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De tekeningen in deze samenvatting van het kwaliteitsjaarverslag komen uit 
het boekje ‘Anderhalvemeterkusje’ van Irma Bik, coach 
medezeggenschapsraden bij de Gemiva-SVG Groep.  
Hierin staan waardevolle uitspraken van cliënten over leven in coronatijd.  
 
Bellen en vertellen 
Cliëntenraden konden door de regels voor corona vaak niet vergaderen. 
Irma bedacht ‘Bellen & Vertellen’. Vanaf april 2020 sprak zij iedere maand 
ongeveer 80 cliënten over het leven in tijden van corona. Dit deed zij 
telefonisch of met beeldbellen Het bleek een goede manier om contact te 
houden met een groot aantal cliëntenraden.  
 

Door aan alle cliënten dezelfde vragen te stellen, werd duidelijk hoe zij zich 
voelden. Irma vroeg aan hen: Hoe gaat het met je? Wat vind je van de regels 
voor corona? Hoe houd je het vol? Waar kijk je naar uit? Wat gaat er goed?  
Medewerkers en cliënten lazen de antwoorden op deze vragen. Er kwamen 
ook vragen en adviezen voor de locatiemanagers uit voort. De teams gingen 
hiermee aan de slag. Dit bleek goed te werken. 
 
Rake en ontroerende uitspraken 
Uit de ‘Bellen & Vertellen’ gesprekken kwamen mooie uitspraken. Deze zijn 
door Irma Bik verzameld in het boekje ‘Anderhalvemeterkusje’. Irma vertelt: 
“Locaties vertellen graag over wat zij meemaken en wat cliënten ervan 
vinden. Daarom werkten zij mee aan de totstandkoming van het boekje. Dat 
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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Leren en Verbeteren 
 
In het kwaliteitsjaarverslag vertelt de Raad van Bestuur wat we in 2020 deden om ons werk goed te 

doen en beter te doen:  
 
•  voor de cliënt, zodat hij of zij* een goed leven heeft; 
•  voor de medewerker, zodat hij of zij  met plezier werkt en het werk 
goed aankan; 
•  voor de organisatie, zodat de zaken bij ons goed lopen en we niet 
meer geld uitgeven dan we krijgen. 
 
Het kwaliteitsjaarverslag gaat over veel onderwerpen.  

Want we zijn op veel manieren met kwaliteit bezig. 
 
* Om niet steeds hij of zij te hoeven zeggen gebruiken we in dit verslag de hij-vorm 

 

1. Bestuur 
 
We vertellen eerst hoe de Raad van Bestuur zijn werk ziet. We vertellen hoe we de zorg voor 
cliënten doen. En welke middelen we gebruiken om na te gaan of het goed gaat en wat beter 
kan. We vertellen hoe de medewerkers hun werk ervaren. Ook geven we aan hoe we ervoor 
zorgen dat medewerkers hun werk goed doen en verbeteren. We zien dat heel veel dingen 
goed gaan. We zijn blij en dankbaar dat we dit samen met alle cliënten, verwanten, 
medewerkers en vrijwilligers bereiken. We zijn er trots op dat ons beleid weer goedgekeurd is 
en voldoet aan alle wetten. 
 

2. Zorg voor de cliënten 
 

Kennen van de cliënt 
 

Het is belangrijk om te weten wat een cliënt nodig heeft om aan zijn doelen te werken. We 
maken afspraken hoe we de cliënt het beste kunnen begeleiden. We doen dat in het 
ondersteuningsplan. We spreken minimaal 2 keer per jaar met de cliënt over het 
ondersteuningsplan. En we stellen het plan jaarlijks opnieuw vast. De teams bespreken elk jaar 
met elkaar of zij de goede begeleiding bieden. Dat noemen we teamreflectie. Met elkaar 
stilstaan bij het eigen handelen is belangrijk. Elke begeleider leert zo om de dagelijkse 
ondersteuning van cliënten te verbeteren.  
 
Dit jaar was corona steeds een onderwerp van bespreking. Daar gaan ook de volgende 
verbeterpunten over:  

 Het overheidsbeleid en coronaregels uitleggen aan cliënten kan sneller en beter. 

 Maatwerk is belangrijk: aan de ene cliënt vertel je het anders dan aan een andere cliënt 
(denk aan picto’s of gebaren) 

 Voor medewerkers moet er beter gekeken worden hoe ze werk en privé beter op elkaar 
kunnen afstemmen.   
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Ruimte voor eigen regie 
 
We vinden eigen regie van cliënten belangrijk. Zo kunnen zij een zo goed en gewoon mogelijk 
leven hebben. De cliënten vertellen aan de hand van ‘Dit vind ik ervan!’ hoe zij dat ervaren. 
Begeleiders doen hun best om cliënten niet te beperken in hun vrijheid. Een nieuwe wet: Wet 
zorg en dwang (Wzd) is op 1 januari 2020 ingegaan. Daar hoort een nieuwe manier van werken 
bij. Gemiva heeft deze werkwijze stap voor stap ingevoerd. De wet geldt als wij onvrijwillige 
zorg aan een cliënt verlenen. Dit doen we alleen als de veiligheid van de cliënt in gevaar is. Of 
die van mensen om hem heen. De kern van de nieuwe Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De 
zorg moet zo veel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Op 31 december 2020 werd er bij 
145 cliënten onvrijwillige zorg ingezet. Het ging hierbij met name om beperken van 
bewegingsvrijheid, insluiten en houden van toezicht.  
 
Door corona was er in 2020 (veel) minder zeggenschap en eigen regie voor cliënten. Dit kwam 
naar voren uit de teamreflectie. Door de coronaregels moesten begeleiders en cliënten op zoek 
naar een ander activiteitenprogramma en een andere invulling van bezoek waar dat kon. We 
moesten de coronaregels toepassen maar de cliënt had ook wensen en behoeften waar we 
rekening mee wilden houden. Het was een zoektocht. 
 
Samenwerking cliënt, medewerker, verwanten en vrijwilligers 
 
We praten open met de cliënt en met de mensen die belangrijk zijn voor de cliënt. Meestal gaat 
dit goed, soms niet. Wie niet tevreden is of een klacht heeft kan contact opnemen met een 
vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris. In 2020 waren er 46 klachten. Dit waren bijna 
10 klachten meer dan vorige jaren; dit kwam mede door corona. De meeste klachten zijn na 
een gesprek met betrokkenen naar tevredenheid opgelost.  
 
De cliëntvertrouwenspersonen hebben in 2020 met 16 cliënten of verwanten contact gehad. 
Dit was ongeveer 10 minder dan in vorige jaren. Hier is geen directe reden voor. In de 
gesprekken gaat het vaak over een gemis aan vertrouwen. Soms ook dat een cliënt of verwant 
niet weet bij wie of waar ze informatie kunnen vinden.  
In 2020 zijn er 3 meldingen gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
Deze meldingen gingen over seksueel misbruik. Er is onderzoek ingesteld. 4 meldingen uit 
vorige jaren zijn afgerond door de IGJ. 
 
Er zijn ruim 1500 vrijwilligers die zich inzetten voor Gemiva. De vrijwilligers zijn uitgenodigd om 
aan een onderzoek deel te nemen. 437 vrijwilligers hebben hieraan meegedaan. De meeste 
vrijwilligers zijn tevreden met hun vrijwilligerswerk. Het gemiddelde cijfer is een 8,2. 
In de teamreflecties hebben we veel gepraat over het betrekken van ouders en verwanten 
tijdens corona. Voor het grootste deel is dit verbeterd en de betrokkenheid is toegenomen. 
Met name door beeldbellen is er intensiever contact geweest.  
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Veiligheid in zorg en ondersteuning 
 
We doen ons best om geen fouten te maken. Toch kunnen we dat niet voorkomen omdat we 
mensen zijn en met mensen werken. De medewerkers van Gemiva hebben in 2020 totaal 
15.685 dingen gemeld die fout gingen of bijna fout. Dit aantal verschilt niet heel veel met het 
jaar ervoor. Er zijn korte verslagjes gemaakt over deze meldingen. Om er met elkaar van te 
leren. Veel meldingen gaan over agressief gedrag van cliënten. Andere dingen die vaak fout 
gaan, zijn het geven van medicatie en vallen.   
 
Voor veel cliënten maken we een veiligheidskaart. Daarop schrijven we of er een kans is dat er 
dingen in het leven van de cliënt fout gaan. Daar kunnen we dan samen op letten. In 2021 
krijgen we een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier. Hierin nemen we verbeteringen voor deze 
veiligheidskaart mee. In de veiligheidskaart gaat het meestal over de volgende dingen: 
 

 Vallen 

 Verkeersonveilig gedrag 

 Veel te zwaar of te licht zijn 

 Emotioneel of seksueel misbruik 
 

Heel naar is het ook als cliënten zich misdragen. Bijvoorbeeld op het gebied van seks. Of als een 
cliënt zelf  door een andere persoon wordt misbruikt. We hebben een speciaal team dat dan 
advies geeft. Zij hebben 43 adviezen uitgebracht in 2020. Er zijn minder meldingen gedaan dan 
in de jaren ervoor. (2019: 60, 2018: 65) Als zoiets gebeurt, doet dat ook veel pijn bij de familie. 
Daarom proberen we familie steeds beter te informeren en te begeleiden als zoiets is gebeurd. 
Daarnaast laten we medewerkers een speciale scholing volgen, zodat zij weten wat ze moeten 
doen.  
 

3. Ervaringen van cliënten 
 
Dit vind ik ervan! 
We schrijven in het jaarverslag over de gesprekken met cliënten. Gesprekken over wat een 
cliënt wil en wat hij nodig heeft. Dat gesprek voert de begeleider met de cliënt. Of met een 
belangrijk familielid van de cliënt. Of er is een gesprek met z’n drieën. 
De medewerkers van de Gemiva-SVG Groep gebruiken ‘Dit vind ik ervan!’ voor die gesprekken. 
Zij willen graag weten welke ervaringen de cliënt heeft. Hoe ziet hij zijn leven? Wat hij wil 
veranderen? 
 
De volgende stap is om daar samen afspraken over te maken. Die komen in het 
ondersteuningsplan. Dat is voor iedere cliënt anders. Want niemand is hetzelfde. 
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We hebben geprobeerd op te schrijven wat alle cliënten er samen van vinden. Dat was best 
lastig. Over het algemeen zijn cliënten en verwanten het meest tevreden over de thema’s Hulp, 
Veilig voelen, Huis en Familie. We leren van deze uitkomsten wat belangrijk is als je cliënten 
wilt helpen om een goed leven te hebben. 
 
Ruimte cliënt op gebied eigen regie 
Ook dit jaar hebben we het thema ‘kiezen’, omdat dit past bij eigen regie hebben, extra 
onderzocht. De cliënten geven aan hoe zij ‘kiezen’ ervaren. Om het verschil met vorig jaar te 
laten zien, staan deze cijfers er tussen haakjes achter: 
 

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)  

 

496 keer geeft men aan dat er verandering gewenst is. Daarnaast geeft men 782 keer aan dat 
het thema belangrijk is. De cijfers verschillen niet veel van 2019. 
We hebben ook extra aandacht besteed aan de thema’s Familie, Vrienden en kennissen. Dit 
omdat het past bij de samenwerking tussen de cliënt, medewerker, vrijwilliger en andere 
belangrijke mensen voor de cliënt. Daar zien we kleine verschillen in de cijfers. 
 

  Kwaliteit van leven tijdens corona 
 

110 teams van Gemiva hebben gekeken naar de kwaliteit van leven van de cliënten tijdens 
corona. Bijna de helft van de teams vindt dat de kwaliteit van leven is afgenomen. Cliënten 
missen het meest contact met anderen en hun activiteiten. Ook ervaren ze meer eenzaamheid 
en gevoel van isolement. Coronaregels zorgen bij de ene cliënt voor meer spanning vanwege 
onduidelijkheid of ervaren beperkingen. Een andere cliënt ervaart juist meer rust door minder 
tijdsdruk en verwachtingen. Zie in onderstaande grafiek de uitkomsten: 
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4. Medewerkers 
 

In het kwaliteitsverslag staat ook een hoofdstuk over de medewerkers. Zij doen het werk, 
samen met de cliënten. En vaak ook met verwanten en andere mensen die voor de client 
belangrijk zijn. Want zo zeggen we dat binnen de Gemiva-SVG Groep: samen maken we het 
verschil! We zijn gastvrij, verantwoordelijk en oplossingsgericht. 
 
Hiervoor zijn medewerkers nodig die goed hun werk doen en betrokken zijn. 
We scholen onze medewerkers en vragen naar hun ervaring. We gebruiken verschillende 
manieren om na te gaan of medewerkers goed hun werk doen. Voor goede zorg moeten 
medewerkers met elkaar samenwerken. Daar gebruiken we ‘Teamie’ voor. Teamie is een online 
scan van het team, waar sterke en zwakke punten van het team uit naar voren komen. In 2020 
hebben 43 teams een Teamie uitgevoerd. Dat is bijna de helft van 84 teams in 2019. Door 
corona hadden veel teams hier in 2020 geen tijd en ruimte voor.  
Dit geven de medewerkers aan als verbeterpunten: 
 

 Het moet duidelijker zijn wie welke verantwoordelijkheden heeft 

 Belangrijke informatie moeten we beter met elkaar delen 

 Tijdens een teamoverleg moet iedereen zijn zegje kunnen doen 

 We moeten het beste in elkaar naar boven halen en elkaar zinvolle feedback geven 
 
Medewerkers maken soms vervelende situaties mee in hun werk. Als ze willen kunnen zij een 
gesprek voeren met een nazorgfunctionaris. Die helpt hen om duidelijk te krijgen wat zij nodig 
hebben om hun werk te blijven kunnen doen. In 2020 is daar 30 keer gebruik van gemaakt. 
 
De Commissie Ethiek ondersteunt medewerkers die voor lastige keuzes staan. Dan is het fijn 
om met elkaar stil te staan bij de vraag wat een goede beslissing is en waarom. We noemen dat 
een Moreel Beraad. In 2020 zijn er – net als in 2019 – 4 situaties besproken.  
 
De Afdeling Leren & Ontwikkelen zorgt voor bij- en nascholing van medewerkers. Sommige 
scholingen stellen we verplicht omdat we dat belangrijk vinden voor goede zorg. In 2020 
hebben een kleine 5000 medewerkers ongeveer 900 scholingen gedaan. Door de coronaregels 
zijn vaker dan normaal scholingen geannuleerd. Ruim 8500 keer hebben medewerkers 
verschillende online leerprogramma’s gevolgd. Dit is sterk toegenomen het afgelopen jaar.  
 
Hoer ervaren medewerkers de kwaliteit van werk? In 2020 is gekeken naar het volgende: wat 
betekende corona voor de betrokkenheid en deskundigheid van de medewerkers? 
Medewerkers ervaarden deze periode als pittig en leerzaam. Medewerkers moesten vooral 
flexibel en creatief zijn. Ook was er angst en zorg om besmetting. Er zijn positieve dingen in 
elkaar en in het werk ontdekt. De balans tussen werk en privé was niet altijd makkelijk te 
vinden. 
 

Helaas zijn medewerkers ook weleens ziek. Afgelopen jaar zijn meer medewerkers ziek 
geweest. We kunnen niet precies zien of dit door corona komt of niet. Oudere werknemers zijn 
vaker langduriger ziek. Als we Gemiva vergelijken met andere zorgbedrijven, dan zien we bij 
Gemiva minder zieken. Toch vinden we de cijfers nog te hoog. We willen graag dat zoveel 
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mogelijk medewerkers gezond zijn en blijven. Het project ‘Inzetbaarheid en vitaliteit’ moesten 
we vorig jaar stoppen door corona. We hopen dit in 2021 weer op te kunnen pakken.  
 
Audits 
Bij een audit onderzoek je of een organisatie goed en betrouwbaar functioneert. 
In 2020 waren 5 van deze onderzoeken gepland. De onderwerpen waren: 
 

 Maken van roosters, centraal of op de locatie? 

 Zorgprogramma’s 

 Het zoeken, kiezen en inwerken van nieuwe medewerkers 

 Veilig tillen 

 Werkwijze audits 
 
Deze onderzoeken zijn door corona niet doorgegaan in 2020. Wel zijn we gestart met het doen 
van deze onderzoeken via zoom. Dat is nieuw voor Gemiva en gaan we evalueren.  
 

5. Voornemens 
 

Als organisatie leren we van onze ervaringen. Goede voornemens en aandachtspunten zijn 
belangrijk. Het jaar 2020 is door corona heel anders verlopen. We hadden voor 2020 4 nieuwe 
voornemens gesteld. Wat willlen we beter doen? We hebben aan onderstaande punten 
gewerkt.   
 
80 procent van de teams voert teamreflecties uit 
Door de inzet van veel medewerkers hebben we dit doel zo goed als gehaald. Het aantal 
ontvangen teamreflecties ligt op 77 procent tegenover iets meer dan 50 procent van het jaar 
ervoor.  
 
Visie op cliëntvertrouwenspersonen 
In 2021 zijn er 2 nieuwe (interne) cliëntvertrouwenspersonen aangesteld. Daarnaast is er een 
externe cliëntvertrouwenspersoon bij onvrijwillige zorg. Dit komt voort uit de Wet zorg en 
dwang. De informatie is hierop aangepast. Dit voornemen is afgerond. 
 
Verder ontwikkelen meldingsmogelijkheden agressie voorvallen 
Turflijsten worden ingezet bij vaker voorkomende situaties van agressie. Deze lijsten zijn 
gebruikersvriendelijker gemaakt. Dit voornemen is afgerond.  
 

Zorgen voor lagere aantallen zieke medewerkers 
Door coronaregels hebben we dit voornemen noodgedwongen verschoven naar het volgende 
jaar. Het is te begrijpen dat dit voornemen niet gelukt is in 2020.  
 
Er zijn 3 van de 4 voornemens zo goed als gelukt te realiseren. Aandacht zullen we blijven geven 
aan zoveel mogelijk gezonde medewerkers.  
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