is al een 
aantal jaar redelijk stabiel. In het verslagjaar zijn de vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen aan een 
vrijwilligersonderzoek. In totaal 437 vrijwilligers hebben de onderzoek enquête ingevuld. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat de meeste vrijwilligers ruim tevreden zijn met hun vrijwilligerswerk. Het gemiddelde 
cijfer komt uit op een 8,2. Bijna 90% van de vrijwilligers zou vrijwilligerswerk bij Gemiva-SVG aanraden bij 
familie en vrienden. Ook geeft een groot deel aan dat hun vrijwilligerswerk aansluit bij hun interesse en 
talenten (95%), het duidelijk is wat er van hen verwacht wordt (95%) en dat zij voldoende ondersteuning en 
begeleiding krijgen (92%). De meeste vrijwilligers zijn ook tevreden over de samenwerking met 
medewerkers (87%) en hebben het gevoel ‘erbij te horen’ (90%). 
 
Tegelijkertijd is er ook een kleine groep vrijwilligers die zich onvoldoende gewaardeerd voelt en 
onvoldoende het gevoel heeft ‘erbij te horen’. Daarnaast geeft een klein deel van de vrijwilligers aan meer 
behoefte te hebben aan meer of andere begeleiding en ondersteuning op de locatie. Een aantal vrijwilligers 
heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Ongeveer 7% van 
de vrijwilligers heeft aangegeven meer behoefte te hebben aan scholing. De uitkomsten van het onderzoek 
zijn besproken binnen verschillende overlegorganen van de Gemiva-SVG Groep.  
 
Teamreflecties: betrokkenheid verwanten 
In 2020 werd in 111 teamverslagen ingegaan op de samenwerking, communicatie en betrokkenheid van 
ouders en verwanten tijdens corona. Wat opvalt is dat teams - op een enkele uitzondering na – aangeven 
dat het contact gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. Met name beeldbellen blijkt een hoge vlucht te 
hebben genomen. Familie en verwanten hebben veel waardering geuit over het onderling contact en inzet.  
 
In totaal 62 teams hebben expliciet benoemd hoe zij de samenwerking met familie en verwanten hebben 
ervaren tijdens corona. Bijna tweederde van de teams gaf aan dat de samenwerking goed was of zelfs beter 
en intensiever is geworden in het afgelopen jaar. Twaalf teams gaven aan dat de samenwerking als 
moeizamer was ervaren. De overige teams zagen een wisselend beeld met betrekking tot de 
samenwerking. Daarbij werd meermaals aangegeven dat waar het goed was, het goed bleef of zelfs 
intensiever werd en waar het moeizaam was, dit vaak ook zo bleef of moeizamer werd. 
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Onderstaande grafiek geeft een beeld van hoe de 62 teams de samenwerking met familie en verwanten 
hebben ervaren.  
 

 
 
Wanneer de samenwerking als ‘wisselend’ of ‘moeizamer’ wordt ervaren, lijkt een aantal punten terug te 
komen. Vaak is er sprake van meningsverschil over nut en noodzaak van de coronamaatregelen en 
spanning over het zich houden aan die maatregelen. In mindere mate werd de informatievoorziening 
vanuit de organisatie als oorzaak benoemd voor een als minder beleefde samenwerking. Tegelijk 
constateerde een aantal teams dat het voor hen duidelijker was geworden hoe zwaar en soms angstig deze 
periode voor familie en verwanten is geweest. 
 
 
2.2.4 Veiligheid in zorg en ondersteuning 
 
Veiligheid in zorg en ondersteuning is belangrijk voor de Gemiva-SVG Groep. We zetten een aantal 
instrumenten in die ons helpen bij het inschatten en het signaleren van onveilige situaties in de zorg en 
ondersteuning. 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 via ons digitale cliëntendossier. 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 MIC-commissie 
bekijkt deze meldingen en analyseert ze om er als organisatie van te kunnen leren. De commissie MIC 
adviseert hierover aan de Raad van Bestuur.  
 
Het verslagjaar was door de maatregelen in het kader van corona in veel opzichten een bijzonder jaar. 
Onderstaande jaarcijfers zijn daardoor lastig te interpreteren en moeilijk met elkaar te vergelijken. Een 
voorbeeld ter illustratie. De ene cliënt kan de rust van het thuisblijven erg waarderen en heeft minder 
stress waardoor minder agressie voorkomt. Een andere cliënt mist de regelmaat van de dag en raakt 
daardoor in paniek waardoor juist meer agressie zichtbaar is. Waar vorig jaar bijvoorbeeld nog een 
behoorlijk aantal (honderd en meer) meldingen te zien was rond een cliënt is dat dit jaar minder. Andersom 
is het aantal meldingen bij andere cliënten toegenomen. Wanneer overigens het aantal agressiemeldingen 
en de meldingen via turflijsten bij elkaar worden opgeteld, blijkt het verschil tussen beide jaren niet groot.  

45%

23%

13%

19%

Samenwerking met familie en verwanten

Goed Beter Moeizamer Wisselend
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Categorie MIC meldingen Aantal meldingen 2020 Aantal meldingen 2019 

Agressie 7925 8863 

Medicatie 1878 1733 

Vallen 839 894 

Overig 424 547 

Turflijsten 4619 3611 

 
In het verslagjaar heeft de commissie MIC geen onderzoeken gedaan naar aanleiding van de meldingen. 
Wel formuleerde de commissie aanbevelingen en tips die de locaties kunnen gebruiken. Veel gestelde 
vragen zijn beantwoord en deze antwoorden zijn verwerkt in de betreffende themapagina op ons intranet. 
 
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. De uitkomsten van deze 
risico-inventarisatie zijn terug te vinden op de veiligheidskaart in het elektronisch cliëntendossier (ECD).  
De risico’s zijn ingedeeld in vijf hoofdcategorieën: lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, 
veiligheid, gedrag en overig. Op basis van de risico-inventarisatie maken we afspraken die we vastleggen in 
het ondersteuningsplan. De veiligheidskaart fungeert idealiter als een soort waarschuwingsbord. Wil je 
vervolgens weten hoe met het risico om te gaan, dan raadpleeg je het ondersteuningsplan.  
 
De stap om van het tellen van individuele veiligheidskaarten te komen tot waardevolle organisatiebrede 
informatie is complex en kent nog veel haken en ogen. Wel kan het tellen helpen om gevoel te krijgen bij 
de onderwerpen waar vaker risico’s worden geconstateerd en waarbij veiligheid in zorg en ondersteuning 
(vaker) in het geding zijn. Zo is een rangorde op te stellen op basis van het tellen van de onderwerpen 
waarover het vaakst aanvullende afspraken in het ondersteuningsplan zijn gemaakt. Deze rangorde laat al 
een aantal jaar een constant beeld zien. Om technische redenen zijn de jaargegevens van 2020 op het 
moment van schrijven niet beschikbaar. Uit voorgaande kwaliteitsjaarverslagen blijkt dat dit de vijf 
onderwerpen zijn waarvoor we het vaakst aanvullende afspraken maken:  

 vallen; 

 verkeersonveilig gedrag 

 onder- of overgewicht;  

 seksueel misbruik; 

 emotioneel misbruik.  
 
In het verslagjaar is geconstateerd dat er relatief weinig risico-afspraken worden gemaakt binnen de 
categorie psychische gezondheid. Onderzoek door gedragskundigen leverde hiervoor een aantal mogelijke 
verklaringen. Het lijkt logischer risico’s te formuleren op basis van gedrag dan vanuit een ‘psychisch label’. 
Daarnaast is er de afspraak dat een ‘psychisch label’ alleen wordt gebruikt als daar een formele diagnose 
aan ten grondslag ligt. Tot slot lijkt er sprake te zijn van een incomplete veiligheidskaart, Niet op alle 
geconstateerde ‘psychische en somatische stoornissen’ kunnen risico’s worden gescoord. Eventuele 
verbetering van de veiligheidskaart nemen we mee in het ontwikkeltraject voor ons nieuwe elektronisch 
cliëntendossier in 2021.  
 
Consultatieteam Misbruik en Mishandeling (CMM) 
Mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar als het gaat om misbruik en mishandeling. Het is belangrijk 
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.  



 
 

18 

 

Van de CMM-meldingen wordt een jaarverslag opgesteld waarvan de uitkomsten hieronder worden 
vermeld. 
 
In 2020 is 43 keer een melding gedaan bij het CMM (2019: 60 , 2018: 65).  
Bij 28 van de 43 meldingen gaat het over vermoedens van seksueel misbruik of ongewenste aanrakingen. 
Bij 10 meldingen zijn er vermoedens van verwaarlozing, misbruik en mishandeling door ouders en 5 
meldingen over mishandeling door de partner. Er zijn 14 meldingen gemaakt van cliënten waarover eerder 
gemeld is en er opnieuw zorgen bestaan.  
 
Er zijn dit jaar minder meldingen gedaan dan de jaren daarvoor. De invloed van het coronavirus lijkt hier 
zichtbaar. Diverse onderliggende factoren zijn denkbaar. Het eerste half jaar hebben cliënten minder 
(mogelijk risicovolle) sociale contacten gehad vanwege de geldende lockdown. Daar staat tegenover dat 
het coronavirus en de bijbehorende maatregelen veel druk op thuissituaties leggen, waardoor je een 
toename in meldingen zou verwachten. Op landelijk niveau wordt door Veilig Thuis gezien dat het aantal 
meldingen niet is veranderd, wel blijkt dat de meldingen ernstiger zijn door overbelaste gezinnen. 
Kanttekening is dat er minder mogelijkheden waren voor hulpverleners om achter de voordeur te kijken.  
 
Op basis van de bevindingen uit 2020 zijn er twee adviezen geformuleerd: 
1. Breng de meldplicht (opnieuw) onder de aandacht bij met name ambulante locaties, bijvoorbeeld door 

middel van het laten volgen van de LVAK-cursus voor ambulant begeleiders; 
2. Laat de aandachtsfunctionaris seksualiteit het in 2020 opgestelde preventiebeleid doornemen en dit 

bespreken in teamoverleg, indien mogelijk samen met gedragskundigen.  
 
Na onderzoek is besloten om vooralsnog niet het keurmerk Meldcode aan te vragen bij het LVAK. Inmiddels 
hebben onze medewerkers in overgrote meerderheid de module ‘werken met de meldcode’ voltooid. 
 
 

2.3 Hoe het volgens ons gaat en wat pakken we vanaf 2021 op? 
 
In 2021 zal een correcte en voor betrokkenen werkbare praktijk rond de uitvoering van de Wet zorg en 
dwang veel van onze aandacht vragen. We zien dat niet alleen als een last – wat het óók is – maar ook als 
een mogelijkheid voor het realiseren van onze ambitie om het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen in 
de richting van nul terug te dringen.  
Daarnaast blijven we inzetten op het instrument van de teamreflecties. Via aandachtsfunctionarissen en 
het publiceren van goede voorbeelden (‘verhalen vertellen’) willen we het draagvlak daarvoor vergroten.  
Je ziet de waarde ervan immers pas als je het door hebt! Tenslotte gaan we werken – al komt dat wellicht 
in 2021 niet af – aan een praktisch instrument om het gezamenlijke zicht op de beleefde kwaliteit van 
bestaan inzichtelijk en beter bespreekbaar te maken intussen de cliënt, diens naaste verwant en de 
persoonlijk begeleider Een belangrijke ambitie daarbij is een dialoog over de verschillen in perceptie.  
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3. Ervaringen van cliënten 
 
3.1 De bedoeling 
 
De Gemiva-SVG Groep gaat al 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 nodigt de cliënten en/of zijn verwanten uit om in gesprek te gaan 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 
vertegenwoordiger. Het gesprek is 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 
veranderingen 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 2020 zijn er in totaal 4191 gesprekken gevoerd. In 2019 waren dit er in totaal 4163 en in 2018 
waren dit er 3965. Onderstaande tabel laat zien hoeveel gesprekken er met behulp van de verschillende 
varianten zijn gevoerd. Bij de variant ‘Ik toon’ wordt veelal gebruik gemaakt van filmopnames die 
vervolgens op locatie worden besproken met verschillende betrokkenen. Door corona was dit minder goed 
te organiseren en uit te voeren.  De daling bij de variant Ik toon is daarmee direct te relateren aan corona. 

Varianten Dit vind ik ervan! 2020 2019 2018 

Ik vertel (cliënt) 3087 3061 2925 

Ik toon (cliënt) 97 118 113 

Ik zie en vertel (vertegenwoordiger) 1007 984 927 

 
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 
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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 (88%) Huis (85%) Familie (91%) 

2. Veilig voelen (86%) Hulp (84%) Veilig voelen (89%) 

3. Huis (84%) Familie (83%) Huis (88%) 

4. Familie (82%) Veilig voelen (80%) Doen (86%) 

5. Doen (81%) Doen (74%) Hulp (84%) 

6. Kiezen (80%) Gevoel (73%) Gevoel (84%) 

7. Gevoel (76%) Kiezen (72%) Vrienden en kennissen (79%) 

8. Vrienden en kennissen (76%) Vrienden en kennissen (71%) Kiezen (78%) 

9 Meedoen (75%) Meedoen (65%) Meedoen (74%) 

10. Lijf (64%) Lijf (57%) Lijf (70%) 

 
Wanneer het bovenstaande overzicht wordt vergeleken met het voorgaande jaar vallen een aantal zaken 
op. De top-3 van hoogst scorende thema’s is gelijk aan 2019. Alhoewel de verschillen klein zijn, valt 
bovendien op dat deze thema’s naar verhouding even positief of zelfs iets positiever worden ervaren dan in 
2019. 
 
Alhoewel ook hier de verschillen klein zijn, is het beeld bij de 3 laagst scorende thema’s iets anders. Via ‘Ik 
vertel’ wordt aangegeven dat men in verhouding negatiever is over het thema Meedoen. Dit thema 
vervangt daarmee het thema Gevoel in de top-3 van laagst scorende thema’s. Voor ‘Ik toon’ is iets 
vergelijkbaars te zien en geldt dat het thema Vrienden en kennissen het thema Gevoel vervangt. 
Vertegenwoordigers geven aan minder tevreden te zijn over het thema Kiezen dat daardoor bij de 3 laagst 
scorende thema’s komt. Ook in dit geval in plaats van het thema Gevoel. Voor de thema’s Meedoen en Lijf 
geldt bovendien dat deze in verhouding allemaal negatiever scoren dan in 2019.  

 
 

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 
naar het relatieve belang dat aan het thema Kiezen wordt gehecht. Om het verschil met voorgaand jaar 
inzichtelijk te maken zijn tussen haakjes de scores uit 2019 toegevoegd. 
  
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. 
 

Kiezen Top Goed Matig Slecht Aantal 

Ik vertel 7% (6%) 73% (73%) 17% (18%) 3% (3%) 2431 (2394)  

Ik toon  5% (6%) 67% (67%) 23% (23%)  5% (4%) 81 (96)  

Ik zie en vertel 4% (5%) 74% (75%) 20% (19%) 2% (1%) 679 (679)  

 
Anders dan wellicht verwacht in een jaar waar allerhande beperkende maatregelen golden komen de 
ervaringsscores overeen met de scores in 2019. De scores uit 2019 waren overigens ook al nagenoeg gelijk 
aan de scores in 2018.  
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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 2020 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 2019 tussen haakjes weergegeven. 
 

Thema:  
Kiezen 

Verandering gewenst Thema belangrijk 

Aantal x Ja Positie  Aantal x Ja Positie 

Ik vertel 377 9 (8) 558 10 (10) 

Ik toon 16 5 (6) 21 6 (6) 

Ik zie en vertel 103 5 (7) 203 8 (8) 

 
Ook hier zijn er niet al te grote verschillen ten opzichte van 2019. Het belang dat aan het thema kiezen 
wordt gehecht is op basis van de gegeven antwoorden precies gelijk. Bij ‘Ik vertel’ scoort de wens tot 
verandering t.a.v. kiezen zelfs iets lager dan in 2019.  Vertegenwoordigers geven wel vaker aan dat zij 
verandering wensen t.a.v. kiezen; van positie 7 in 2019 naar positie 5 in 2020 (een positie die gelijk is aan 
de positie in 2018 overigens). Ook cliënten die via ‘Ik toon’ antwoorden, geven verhoudingsgewijs iets vaker 
aan dat er verandering gewenst is (van positie 6 in 2019 naar positie 5 in 2020 (in 2018 was dit positie 4)).  
 
 
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 2020. 
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De ervaringsscores op beide thema’s lieten in 2020 en 2019 een beeld zien dat ook al in 2018 zichtbaar 
was. Ten opzichte van 2019 waren er een aantal (kleine) verschillen. In de variant ‘Ik vertel’ scoorde Familie 
1% hoger en Vrienden en kennissen 1% lager. Bij ‘Ik toon’ was het beeld precies andersom en scoorde 
Familie 1% lager en Vrienden en kennissen 1% hoger. Bij vertegenwoordigers scoorde het thema Familie 
precies gelijk maar Vrienden en kennissen 2% lager. 
 
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. De positie in de rangorde is in onderstaande 
tabel weergegeven. De positie in 2019 is weergegeven tussen haakjes.  
 

Thema’s:  
Familie 
Vrienden en kennissen 

Verandering gewenst? Thema belangrijk? 

Familie Vrienden en 
kennissen 

Familie Vrienden en 
kennissen 

Ik vertel 6/10 (7) 5/10 (5) 1/10 (1) 5/10 (4) 

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

Ik zie en vertel 8/10 (10) 8/10 (9) 4/10 (4) 10/10 (10) 

 
Ten opzichte van 2019 is voor de positie in rangorde van de beide thema’s veel hetzelfde gebleven. Wel zijn 
er een aantal accentverschillen. De grootste wijzigingen zien we bij de gewenste verandering van 
vertegenwoordigers t.a.v. het thema Familie en bij het belang van het thema Vrienden en kennissen voor 
cliënten die vragen beantwoorden via ‘Ik toon’.  
 
 

3.3. Op zoek naar aanvullende duiding 
 
Mede naar aanleiding van de reflectie door belanghebbenden op het kwaliteitsjaarverslag 2019 is in 2020 
gezocht naar manieren om de via Dit vind ik ervan! verzamelde gegevens te voorzien van aanvullende 
duiding. Het ervaringsinstrument heeft grote waarde in het gesprek dat we per cliënt voeren. Het bundelen 
van al deze individuele gegevens op stichtingsniveau levert echter niet veel meer inzicht op dan rangordes 
zoals in dit hoofdstuk hierboven zijn uitgewerkt. Om te onderzoeken of er op basis van de gesprekken meer 
zinvolle informatie voor de organisatie als geheel is te verzamelen, is een zogenoemd ‘Boostplan’ 
opgesteld. Het plan voorziet in experimenten om op basis van individuele ervaringsgegevens op team- en 
regionaal niveau op zoek te gaan naar een andere duiding van de ervaring van cliënten.  
 
Helaas heeft dit plan vanwege de beperkende coronamaatregelen dit jaar geen doorgang gevonden. De 
uitvoering is verschoven naar 2021. Verwachting is dat we de uitkomsten in het volgend 
kwaliteitsjaarverslag kunnen presenteren. Als alternatief is er dit jaar gekozen om aan teams te vragen of zij 
wilden reflecteren op de kwaliteit van leven voor de cliënten tijdens corona.  
 
Teamreflecties: Kwaliteit van leven (tijdens corona) 
Honderdtien teams hebben gereflecteerd op de kwaliteit van leven van de cliënten tijdens de corona. De 
verzamelde teamreflecties geven een divers beeld. Door bijna de helft (49%) van de teams wordt 
geconstateerd dat de kwaliteit van leven voor de cliënten is afgenomen. Het gemis aan contact, activiteiten 
en ervaren eenzaamheid en isolement worden het meest genoemd als reden. 37% van de teams geeft aan 
dat er een wisselend beeld te zien is. Zo zorgt corona bij de ene cliënt voor een toename aan spanning 
vanwege onduidelijkheid of ervaren beperkingen. Een andere cliënt ervaart juist meer rust. Veelal door 
zoals een team dat formuleerde “minder tijdsdruk, verwachtingen en overgangen”. De overige teams geven 
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aan dat de kwaliteit van leven grotendeels gelijk is gebleven of zelfs iets is verbeterd. Dit met name doordat 
het wegvallen van activiteiten en bezoek meer tijd gaf voor intensiever contact met cliënten en verwanten. 
 

  

 
Uit de teamreflecties komt een gelaagdheid en nuance naar voren die moeilijk te vatten is in eenduidige 
categorieën. Om toch iets weer te geven van de veelheid aan geconstateerde effecten zijn de meest 
genoemde termen gebundeld en bij elkaar opgeteld. De uitkomsten zijn terug te zien in bovenstaande 
grafiek. Die geeft een inzicht in hoe medewerkers aankijken tegen de ervaren kwaliteit van leven van 
cliënten tijdens corona.  
 
 

3.4 Hoe het volgens ons gaat en wat pakken we in 2021 op?  
 
Dit hoofdstuk van het kwaliteitsverslag laat zien dat corona ons en onze cliënten niet uitsluitend kommer 
en kwel heeft gebracht. Daar kunnen we misschien voor de komende jaren en het verder verbeteren van 
onze ‘kwaliteitspraktijk’ nog wat van leren. Juist dat wat je niet voorziet en plant biedt nieuwe inzichten en 
perspectieven.  
 
In 2021 gaan we als corona het toestaat aan de slag met het Boostplan Dit vind ik ervan! en zetten we 
stappen om het ook in paragraaf 2.3 genoemde instrument voor het in kaart brengen van de ‘beleving’ van 
kwaliteit van bestaan te ontwikkelen. Daarnaast willen we graag stapjes zetten op de weg naar meer 
bewegen en gezonder eten. Want dat zijn in onze samenleving ambities die elke burger met burgerzin en 
een gezond gevoel voor het eigen belang zou moeten verinnerlijken.  
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4. Betrokken en vakbekwame medewerkers 
 
 

4.1 De bedoeling 
 
Samen maken we het verschil! Vanuit deze overtuiging doen we bij Gemiva-SVG 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 
werken er daar veel van bij de Gemiva-SVG Groep. 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 en de 
Commissie Ethiek. De registraties van de Teamies en de scholingsactiviteiten 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. Door allemaal een 
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korte vragenlijst in te vullen ontstaat er een beeld van hoe je als team samenwerkt en op welke manier dit 
nog beter kan.  
 
In 2020 hebben 43 teams een Teamie uitgevoerd. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2019 toen nog 
84 teams een Teamie uitvoerden. Voor de hand liggende oorzaken zijn de coronaperiode en de nadruk op 
uit te voeren teamreflecties. Teamie stelt 17 vragen aan teamleden. Die zijn, verdeeld over vier categorieën 
die men met ja of nee kan beantwoorden. Het optellen van het aantal positieve antwoorden levert een 
stoplicht op waarbij 80% of meer positieve antwoorden groen kleurt, 60-79% positieve antwoorden oranje 
knippert en 59% of minder positieve antwoorden rood scoort. 
 
Van de 17 vragen leverden 11 vragen een groene score op. In 2019 waren dit er nog 14. Hieronder wordt 
per categorie aangegeven welke vragen ‘geel’ scoorden. Geen enkele vraag leverde een rode score op. 
 
1. Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden: 

 Teamdoelen zijn duidelijk voor iedereen (ook genoemd in 2019) 

 Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft (nieuw t.o.v. 2019) 
 
2. Goede afstemming van het werk: 
 Belangrijke informatie wordt voldoende met elkaar gedeeld (nieuw t.o.v. 2019) 
 
3. Goede omgangsvormen: 

 We communiceren open en direct met elkaar (ook genoemd in 2019) 

 Tijdens een teamoverleg komt iedereen voldoende aan bod (nieuw t.o.v. 2019) 
 
4. Het beste in elkaar naar boven halen: 
 We geven elkaar zinvolle feedback (nieuw t.o.v. 2019) 
 
Ter aanvulling geeft onderstaande cirkelgrafiek weer in welke richting de teams zich volgens de 
medewerkers ontwikkelen. 
 

  
 
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 2020 is terug te vinden op intranet. 
 
In 2020 zijn er 30 meldingen binnengekomen. Dit zijn er iets minder dan in de voorgaande twee jaar toen er 
34 meldingen werden gedaan. Er hebben per melding een of meerdere gesprekken plaatsgevonden. 
Eenmaal is sprake geweest van een teamgesprek. Van de 30 meldingen ging het 24 keer om agressie-
incidenten. Dit is 80% van het totale aantal meldingen en een stijging ten opzichte van voorgaande jaren 
(2019: 70% en 2018: 44%). 
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Opmerkelijk is dat we in gesprekken die agressie-gerelateerd zijn regelmatig zien dat het dan gaat om zaken 
rondom het incident en niet zozeer om de agressie zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om reacties vanuit het 
team of de managers, afspraken die niet duidelijk waren of niet nagekomen zijn of privéomstandigheden 
van de aanmelder. In 2020 was er 3 keer een aanmelding gekoppeld aan het plotseling/onverwacht 
overlijden van een cliënt met daarbij een reanimatiepoging.  
 
Commissie Ethiek 
Gemiva-SVG Groep 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. 
 
Vier casussen zijn in 2020 uitgebreid besproken na een vraag om advies vanuit de organisatie. Dit is een 
vergelijkbaar aantal als in 2019. De besproken casuïstiek ging over: 

 de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het maken van geluidsopnamen;  

 goede zorg in relatie tot de inzet van onvrijwillige zorg bij een wilsonbekwame cliënt;  

 het toepassen van vrijheidsbeperking omdat dit voor cliënt het juiste lijkt te zijn;  

 een zorgmijdende cliënt die onrust en spanningen veroorzaakte op een woonlocatie. 
 
Door de gevolgen van corona en het verschuiven van prioriteiten zijn veel van de voorgenomen activiteiten 
voor 2020 doorgeschoven naar 2021. Wel kwam de commissie ethiek negen keer bij elkaar om stil te staan 
bij de morele dilemma’s die ontstaan door de ingestelde coronamaatregelen. Moreel Beraad heeft nog een 
aantal keer plaats kunnen vinden waarbij opviel dat veel van de aanvragen werden gekenmerkt door hun 
complexiteit. Ook zijn er als gebruikelijk weer een aantal posters met ‘prikkelende’ stellingen verspreid en 
is de themapagina vernieuwd.   
 
Scholingsactiviteiten 

De afdeling Leren & Ontwikkelen (L&O) geeft vorm aan bij- en nascholing van medewerkers. In 
onderstaande 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 

535 169 1832 

Klassikale trainingen (deels via Zoom) 233 150 2057 

Online trainingen (Zoom en Teams) 125 4 984 

Praktijkopdracht 1 0 6 

Totaal 894 323 4879 

 
De gevolgen van corona zijn ook terug te zien in het aantal afgeronde scholingsactiviteiten. Het aantal van 
bijna 900 activiteiten ligt duidelijk lager dan in 2019 (1105) en 2018 (1250). Ter aanvulling en voor het eerst 
in het kwaliteitsjaarverslag zijn in onderstaande tabel de gevolgde e-learningmodules opgenomen. 
 

E-learningmodules Voltooid 

Werken met de meldcode 458 

Medicatie toedienen 386 

Wet zorg en dwang 1282 

Good-Habitz modules (gevarieerd) 6486 

Deelnemers 8612 
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Alhoewel er geen vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is, constateren we dat op een 
medewerkersbestand van ruim 3400 medewerkers het volgen van e-learningmodules het afgelopen jaar 
een hoge vlucht heeft genomen. 
 
 
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. Dit jaar is aan de teams gevraagd om te reflecteren op wat corona betekende 
voor de betrokkenheid 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 de meldingen aan de Arbeidsinspectie. Alhoewel meer indirect zeggen deze meldingen ook 
iets over de kwaliteit van (de) werk(plek).  
 
Teamreflecties: betrokkenheid & vakbekwaamheid  
De ontvangen teamreflectieverslagen van honderdtien teams laten een divers beeld zien van de gevolgen 
van deze coronaperiode voor betrokkenheid en vakbekwaamheid. Veel teams geven aan dat de afgelopen 
periode tegelijk pittig als leerzaam was. Er werd een stevig beroep gedaan op creativiteit en flexibiliteit. 
Maar de balans tussen werk en privé was niet altijd even makkelijk te vinden. Het virus zorgde voor angst 
en onzekerheid voor besmetting en vaker nog angst om cliënten te besmetten. De eigen vakbekwaamheid 
werd uitgedaagd en vaak wordt aangegeven dat de omstandigheden vroegen om een meer bewuste, 
reflectieve en luisterende houding. Tegelijk wordt ook een gevoel van tekortschieten genoemd, het in 
gedrang komen van eigen vakbekwaamheid omdat (beperkende) regels leidend zijn. En daar waar het 
werken op andere locaties door de een als verrijking wordt gezien, leidt dit voor een ander tot de 
constatering dat het team ‘uit elkaar’ dreigt te vallen.  
 

 
 
Bovenstaande grafiek laat een grote variatie en gelaagdheid zien aan reacties. Kwalitatief geduid lijkt dit 
met name uit te nodigen tot gesprek. Dan wel om het positieve dat (in elkaar) is ontdekt vast te houden, als 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Wat betekenden de coronamaatregelen voor  betrokkenheid en 
vakbekwaamheid van het team?

Aantal keer door teams genoemd



 
 

32 

 

wel om het kwijtgeraakte evenwicht weer terug te vinden. Puur cijfermatig lijkt het aantal meer negatieve 
gevolgen van corona op betrokkenheid en vakbekwaamheid overigens minder vaak te worden genoemd 
dan de meer positieve.  
 
Verzuim 
We willen een gezonde organisatie zijn. Daarvoor is een laag verzuim van belang voor medewerkers en 
cliënten. In ons meerjarenperspectief 2017-2020 is een verzuimpercentage van 3,5% als ambitie 
opgenomen.  
 
Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het verzuimpercentage zien vanaf 2017. Na een lichte daling 
vorig jaar is dit jaar het verzuimpercentage weer toegenomen tot 6,49%. Omdat verzuimredenen niet 
geregistreerd mogen worden, is het niet mogelijk om aan corona gerelateerd verzuim uit het verzuimcijfer 
te filteren. Alhoewel het verzuimpercentage iets onder het branchegemiddelde ligt, is het verschil met onze 
oorspronkelijke ambitie inmiddels aanzienlijk. We zijn duidelijk nog niet waar we willen zijn. 

 

De stijging van het verzuim is vooral te wijten aan de toename van het langdurig verzuim. De toename van 
het langdurig verzuim vindt plaats onder alle leeftijdsgroepen maar de stijging is het sterkst onder de 
oudere werknemers. Een gevolg van corona was een noodgedwongen stop van het in 2019 gestarte project 
Inzetbaarheid & Vitaliteit. Daardoor stokte de stroom van verslagen uit de teamgesprekken die we als input 
voor het verder ontwikkelen van ons inzetbaarheidsbeleid nodig hebben. We hopen daar in 2021 weer 
vervolg aan te kunnen geven. 
 
Jaarlijks wordt een Vernet Health Ranking gepubliceerd. De score van Gemiva-SVG is net als vorig jaar een 
7,7. Daarmee presteren wij op meerdere verzuimonderdelen op of boven het gemiddelde van de branche 
Gehandicaptenzorg.  
 
Meldingen Arbeidsinspectie – Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
In 2020 zijn er 23 interne meldingen geweest van arbeidsongevallen. Vorig jaar waren dit er 20. Geen van 
de interne meldingen is doorgezet naar de inspectie SZW. Eén melding uit 2019 is in 2020 door de inspectie 
beoordeeld waarna verder geen onderzoek meer plaats hoefde te vinden. 
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4.3 Hoe het volgens ons gaat en wat pakken we vanaf 2021 op? 
 
Ook in dit verslag is een groot compliment aan de medewerkers op zijn plaats, in het bijzonder voor 
degenen onder hen met dagelijks cliëntencontact. Hoewel de angst velen menigmaal in de benen zat, 
slaagden we er door de bank genomen toch in er voor elkaar en voor cliënten te zijn.  
 
De vraag lijkt gerechtvaardigd of alle formele kwaliteitssystemen en – verplichtingen daar nu wezenlijk aan 
hebben bijgedragen. Daar mag je wat ons betreft best enige twijfel bij hebben. Tegelijkertijd geldt ook hier 
dat het inzetten op vitaliteit, inzetbaarheid en werkgeluk weliswaar niet vanzelf gaat – en evenmin 
makkelijk is – maar wel de meest solide basis biedt voor goed werkgeverschap, goed werknemersschap en 
goed zorgverlenerschap. Daar gaan we dus in 2021 en de jaren daarna stug mee door. 
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5. Aandachtspunten 
 
Voortdurend zien we aanleidingen om onze praktijk te verbeteren. Het werken aan kwaliteit – welke 
invulling 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.  
 

5.1 Waar we extra aandacht aan wilden geven in 2020 
 
In het kwaliteitsjaarverslag 2019 constateerden we dat de uitdaging is om het evenwicht te bewaren tussen 
‘externe stimuli’ enerzijds en ons ‘innerlijk kompas’ anderzijds. We wilden selectiever zijn en ook meer 
focus aanbrengen in de inspanningen die we onder de noemer ‘continu verbeteren’ scharen. Naast 
blijvende aandacht voor het beleid rondom scholing en opleiding, het ontwikkelgesprek en het 
organisatieklimaat die in het kwaliteitsjaarverslag van 2019 waren genoemd resulteerde dit in een viertal 
nieuwe aandachtspunten voor 2020: 

 

 Percentage teams dat teamreflecties uitvoert ligt op 80% 

 Visie op vertrouwenspersonen in relatie tot de cliëntvertrouwenspersoon in de Wzd 

 Doorontwikkelen meldingsmogelijkheden incidenten agressie 

 Terugdringen verzuim 
 
Ondanks het feit dat 2020 een uniek jaar was hebben de genoemde punten op verschillende niveaus 
binnen de organisatie en op een bij het onderwerp passende wijze aandacht gekregen. Voor de lopende 
aandachtspunten uit 2019 zijn stappen gezet, maar afronding van deze onderwerpen zal voor zover dat 
mogelijk is niet eerder dan in 2021 aan de orde zijn. 
 

5.2 Wat we hebben gedaan 
 
Per aandachtspunt voor 2020 wordt aangegeven wat is gedaan en welke effecten dit heeft gehad. 
Daarnaast wordt kort ingegaan op de onderwerpen interne audits en de tweejaarlijkse visitatie.  
 
5.2.1 Aandachtspunten 
 
Percentage teams dat teamreflectie uitvoert ligt op 80% 
Het afgelopen jaar is de teams gevraagd te reflecteren met daarbij specifiek aandacht voor de vraag welk 
effect corona heeft gehad op verschillende belangrijke thema’s uit het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. 
De weerslag van deze reflecties zijn verdeeld over de verschillende hoofdstukken terug te vinden in dit 
jaarverslag. Op basis van de inzet van velen ligt het aantal ontvangen teamreflecties op 77% tegenover iets 
meer dan 50% het jaar ervoor. Met een wat positieve blik kan worden gezegd dat het gestelde doel zo goed 
als gehaald is.  
 
Visie op vertrouwenspersonen in relatie tot de (externe) cliëntvertrouwenspersonen in de Wzd 
Onze visie op klachtopvang en het vertrouwenswerk is geëvalueerd en opnieuw geformuleerd. De 
verhouding tussen de externe cliëntvertrouwenspersonen en onze interne vertrouwenspersonen is daarin 
uitgewerkt. We hebben per 1 maart 2021 twee ‘interne’ vertrouwenspersonen voor cliënten en hun 
vertegenwoordigers aangesteld, die weliswaar op onze loonlijst staan, maar hun werkzaamheden in 
volstrekte onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. De informatievoorziening over het gevarieerde landschap 
van klachtbehandeling en vertrouwenswerk is hierop inmiddels aangepast. Het aandachtspunt is afgerond. 
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Doorontwikkelen meldingsmogelijkheden incidenten agressie 
Bij veelvuldige uitingen van agressie is de mogelijkheid om zogenaamde turflijsten te gebruiken. Deze 
worden alleen in overleg met de gedragskundige en locatiemanager gebruikt. Het maximaal aantal 
meldingen van de turflijsten is gewijzigd. Hiermee is geprobeerd het instrument gebruiksvriendelijker te 
maken. Samen met de gedragskundige kan worden ingeschat welke turflijst het beste gebruikt kan worden 
(dag, week of maand turflijsten). Aandachtspunt is afgerond. 
 
Terugdringen verzuim 
Voor wat betreft het terugdringen van verzuim hebben we in het verslagjaar een pas op de plaats moeten 
maken. De plannen die we hebben in het kader van inzetbaarheid en vitaliteit zijn vanwege de 
coronamaatregelen noodgedwongen verschoven naar 2021. Helaas maar wellicht niet geheel onbegrijpelijk 
is het niet gelukt om het verzuim in 2020 terug te dringen.  
 
 
5.2.2 Interne audits 
 
In de planning voor 2020 zijn er vijf interne audits ingepland. In de regel worden per interne audit 10 
locaties bezocht.  De onderwerpen van de interne audits in 2020 zijn: 
 Roosteren: centraal of op locatie 

 Zorgprogramma’s 

 Onboarding: werving, selectie en inwerken 

 Transfers; verantwoord en veilig tillen 

 Werkwijze interne audits 

 
In verband met de beperkende maatregelen en andere prioriteitsstelling is ervoor gekozen om het interne 
auditprogramma voor 2020 door te schuiven naar 2021. Wel is in 2020 al een start gemaakt met het 
uitvoeren van de interne audit Onboarding.  
 
 

5.3 Hoe het volgens ons gaat en wat pakken we vanaf 2021 op 
 
Van de goede voornemens voor 2020 zijn er drie nagenoeg gerealiseerd. Wat resteert is vooral de opdracht 
om het verzuim terug te brengen. Met deze opgave worstelen we al een aantal jaren. Makkelijke 
oplossingen zijn er niet. Wat we wel hebben geleerd is dat we het niet moeten hebben van repressieve 
maatregelen, maar moeten blijven zoeken naar wegen om vitaliteit, werkgeluk en inzetbaarheid vanuit een 
positieve insteek aan elkaar te verbinden. Die zoektocht zetten we samen met het management en onze 
andere partners (waaronder ook de arbodienst, de bedrijfsartsen, onze externe hulpverleners en de 
Ondernemingsraad) voort. 
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6. Reflectie door belanghebbenden 
 

6.1 Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft het bestuurlijk kwaliteitsjaarverslag van de Gemiva-SVG Groep in de commissie 
kwaliteit en veiligheid op 14 april 2021 en in zijn vergadering van 17 mei 2021 besproken. De Raad van 
Toezicht vindt het een overzichtelijk, mooi en transparant document. Alle belangrijke elementen uit het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zijn wat de Raad van Toezicht benoemd. De ervaringen met Corona zijn 
uitgebreid verwerkt in het verslag en geven een goed beeld van het bijzondere jaar 2020. 
De gepresenteerde gegevens laten in veel gevallen al een aantal jaar een relatief consistent en op veel 
punten positief beeld zien. Erkend kan worden dat zaken soms gewoon goed zijn zoals ze zijn.  
Tegelijkertijd wil de Raad van Toezicht ervoor waken om te vallen voor de verleiding te snel een pas op de 
plaats te maken. Met de kwaliteit van leven van de cliënt voor ogen zijn er namelijk altijd onderwerpen die 
bewust opgepakt kunnen worden. Op basis van de beschreven cliëntervaringen in het jaarverslag kan er 
bijvoorbeeld worden gekozen om nadrukkelijker aandacht te schenken aan thema’s als Meedoen en 
Vrienden & Kennissen. En alhoewel hierbij veel factoren een rol spelen die deels buiten de invloedsfeer van 
de Gemiva-SVG liggen, denkt de Raad van Toezicht dat hier in het belang van de cliënt nog een positieve 
beweging is te maken. 
 

6.2 Centrale Medezeggenschapsraad 
De CMR heeft het Bestuurlijk Kwaliteitsverslag Gemiva-SVG Groep in zijn vergadering van 18 mei 2021 

besproken. Wat het eerste opvalt is de ‘aankleding’ van het verslag met tekeningen en uitspraken van 

cliënten over een ook voor hen heftige periode in hun bestaan. Dat illustreert dat het in kwaliteitsbeleid in 

de eerste plaats om hen gaat. De CMR spreekt daarvoor graag waardering uit. De teksten in het verslag 

maken helder dat het niet gemakkelijk is om meer algemene uitspraken over kwaliteit van zorg en – vooral 

– kwaliteit van leven te doen. De CMR proeft daarin de worsteling van de medewerkers, de managers en de 

bestuurders van de Gemiva-SVG Groep om daarin een duidelijke en consistente koers te bepalen die 

aansluit bij wat voor de individuele cliënt betekenis heeft. Hij begrijpt ook dat omwille van de eisen die het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg stelt het ‘verhaal achter kwaliteit’ soms minder uit de verf komt. 

Tevreden is de CMR over de wijze waarop in het verslag de aanbevelingen zijn verwerkt die de CMR naar 

aanleiding van het BKV 2019 heeft gedaan. Al met al is het echter wel een uitvoerig en daardoor wat 

minder toegankelijk document geworden. Het advies van de CMR voor het volgende BKV is dan ook om te 

blijven streven naar beperking van de omvang en toespitsing op enkele hoofdthema’s.  

 

6.3 Ondernemingsraad 
“In the middle of every difficulty lies opportunity” 
- Albert Einstein 

Het bestuurlijk kwaliteitsverslag van 2020 staat, logischerwijs, voor een groot deel in het teken van de 
impact die Corona heeft (gehad) op de cijfers en prestaties. Te lezen is dat we afgelopen jaar een behoorlijk 
aantal beperkingen hebben ervaren, maar dat er ook mooie initiatieven en alternatieven zijn ontstaan. 
De OR wil in eerste instantie dan ook van dit podium gebruik maken om zowel medewerkers als 
management een compliment te maken voor de inzet en flexibiliteit van afgelopen jaar. Uit de opgehaalde 
en genoemde cijfers blijkt dat we, zelfs in een jaar wat gerust ‘heftig’ genoemd kan worden, nog relatief 
goed uit de verf komen. De OR zou echter de OR niet zijn als we toch niet wat aandachtspunten zouden 
aanstippen. 
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Het valt op dat de top 3 van verbeterpunten, aangegeven door teams, ten opzichte van de 3 jaar daarvoor 
totaal vernieuwd is. Dit zal gedeeltelijk te verklaren zijn door de invloed van corona-maatregelen op de 
werkzaamheden, maar de vraag rijst hoe er gewerkt is aan de onderwerpen Zorginhoudelijk t.b.v. cliënt, 
methodisch werken (OP) en afspraken in het team. Zijn deze ook inhoudelijk opgepakt en zodoende 
verdwenen, of zijn andere onderwerpen nijpender geweest. 
Wat de OR spijtig vindt is dat wordt aangegeven dat naar de aanleidingen van de MIC-meldingen afgelopen 
jaar geen onderzoeken zijn gedaan. Een bijzonder jaar als dit levert bijzondere situaties op, waarbij de OR 
van mening is dat dit juist reden zou moeten zijn om onderzoek te doen bij MIC-meldingen. 
Door Corona zijn ook een aantal belangrijke en langlopende onderwerpen gestagneerd, of in elk geval niet 
zo uitgevoerd als het voornemen was. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ‘Boostplan Dit vind ik ervan’ en het 
project Inzetbaarheid & Vitaliteit. Met name het project Inzetbaarheid & Vitaliteit ligt de OR na aan het hart 
en zij kijkt dan ook reikhalzend uit naar de vorderingen die hiermee in het volgend jaar gemaakt zullen gaan 
worden. Ditzelfde geldt voor het Opleidings-/Scholingsbeleid en het Organisatieklimaat/ Sociale Veiligheid.  
 

6.4 Visitatie Ons Tweede Huis 
Als onderdeel van de kwaliteitsverantwoording over het jaar 2020 is een wederzijdse visitatie uitgevoerd 
met Ons Tweede Thuis. Er zijn twee (digitale) groepsgesprekken georganiseerd. Aan deze gesprekken 
namen cliënten, familie, bestuur, locatiemanagers, behandelaars en begeleiders van beide organisatie deel. 
Ook sloten twee externe experts aan bij de gesprekken. Het doel van de gesprekken was om vanuit 
verschillende rollen en perspectieven te komen tot een waarderende dialoog over de onderwerpen: ‘Eigen 
regie en wat is daarvoor wenselijk en nodig voor de cliënt’; ‘Verantwoording versus de zorg- en 
dienstverlening aan onze cliënten’ en ‘continuïteit van zorg en verloop en ziekteverzuim personeel’.  
 
In de visie en waarden van Gemiva-SVG Groep staat ‘eigen’ regie bovenaan. Zeker in de context van het 
afgelopen jaar gedomineerd door Corona en alles wat dat teweeg heeft gebracht, is dit begrip in een ander 
daglicht komen te staan.  Dat komt in de kwaliteitsrapportage naar voren. Een belangrijk leerpunt is die 
positieve inzichten voor de kwaliteit van zorg nader te onderzoeken en eventueel te vertalen naar een 
aanpassing van het huidige zorg- en dienstverleningsaanbod.    
Cruciaal blijft het besef dat elke cliënt uniek is en wij als zorgorganisatie vanuit de verschillende 
perspectieven de voorwaarden creëren om de cliënt (verantwoorde) ruimte te bieden om een zo gewoon 
mogelijk leven te leiden. Het kwaliteitsjaarverslag beschrijft hoe wij hier handen en voeten aangeven door 
de inzet van de instrumenten ‘Dit vind ik ervan’, de teamreflectie en ‘Teamie’. De extern deskundigen 
benoemen beide dat een zo gewoon mogelijk leven en eigen regie zich lastig laten vertalen in cijfers. Daar 
past eerder de houding van oprechte nieuwsgierigheid bij; naar dat wat de cliënt wil vertellen maar ook het 
perspectief van de verwant en de begeleider daar, in mee te nemen. Het verkennen van deze verschillende 
invalshoeken biedt ruimte om te reflecteren.  Dit hoeft niet onmiddellijk tot handelen en acties te leiden. 
Dit sluit aan bij het verbeterpunt om ‘het werken in de driehoek’ nadrukkelijker aandacht te geven; dit is al 
onderwerp van gesprek binnen de organisatie. De visitatie heeft, mede naar aanleiding van de inbreng van 
Chiel Egberts, versterkt dat het belangrijk is om hier het komende jaar aandacht voor te vragen. Daarbij 
staan wij ook stil wat de ‘geëigende’ middelen daarvoor zijn, naast datgene dat nu in de organisatie al 
ingezet wordt zoals “Dit vind ik ervan!’, oplossingsgericht werken en zorgprogramma’s. We werken hierin 
samen met onze centrale medezeggenschapsraad. 
 
 
  


