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Inleiding
Bestuurder Ingrid van Huijkelom – Anders aanpakken in 2021
2021 was wederom een bijzonder jaar. Eind 2020 wisten we nog niet wat ons te wachten zou staan,
maar op basis van de evaluatie over 2020 namen we ons voor het ‘anders aanpakken’ in 2021 voort te
zetten. Doelen gericht op kwaliteit en innovatie, eigen regie van cliënten, gelijkwaardig samenwerken
en zelfverantwoordelijk werken en eigenaarschap stonden in het jaarplan centraal.
Inmiddels is duidelijk dat corona ook in 2021 nog een enorme impact heeft gehad, voor cliënten, hun
familie en vrienden, voor medewerkers en vrijwilligers en voor SDW als organisatie. De steeds
veranderende maatregelen, de vaccinaties en het oplopend ziekteverzuim onder medewerkers hebben
veel gevraagd van alle betrokkenen. Het is bewonderenswaardig hoe het onze medewerkers en teams
daarbij toch gelukt is om allerlei verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Verbeteringen en
vernieuwingen om een Goed levan van de cliënt, Goed werk van de medewerker, een Gezonde
organisatie èn Goede samenwerking waar te maken. Dit Kwaliteitsrapport geeft daarvan een goed
beeld; we kunnen trots zijn op zo veel mooie resultaten!
In 2021 is ook vooruitgekeken tot en met 2023 en is een nieuwe meerjarenkoers uitgewerkt: SDW op
koers naar 5G. Hieraan voorafgaand brachten we onze context met alle trends, ontwikkelingen en
uitdagingen in kaart. Door de actuele ontwikkelingen in de wereld komen daar voor SDW nog nieuwe
uitdagingen bij. Uitdagingen die nieuwe keuzes vragen en nieuwe werkwijzes en oplossingen. Samen
met cliënten, netwerken, medewerkers, vrijwilligers en partners in de regio gaan we die uitdagingen
aan. Immers, SDW = Samen Dromen Waarmaken!
Ingrid van Huijkelom – van Iersel
Bestuurder SDW
Mei 2022
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SDW in Cijfers
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Dit is SDW
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Op koers naar 5G
De zorgwereld verandert snel en de samenleving wordt steeds ingewikkelder. De budgetten in de zorg
worden krapper. Ook is het een uitdaging om genoeg goede medewerkers te houden en blijven
vinden. SDW ziet de ontwikkelingen om zich heen niet als probleem, maar als uitdaging. De cliënten
staan hierbij centraal. SDW zorgt ervoor dat zij kunnen leven zoals zij dat willen. Daarom pakt de
organisatie uitdagingen anders aan.
Onze koers voor 2021-2023
In de eerste helft van 2021 werkten we aan onze nieuwe koers voor 2021-2023. Cliënten, vrijwilligers,
medewerkers en samenwerkingspartners: iedereen heeft kunnen meepraten, meedenken en
meedromen. Deze nieuwe koers biedt een duidelijke stip op de horizon. Ook is er ruimte om flexibel en
wendbaar te zijn. Verbeteren wat beter kan. En vooral omarmen wat goed is. Zoals het werken met
zelfverantwoordelijke teams. Zo werkt SDW samen aan Goed leven, Goed werk, Gezonde organisatie
én onze nieuwe G: Goede samenwerking.
En wat is dan 5G?
5G betekent voor SDW niet letterlijk een 5e G. 5G is bekend als de techniek voor mobiele telefonie.
Een supersnel netwerk dat symbool staat voor ontwikkeling, flexibiliteit en verbinding. Slim én efficiënt.
Dat past perfect bij de toekomst van SDW. Het zijn van creatieve omdenkers: met enthousiasme en
passie voor wat de organisatie doet, gaat SDW samen nieuwe uitdagingen aan.

Ambities en gedurfde doelen
De organisatie is ambitieus en heeft vier ambities; voor iedere G één! Goed Leven, Goed Werk,
Gezonde Organisatie en Goede Samenwerking. SDW werkt samen aan gedurfde doelen om de
ambities te bereiken. Dit wordt aangepakt vanuit de kernwaarden: zelfverantwoordelijk, samenwerkend
en ondernemend. SDW blijft in gesprek over kansen en uitdagingen. Maar ook of SDW nog op koers
zit. Want de ambities, die wil de organisatie graag bereiken. Zo komt SDW steeds dichterbij de
droombestemming: een wereld waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen in de samenleving.
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Aanpak kwaliteitsrapport
Dit kwaliteitsrapport is opgesteld aan de hand van thema’s uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg
(kkghz). Bij het opstellen van het verslag is op de onderwerpen continu gekeken naar wat in 2021 heeft
plaatsgevonden, wat het heeft opgeleverd en in welke mate er vervolg aan wordt gegeven.
Het concept kwaliteitsrapport is besproken in het managementteam van SDW en gedeeld met de
deelnemers van het intern beraad.

Leeswijzer
Dit kwaliteitsrapport is een weergave van de kwaliteit van zorg die door SDW geboden wordt. Hierbij
maken we gebruik van kwantitatieve gegevens (cijfers) en kwalitatieve gegevens (verhalen). Er wordt
beschreven hoe de kwaliteit van de geboden zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten,
waar SDW trots op is en welke verbeterpunten we signaleren.
De hoofdstukindeling is gebaseerd op de onderdelen van de conclusies van 2020, waarin we de
speerpunten voor 2021 benoemden.
In hoofdstuk 1 wordt omschreven hoe in 2021 is geïnvesteerd in kwaliteit en innovatie.
Hoofdstuk 2 geeft aan hoe eigen regie van cliënten heeft plaatsgevonden.
Hoofdstuk 3 gaat in op de wijze waarop we samenwerking vorm geven. Dit raakt de G van Goede
samenwerking.
Hoofdstuk 4 gaat in op zelfverantwoordelijk werken en eigenaarschap.
Hoofdstuk 5 bevat de reflectie en het samenvattend verslag van het intern beraad.
Hoofdstuk 6 sluit het kwaliteitsrapport af met de conclusies en verbeteracties voor 2022.

Kwaliteitsrapport SDW 2021 | 8

1. Investeren in kwaliteit en
innovatie
Kwaliteit binnen SDW
Onze visie op kwaliteit sluit aan bij de ambities van onze koers ‘SDW op koers naar 5G’ op Goed
leven, Goed werk, Gezonde organisatie en Goede samenwerking:
1.

Wij werken cliëntvolgend en bieden persoonsgerichte zorg; we tonen lef om samen met
cliënten en anderen te zorgen voor een mooier leven van cliënten in relaties, wonen, werken,
leren en vrije tijd.

2.

Wij werken procesgericht, waarbij continu verbeteren centraal staat op alle niveaus in de
organisatie.

3.

In samenhang met de PDCA-cyclus denken we vooraf na over de kansen, de risico’s en de

4.

Zelfverantwoordelijke teams werken zelfstandig en resultaatgericht aan
(kwaliteits)doelstellingen.

5.

De leefwereld staat centraal, zodat teams toe komen aan de essentie van hun werk (de

mogelijke impact voor cliënten, medewerkers en organisatie (risicobeheersing).

bedoeling). Bij het continu verbeteren maken we een directe verbinding met de leefwereld van
de cliënt, waardoor we dominantie van de systeemwereld voorkomen (regelarm).

Corona
Corona drukte ook op 2021 haar stempel. Het aantal uitbraken onder cliënten bleef binnen SDW
beperkt. In de woonlocaties die met een uitbraak te maken kregen, werd veel van de medewerkers
gevraagd. Maar ook in alle andere teams heeft corona continu alertheid gevraagd en veel extra werk
meegebracht.
Coronateam
Al sinds het begin van de pandemie is bij SDW een coronateam samengesteld. Dit coronateam
bestaat uit unitmanagers, het medisch team, een adviseur Mens & Organisatie en een
communicatieadviseur en legt adviezen voor en verantwoording af aan het managementteam. Het
Coronateam begeleidde alle maatregelen en de vaccinaties. Daarnaast monitorde het coronateam in
samenwerking met de unitmanagementteams (UMT’s) en het Flexbureau de beschikbaarheid van
voldoende gekwalificeerde medewerkers. De voorzitter van het coronateam was de verbindende
schakel naar het managementteam. Het aantal besmettingen werd wekelijks of tweewekelijks aan het
managementteam gerapporteerd. Tegen de zomer was corona min of meer een regulier onderdeel
binnen onze processen. Zoals in het hele land nam het aantal besmettingen in het najaar weer toe,
met uiteindelijk eind 2021 opnieuw een lockdown. De nasleep van het coronavirus, ook in teams die
weinig besmettingen hebben gehad, is door het coronateam geuit als punt van zorg voor 2022.
In het interview met het coronateam lees je hoe dit team zich heeft ingezet voor de kwaliteit en
continuïteit van de zorg en over zijn leerervaringen.
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Interview: Coronateam in 2021: van crisisteam naar team dat
ontwikkelingen volgt en opvolgt
Net als het jaar ervoor kwam het coronateam in 2021 minimaal één keer per week bij elkaar om de
zaken rondom het coronavirus in goede banen te leiden. Het coronateam bestaat uit unitmanagers van
de drie sectoren, medewerkers van het medisch team, een adviseur Mens & Organisatie en een
communicatieadviseur.
Uitbraken
“We startten in de eerste twee maanden van 2021 met drie grote uitbraken op woonlocaties”, herinnert
unitmanager en voorzitter van het coronateam Ingrid Machielse zich nog goed. “Er waren zowel veel
cliënten als medewerkers besmet, waardoor de bedrijfsvoering binnen de sector wonen in het geding
kwam. Door de hulp vanuit andere teams is deze uitbraak weer beheersbaar geworden. Deze
uitbraken hebben ons wel geleerd dat we te nemen stappen om de bedrijfsvoering te kunnen
continueren goed op een rij moeten hebben.”

“De uitbraken op woonlocaties hebben ons geleerd dat we te nemen stappen om de
bedrijfsvoering te kunnen continueren goed op een rij moeten hebben.”
Plan
“Zo leerden we dat het Flexbureau dan een regiefunctie moet nemen, dat medewerkers vanuit
ondersteunende afdelingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren en dat als we goed
communiceren naar cliëntnetwerken en vrijwilligers er meer begrip ontstaat en zij zelfs ondersteunend
kunnen zijn aan de zorg. Al deze en andere punten hebben we in een plan gezet, dat we erbij kunnen
pakken zodra de bedrijfsvoering weer in het geding dreigt te komen.”
Cohortteam
In de eerste maanden van 2021 werd door het zogenoemde cohortteam ook nog veel aan
infectiepreventie gedaan. Ingrid: “Zij ondersteunden het medische team van SDW en hebben veel
teams verder op weg geholpen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Later in het jaar werd
de rol voor het cohortteam steeds kleiner en is er uiteindelijk voor gekozen het team op te heffen.”

“Wat we in 2021 ook geleerd en opgepakt hebben is om meer te evalueren met
cliënten.”
Evalueren met cliënten
Ingrid gaat verder: “Wat we in 2021 ook geleerd en opgepakt hebben is om meer te evalueren met
cliënten. Een klein deel van het coronateam heeft nu regelmatig overleg met ervaringsdeskundigen
van SDW’s bureau MET! Dan hebben we het over hoe cliënten de maatregelen ervaren, maar ook
over hoe we de communicatie richting cliënten en netwerken kunnen verbeteren.”
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Vaccineren
“Verder was het vaccineren van de wooncliënten (24 uurs-zorg) een uitdaging”, weet Ingrid nog goed.
“Onze wooncliënten vallen onder verantwoordelijkheid van hun huisarts en vanuit de samenwerkende
huisartsen werd deze operatie uitgerold. Helaas waren er flink wat (logistieke) problemen en was het
een hele uitdaging om alle wooncliënten die dat wilden twee keer te vaccineren. Daarnaast was de
koppeling met het systeem waarin de GGD de vaccinaties registreert niet goed verlopen, waardoor er
cliënten waren die problemen hadden met hun QR-code. Ook dat verliep via de huisartsen. Gelukkig
ging de boostercampagne in december veel vlotter. Toen was er sprake van een efficiënte
samenwerking tussen de GGD en ons medisch team. Zo ervaarden we dat één coördinator op een
campagne het beste werkt.”

“We zijn als coronateam ontwikkeld van een crisisteam naar een team dat de
ontwikkelingen rondom het coronavirus volgt en opvolgt waar nodig.”
Delta en Omikron
Net zoals de rest van Nederland werd ook het Coronateam in het najaar geconfronteerd met nieuwe
maatregelen vanwege de Delta- en later de Omikronvariant. “Gelukkig geen besmettingen onder 24uurs cliënten bij de Deltavariant, maar wel een aantal medewerkers die ziek werden. En natuurlijk weer
allerlei maatregelen die ingesteld werden en opgevolgd moesten worden. We merken wel dat we als
coronateam zijn ontwikkeld van een crisisteam naar een team dat de ontwikkelingen rondom het
coronavirus volgt en opvolgt waar nodig.”

Innovatie
Innovatiecoaches en inzet stagiaire
In 2021 startten vier innovatiecoaches bij SDW. Dit zijn medewerkers van SDW die nu enkele uren per
week besteden aan het onderzoeken van innovatieve oplossingen. In 2021 hebben zij verschillende
tools aangereikt gekregen om problemen op een andere manier te benaderen en aan te pakken om zo
ook tot andere ideeën en oplossingen te komen. Ook hebben zij geleerd wat ondersteunende diensten
hierin kunnen betekenen en met welke soort vragen ze bij wie terecht kunnen.
De innovatiecoaches hebben in 2021 onder andere de inzet van slimme brillen, robotmaatje en de
slaaprobot Somnox (slaaprobot) en slaapknuffels onderzocht. Robotmaatje kan helpen met oefeningen
of het geven van structuur aan een dag. En hij kan aan de cliënt vragen hoe het gaat waarop er een
berichtje naar de begeleider gaat op het moment dat het niet goed gaat met de cliënt. Robotmaatje is
aangeschaft om zowel medewerkers als cliënten ervaringen op te laten doen met robotica.
De Somnox stimuleert de ademhaling, waardoor je tot rust komt en sneller en dieper slaapt. Sinds de
inzet van de Somnox bij een van onze cliënten, kwam de cliënt veel minder vaak uit bed ’s nachts en
was zij overdag ook rustiger.
Het inzetten van innovatiecoaches is zo positief gebleken, dat SDW besloten heeft om in 2022 meer
innovatiecoaches te werven. De huidige innovatiecoaches delen hun geleerde kennis met de nieuwe
coaches. Tegelijkertijd blijft de ondersteuning en training vanuit de strategisch adviseurs
zorgontwikkeling en innovatie. Ter inspiratie zijn de coaches afgelopen jaar naar het GET-lab geweest
van de Avans hogeschool Breda, waar SDW een goede samenwerking mee heeft.
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Naast de innovatiecoaches is in 2021 een stagiaire gestart vanuit de opleiding Mens & Techniek van
Avans Hogeschool Breda. De stagiaire heeft onderzoek gedaan naar de inzet van de Touchpoints bij
jonge kinderen op kinderdagcentrum het Willemijntje. Touchpoints worden ingezet voorafgaand aan
een stressvol moment of op het moment dat de onrust toeneemt. Bij dit onderzoek waren
gedragsdeskundigen, begeleiders, ouders en natuurlijk de kinderen zelf betrokken. Het Willemijntje zet
de Touchpoints nog steeds in. Daarnaast zijn er ook ouders die de Touchpoints zelf aangeschaft
hebben voor hun kind zodat zij er thuis ook gebruik van kunnen maken.

Binnen SDW draagt innovatie bij aan:
1) het toevoegen of verbeteren van de kwaliteit van zorg;
2) het vereenvoudigen of efficiënter maken van werk(processen);
3) het opvangen van het tekort aan zorgmedewerkers.
Samen innoveren binnen Samen Onbeperkt en met het Care Innovation Center
In 2021 heeft in samenwerking met S&L Zorg en SOVAK het project Nachtrust plaatsgevonden. Door
corona hebben bezoeken aan elkaars organisatie niet plaatsgevonden. Deze zijn vervangen door
digitale bijeenkomsten waarin de verschillende innovatoren en andere geïnteresseerden kennis
maakten en ervaringen uitwisselden. Er hebben ook verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden
tussen de experts op dit gebied van de drie organisaties. Zij hebben een inventarisatie gemaakt van
innovaties die mogelijk bijdragen aan een betere nachtrust. Er is gekozen om het project te richten op
het inslapen en doorslapen van cliënten.
Binnen SDW is er een slaapteam opgericht dat met input vanuit andere organisaties een
slaapanamnese heeft ontwikkeld. Dit is een soort intakegesprek met vragen die zich richten op de
slaapproblemen van de cliënt. Die slaapanamnese is toegepast op een aantal cliënten binnen het
project. De slaapanamnese zelf en dus de manier waarop er naar de slaapproblemen van de cliënten
gekeken wordt, is in dit project de grootste winst.
Er is verder niet één specifieke innovatie uit het project gekomen die breed toepasbaar is. Het is heel
cliëntafhankelijk welke innovatie ingezet kan worden. Binnen SDW is de Qwieksnooze aangeschaft ten
behoeve van een goede nachtrust. De Qwieksnooze is een rustgevend muziekkussen.
SDW heeft in 2021 ook aan andere netwerkbijeenkomsten deelgenomen, waarbij zorgorganisaties
vanuit verschillende branches kennis en ervaring op het gebied van innovatie met elkaar delen. Veel
netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd vanuit het Care Innovation Center (CIC). Onder meer is
er een overleg van zorginnovatoren, van waaruit we nu bijvoorbeeld binnen SDW slimme brillen
kunnen testen.
De bestuurlijke vormgeving van het CIC is in 2021 vereenvoudigd. Het CIC wordt een open regionaal
netwerk van zorgaanbieders, gemeenten, onderwijs en ondernemers. Het netwerk faciliteert de regio
West-West-Brabant om de implementatie van toepasbare innovaties te versnellen. Bravis, stichting
Groenhuysen en Tante Louise vormen het bestuur. SDW is één van de partners binnen de nieuwe
opzet van het CIC.
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Slimme brillen
In 2021 is er een pilot geweest met de slimme brillen (smart Glasses). Met behulp van de slimme
brillen kan er op afstand meegekeken worden, onder andere bij het doen van oefeningen, onbegrepen
gedrag, wondverzorging. Het doel hiervan is om reistijd van medewerkers te besparen. Ook kan de bril
ingezet worden wanneer medewerkers door omstandigheden fysiek niet naar de locatie kunnen
komen. Zij kunnen dan op afstand meekijken bij bijvoorbeeld medicatie uitgiften of bij stagiaires of
nieuwe medewerkers om hen te ondersteunen. Het doel is om zo de kwaliteit van zorg te vergroten en
toename van ervaren werkdruk door het uitvallen van collega’s te verminderen.
Binnen de pilot heeft vooral de ergotherapeut en de fysiotherapeut op afstand meegekeken. We
onderzoeken in 2022 verder hoe de brillen bij SDW ingezet kunnen worden.
Beeldbellen
In 2021 is beeldbellen verder geïmplementeerd en uitgebreid naar het team OMK Oost (Ondersteuning
aan ouders met een verstandelijke beperking). Er is goed gekeken naar de visie waarbij beeldbellen
standaard onderdeel wordt van de manier waarop begeleiding bij OMK gegeven wordt. Het streven is
om, daar waar mogelijk in verband met veiligheid en kwaliteit, de helft van de huisbezoeken te
vervangen door beeldbelmomenten. Op deze manier kan reistijd bespaard worden, waardoor er meer
tijd voor cliënten overblijft en kan één huisbezoek ook opgesplitst worden in meerdere beeldbelmomenten, waardoor er meer contactmomenten met een cliënt kunnen zijn.

Minder onvrijwillige zorg
De commissie onvrijwillige zorg borgt en toetst het beleid onvrijwillige zorg in de praktijk van SDW.
Daartoe voert de commissie locatiebezoeken uit, waarbij zij dossiers van cliënten met onvrijwillige zorg
bekijkt en in gesprek gaat met medewerkers. De commissie onvrijwillige zorg bestaat uit: de Wzdfunctionaris (toehorend lid), drie unitmanagers (van wie één de voorzitter is), drie begeleiders/experts
en een gedragsdeskundige. De commissie kwam in 2021 vier keer bij elkaar.
In de eerste helft van 2021 is gezocht naar een nieuwe Wzd-functionaris en naar begeleiders, die de
rol van trainer/expert op zich wilden nemen. Een Wzd-functionaris werd extern aangetrokken en
binnen SDW zijn drie nieuwe begeleiders/experts gevonden. Deze begeleiders zijn in 2021 geschoold
door Medilex (opleiding tot Wzd-functionaris) en inmiddels trainers/experts. Als expertteam zijn zij
enthousiast samen aan de slag gegaan, om de bewustwording en kennis op het gebied van
onvrijwillige zorg te vergroten en collega’s en teams te ondersteunen. En met resultaat!
In 2021 zijn de volgende acties uitgevoerd om het beleid onvrijwillige zorg verder te implementeren en
te borgen:
• Er vonden verschillende locatiebezoeken plaats, waarbij commissieleden met een vastgestelde
werkwijze en een format in gesprek gingen met de unitmanager, de gedragsdeskundige en een
medewerker over onvrijwillige zorg.
• Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve analyses opgehaald bij de teams van SDW en er is over het
eerste en tweede halfjaar gerapporteerd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
• Er is een nieuw scholingsplan voor onvrijwillige zorg uitgewerkt met een basisscholing en
herhaalscholingen (zowel e-learning als klassikaal). De nieuwe scholingen zijn in februari 2022
gestart.
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• De experts (trainers/begeleiders) hebben bijeenkomsten georganiseerd met de regeltaakhouders
onvrijwillige zorg van de teams en maandelijks een spreekuur gehouden, waarbij zij beschikbaar
zijn voor vragen van teams.
• Op het intranet SDWeb werden in 2021 door de experts regelmatig items met betrekking tot de
Wzd geplaatst om het onderwerp onder de aandacht te houden.
• Er is een (externe) Arts Verstandelijk Gehandicapten aangetrokken om de rol van arts in het
stappenplan te vervullen.
• In het elektronisch cliëntendossier ONS is een extra beperking in het activeren van maatregelen
ingebouwd; een opgestelde maatregel kan pas actueel gemaakt worden na goedkeuring van de
Wzd-functionaris. De werkinstructie voor het evalueren van een maatregel in ONS is verbeterd.
• Het beleid onvrijwillige zorg is aangepast naar aanleiding van landelijke wijzigingen (zoals de
reparatiewet) en veranderingen binnen SDW.
• De Wzd-functionaris en de strategisch adviseur zorgontwikkeling en innovatie hebben in 2021
diverse bijeenkomsten van branchevereniging VGN en het regionaal overleg met betrekking tot
onvrijwillige zorg bijgewoond.
Audit
In oktober 2021 vond een audit plaats, die is uitgevoerd door medewerkers van collega-zorgaanbieder
Sovak. SDW, S&L Zorg en Sovak hebben bij elkaar een audit afgelegd om ook met een externe blik
naar het thema Wzd te kijken en verbeterpunten aan te leveren. Bij deze audit waren de effecten van
de in 2021 ingezette acties zichtbaar. Samenvattend kon gesteld worden dat het onderwerp Wzd bij
alle betrokkenen bekend was. Op locaties waar men meer en duidelijker te maken heeft met
onvrijwillige zorg is kennis m.b.t. het onderwerp en de registratie/evaluatie daarvan meer aanwezig.
Binnen een aantal teams bleek aanvullende kennis nodig om het proces van de Wzd (beter) te
implementeren en borgen.
Teams geven aan dat zij de bezoeken en ondersteuning van het expertteam positief ervaren. Duidelijk
is wel dat nog niet alle taken/rollen/verantwoordelijkheden duidelijk zijn bij de auditees. Mogelijke
oorzaak is de wisseling van medewerkers (begeleiders, gedragsdeskundigen, AVG-arts, Wzdfunctionaris).
Het scholingsplan dat mede op basis van de uitkomsten van de audit is ontwikkeld en gestart, werpt
inmiddels zijn vruchten af. SDW heeft op het gebied van onvrijwillige zorg het afgelopen half jaar grote
stappen gemaakt.
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Onderstaande tabel geeft per categorie een weergave van genomen maatregelen in 2021.
Omschrijving categorie
1 Toedienen van vocht,
voeding, medicatie en
medische handelingen
2 Beperken van
bewegingsvrijheid
3 Insluiten

Aantal 1e helft
2021
2
36

Aantal 2e helft
2021
1
22

9

4 Toezicht houden

6

2

5 Onderzoek aan kleding of
lichaam
6 Onderzoeken van
woonruimte op middelen en
voorwerpen
7 Controleren op middelen
die gedrag beïnvloeden
8 Beperken van vrijheid om
het eigen leven in te richten
9 Beperken van het recht op
ontvangen van bezoek
Totaal aantal maatregelen

30

11

83

36

1e helft 2021
Aantal unieke

Voorbeelden van
genomen maatregelen
Verplicht douchen of het
toedienen van een prik
tegen je wil
Plaatsen van een traphek
Het op slot doen van de
slaapkamerdeur
Door domotica (techniek in
huis) zoals
camerabewaking
Kijken of je een gevaarlijk
voorwerp bij je draagt
Onderzoeken van de
kamer op drugs
Controleren op alcohol als
iemand nog geen 18 jaar
is
Het afpakken van de
mobiele telefoon
Er mag alleen bezoek
komen in het weekend

2e helft 2021
23

17

8

6

cliënten
Aantal locaties

De maatregelen in de eerste helft van 2021 betroffen 23 cliënten en in de tweede helft van 2021 17
cliënten.
De hoeveelheid geregistreerde onvrijwillige zorg binnen SDW is in 2021 en ten opzichte van 2020
gedaald. Bij de (handmatige) nulmeting in 2020 was sprake van 438 maatregelen bij 181 individuele
cliënten. Daar het om een 0-meting ging in 2020 en definities nieuw waren, moet er rekening mee
gehouden worden dat de cijfers in beperkte mate vergelijkbaar zijn. Het algehele beeld laat wel een
daling zien.
Mogelijke oorzaken van de daling vanaf 2020 zijn:
•

toegenomen aandacht voor het onderwerp (een nieuwe Wzd-functionaris en nieuw geschoolde
experts, minder focus op corona, scholing gedragsdeskundigen);

•

toegenomen monitoring door rapportages (intern via ONS en door de Wzd-functionaris, extern
voor IGJ).
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Krachtenbundeling moreel beraad
In 2021 heeft SDW met SOVAK en S&L Zorg de handen ineengeslagen voor het aanbod binnen SDW
van moreel beraad. Voorafgaand heeft uitwisseling plaatsgevonden van vertegenwoordigers uit de drie
organisaties. Binnen SDW is een medewerker opgeleid als gespreksleider voor moreel beraad.
Alleen al het organiseren van een moreel beraad is van betekenis. Het is een erkenning van de
complexheid van een situatie. Door het moreel beraad voelen de deelnemers zich gezien en gehoord.
Samen de ervaren onmacht delen, samen zoeken naar de essentie, naar uitwegen en oplossingen. Er
komt ruimte voor ‘omdenken’ en meer begrip voor andere standpunten. Soms kan er een concrete
afspraak gemaakt worden of wordt er een knoop doorgehakt. Veelal is de winst dat de neuzen (meer)
dezelfde kant op gaan staan. Ook komt voor dat ingezien wordt dat er informatie ontbreekt en die kan
vervolgens opgehaald worden bij deskundigen.
Het moreel beraad wordt gezien als een middel dat zeer bruikbaar en nuttig is en dient als instrument
om vinger aan de pols te houden bij de vragen op gebied van:
•

Goede zorg;

•

Markering van de palliatieve fase;

• De morele kwesties van een medische interventie.
Deze drie categorieën zijn een begin en kunnen aangepast, uitgebreid of aangescherpt worden. De
inzichten worden vervolgens gebruikt om (proactief) beleid en werkwijzes van de eigen organisatie bij
te stellen met het oog op goed leven en zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg.
Er hebben drie moreel beraden in 2021 plaatsgevonden. We hebben gesproken over het onderwerp
wat het met een begeleider doet als een cliënt een niet-reanimeren verklaring heeft en deze situatie
zich bij de cliënt voordoet. Twee keer is gesproken over echtparen die ambulante begeleiding
ontvangen. Bij beide echtparen kwam de gezinssituatie aan bod en welke omgeving het beste zou
passen. Vragen hierbij zijn: Welke stem heeft het echtpaar zelf? En wie bepaalt de norm hiervoor?
Door krachten met collega-instellingen te bundelen, zijn er op het gebied van moreel beraad mooie
stappen gezet. De ingezette samenwerking krijgt in 2022 dan ook een vervolg.
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Sluiting woonlocatie De Schans
Eén van de ambities van onze koers naar 5G is: Vanuit gedeelde passie maken we keuzes en
realiseren we onze doelen. Met betrekking tot woonlocatie De Schans in Halsteren heeft SDW keuzes
moeten maken, zodat de kwaliteit van de zorg voor de cliënten geborgd blijft. De woonlocatie De
Schans voldoet niet meer aan de huidige eisen die SDW als organisatie aan een woonvoorziening
stelt. Bovendien past een deel van de cliënten niet bij de doelgroep die door SDW ondersteund kan
worden. Om deze reden is in 2020 besloten op zoek te gaan naar een beter passende huisvesting
voor de zeventien cliënten die toen in De Schans woonden. Voor de cliënten en hun
vertegenwoordigers is dit een grote verandering; er is dan ook vanaf het begin van dit traject veel
aandacht voor de communicatie naar en de samenwerking met de cliëntvertegenwoordigers. Zowel de
Centrale Cliëntenraad, als de ondernemingsraad hebben positief geadviseerd over de sluiting van
woonlocatie De Schans; zij worden in dit traject ook tussentijds door de bestuurder geïnformeerd en
geraadpleegd. De verhuizing vindt in de zomer van 2022 plaats.

Leren van klachten en onvrede
SDW wil openheid over klachten en ongenoegens/ onvrede om van te leren en zo gezamenlijk continu
de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het registreren en analyseren van klachten en ongenoegens zorgt
ervoor dat we inzicht krijgen in achterliggende oorzaken en aanwezige risico’s. Daarmee geeft het
registreren en analyseren informatie over welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kwaliteit
en veiligheid te verbeteren, voor zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers.
Een volledig overzicht van de in 2021 geregistreerde klachten en onvrede is opgenomen in bijlage 1.
Het betreft meldingen en klachten in het interne meldingenportaal Triasweb, bij de
cliëntvertrouwenspersonen (Cvp’s), de bestuurder, de Regionale Klachtencommissie en de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd. Na een daling in 2020, waarschijnlijk door corona, zien we dat we in 2021
weer meer meldingen en klachten hebben gekregen, zowel via het interne meldingenportaal als via de
Cvp’s. In 2021 konden de Cvp’s Wzd en Zorg ook weer vaker naar de locaties en konden weer meer
cliënten en vertegenwoordigers door de cliëntvertrouwenspersonen bijgestaan worden.
Geconstateerd kan worden dat ruim 60% van het aantal geregistreerde klachten/ongenoegens de
‘ondersteuning, begeleiding, behandeling’ en ‘bejegening’ betreft. Uit een analyse blijkt dat deze
meldingen in Triasweb, die door zowel cliënten als het netwerk van cliënten zijn geuit, hoofdzakelijk
gaan over het gedrag van mede-cliënten. Dit varieert van geluidsoverlast tot een onveilig gevoel als
gevolg van verbaal en/of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
De betrokken teams hebben onderzoek gedaan en zo nodig acties uitgezet, zoals een gesprek voeren
met cliënten, de begeleidingsstijl aanpassen en afspraken bijstellen.
Naar aanleiding van de meldingen bij de Cvp’s is een verbeteractie uitgevoerd ten aanzien van het
vervoer van cliënten. De procedure ten aanzien van het vervoer is in het teamoverleg naar de
medewerkers toegelicht. We zien dit als een goed voorbeeld van hoe onvrede of een klacht en de inzet
van de Cvp binnen SDW bijdragen aan het leren en continu verbeteren.
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Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
In een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt de organisatie de risico’s in kaart op het gebied
van gezondheid en veiligheid van de medewerkers, vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt
om die risico’s te beheersen. In 2021 is binnen SDW voor de eerste keer de RI&E afgenomen via een
nieuwe systematiek. Daarbij is gewerkt met Triaspect die de RI&E uitvoert met behulp van de Pythia
Arbo. Deze tool creëert risicobewustzijn en inzicht in veiligheid bij teams en de organisatie. Het brengt
snel en overzichtelijk risicoprofielen in kaart van individuele medewerkers, gebouwen en
beleidsthema’s en sluit aan bij de visie van SDW op zelfverantwoordelijke teams. Teams kunnen
namelijk zelf aan de slag met verbeterpunten uit de RI&E.
In 2021 hebben voor dertien teams/ locaties trainingen plaats gevonden. Per team is minimaal één
medewerker (regeltaakhouder RI&E) en de leidinggevende geschoold. Zij hebben de analyse van de
bevindingen met het team gedeeld en per locatie een plan van aanpak opgesteld in het
verbetersysteem Triasweb. Vrijwel alle locaties hebben een RI&E-toetsing gehad door de externe
hogere veiligheidskundige. Voor drie locaties is deze toetsing (vanwege gevolgen coronavirus)
noodgedwongen verplaatst naar begin 2022.
Naast de zogenaamde ‘team-RI&E’ heeft ook een ‘gebouwen RI&E’ plaatsgevonden en zijn alle
beleidsdocumenten getoetst. De aandachtspunten vanuit de plannen van aanpak voor de diverse
locaties, maar ook op organisatieniveau liggen op thema's, zoals werkdruk, psychische
arbeidsbelasting, agressie & ongewenst gedrag en fysieke arbeidsbelasting.

Leren en verbeteren van incidenten
We maken niet graag fouten, maar je kunt het nooit helemaal voorkomen. Bij SDW registreren we het
als er een fout of incident heeft plaatsgevonden. Zodat we kunnen analyseren wat er fout ging en
ervan kunnen leren hoe we in de toekomst zo’n incident kunnen voorkomen. Daar wordt onze zorg
alleen maar beter van.
Als het gaat om incidenten zijn in 2021 de meest opvallende trends terug te vinden in medicatieincidenten, incidenten rondom agressie en grensoverschrijdend gedrag en valincidenten. Binnen het
unitmanagementteam (UMT) Kind, Jeugd en Gezin (KJG) is het aantal geregistreerde incidenten per
categorie nagenoeg gelijk gebleven. Binnen de UMT’s Wonen en UMT Ondersteuning thuis en
dagbesteding (OT&D) zijn er duidelijk verschuivingen te zien (zie bijlage 2).
Als het gaat om incidenten zijn in 2021 de meest opvallende trends terug te vinden in medicatieincidenten, incidenten rondom agressie en grensoverschrijdend gedrag en valincidenten. De dalende
lijn van het aantal geregistreerde medicatie-incidenten zette zich in 2021 voort. Bij het aantal
incidenten rondom agressie en grensoverschrijdend gedrag is een stijging te zien ten opzichte van
2020. Naast een toename van de bewustwording bij medewerkers geven teams onder meer de
wisselingen in de personele bezetting en de steeds wijzigende coronamaatregelen als mogelijke
oorzaken aan.
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Onderstaande tabel geeft het verloop van de incidentmeldingen in de afgelopen vijf jaren weer.

Net als bij de geregistreerde medicatie-incidenten zijn er bij het aantal geregistreerde valincidenten
locaties met een stijgend aantal en locaties met een duidelijk dalend aantal meldingen. Uit navraag bij
de desbetreffende locaties worden de redenen aangegeven voor het stijgend/dalend aantal
incidentmeldingen (zie bijlage 2).

“Het valpreventieteam introduceerde in 2021 een bingokaart voor een veilig huis.
Zo kan op een speelse manier een veilig woonomgeving
met de cliënten besproken worden.”
Binnen het unitmanagementteam (UMT) Kind, Jeugd en Gezin (KJG) is het aantal geregistreerde
incidenten per categorie nagenoeg gelijk gebleven. Binnen de UMT’s Wonen en Ondersteuning thuis
en dagbesteding (OT&DB) zijn er duidelijk verschuivingen te zien. De incidentmeldingen worden door
de teams tijdens het werkoverleg besproken. Beoordeeld wordt of en zo ja welke verbeteracties
ingezet moeten worden. Een nadere analyse van de incidenten en een beschrijving van verbeteracties
is opgenomen in bijlage 2.
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Zorgplannen
SDW werkte in 2021 voor het tweede jaar met het Elektronisch CliëntenDossier (ECD) in ONS. In dit
dossier staan het zorgplan, de afspraken, doelenrapportages, risicokaarten, evaluaties etc.
Door het werken met ONS:
•

hebben we een kort en overzichtelijk zorgplan voor de cliënt, zijn netwerk en de medewerker;

•

beperken we de administratieve lasten door overbodige en dubbele taken te voorkomen en
minder emails te versturen;

•

delen we zoveel mogelijk informatie met de cliënt;

•

kunnen verschillende disciplines gemakkelijker samenwerken.

In 2020 werd geconstateerd dat het werken met ONS soms nog lastig is voor medewerkers. Uit de
totaal analyse blijkt dat het aantal actuele zorgplannen, evaluaties en risicokaarten minder vaak
aantoonbaar aanwezig waren dan voorgaande jaren. Mogelijke oorzaken hiervoor waren het nieuwe
systeem ONS en Covid-19 (waardoor evaluaties niet altijd tijdig door konden gaan). Om dit te
verbeteren is besloten dat ook in 2021 de dossiertoetsers weer dossiers gaan toetsen. De
dossiertoetsen en de bespreking van de resultaten van de toetsen moet bijdragen aan het verminderen
van de oorzaken en zou in 2021 moeten leiden tot een betere ‘score’.
Er zijn in 2021 zijn 305 dossier getoetst door dossiertoetsers. Op alle onderdelen, met uitzondering van
rapportage op doelen, is de score verbeterd, te weten met 1 tot 8%.

Omdat ook tijdens interne audits geconstateerd is dat te laag gescoord wordt op de aantoonbaarheid
van activiteiten en betrokkenheid in het zorgplan, is een verbeterplan opgesteld voor 2022. Daarnaast
blijven de dossiertoetsers in 2022 actief in het toetsen van dossiers en ondersteunen van persoonlijk
begeleiders.
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Informatiebeveiliging en privacy
De zorg digitaliseert in een razendsnel tempo. Naast het bieden van goede en veilige zorg, spelen ICT
en informatiebeveiliging een steeds belangrijkere rol in het veilig zorgen voor cliënten. Een goede
informatiebeveiliging is voor SDW dan ook van groot belang. Onvoldoende beveiligde informatie kan
zowel voor de cliënt als voor SDW als organisatie schade opleveren.
Binnen SDW richten we processen, procedures en beleid zo in, dat we op het gebied van
informatiebeveiliging werken conform de NEN7510. In 2020 heeft een nulmeting NEN7510 en een
cybernulmeting plaatsgevonden. Daarnaast is in 2021 een IT- volwassenheidsscan uitgevoerd. Op basis
van de resultaten van deze metingen is een plan van aanpak opgesteld met als beoogd resultaat van
een beheersbaar Information Security Management Systeem (ISMS) conform NEN 7510. Uitgangspunt
hierbij is dat het primaire proces hierbij zo minimaal mogelijk belast wordt met extra werkzaamheden.
In 2021 is onder andere het beleid informatiebeveiliging opgesteld en de procedure datalekken herzien.
en het camerabelde volgende acties uitgevoerd. Ook kwamen nieuwe e-learnings privacy &
informatiebeveiliging beschikbaar voor alle medewerkers en worden medewerkers via berichten op ons
intranet SDWeb geïnformeerd en geïnstrueerd over informatiebeveiliging, privacy en datalekken.
Begin 2022 beoordeelt een extern bureau opnieuw wat de stand van zaken is t.o.v. de NEN 7510 en
geeft eventueel tips waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Deze mogelijke verbeteringen worden in 2022
uitgevoerd.
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2. Eigen regie van cliënten
Nieuwe medezeggenschapsregeling
SDW vindt het belangrijk dat cliënten en vertegenwoordigers meedenken, meepraten en meebeslissen
over dingen die voor hen belangrijk zijn. Sinds december 2020 heeft SDW een nieuwe regeling over
medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers. Meepraten kan bij SDW via de cliëntenraden
en via het cliëntenpanel:
• In de cliëntenraad van de locatie/het team. Coaches cliëntenraden helpen de cliëntenraden. Zij
kijken daarbij wat de cliëntenraad nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
• In de sector-cliëntenraad. SDW heeft drie sectoren en dus drie sector-cliëntenraden:
1) Wonen;
2) Ondersteuning Thuis en Dagbesteding;
3) Kind, Jeugd & Gezin.
• In de Centrale Cliëntenraad (CCR). In de CCR zitten wettelijk vertegenwoordigers of leden die
zich betrokken voelen bij de cliënten van SDW.
• In het SDW Cliëntenpanel. Aan het Cliëntenpanel doen cliënten mee vanuit verschillende teams
en locaties van SDW. Iedere bijeenkomst wordt een ander thema besproken. Het Cliëntenpanel
geeft advies aan de sector-cliëntenraden en aan de CCR.
Voor een cliëntenraad is goede ondersteuning belangrijk. We hebben hiervoor enthousiaste coaches
die één of twee keer per jaar een training krijgen. In 2021 is de uitvoering van de nieuwe
medezeggenschapsregeling gestart en zijn als eerste ook voor de drie sector-cliëntenraden coaches
geworven. De werving van leden voor de sector-cliëntenraden kostte door corona meer tijd dan
gedacht. Toch waren alle drie de sector-cliëntenraden eind 2021 ingericht. Het voorzitterschap wordt
door een lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR) ingevuld, waardoor er een goede verbinding is
tussen de medezeggenschap op sector- en organisatieniveau.

“We besteden in de sector-cliëntenraden veel aandacht aan de kennismaking
en het inwerken, want het is best moeilijk om medezeggenschap in de praktijk te
brengen en in zo’n vergadering namens een groep te praten,”
aldus Frans van den Heuvel, voorzitter CCR.
Aan de CCR werden in 2021 verschillende advies- en instemmingsaanvragen voorgelegd. Zo
adviseerde de CCR onder meer over de nieuwe koers ‘SDW op koers naar 5G’. De eigen regie en de
medezeggenschap van de cliënt is hierdoor nog beter in de koers verankerd.
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Opvolging cliëntervaringsonderzoek in 2021
Het uitvoeren van het
cliëntervaringssonderzoek is geen doel op
zich voor SDW. De meerwaarde zit in het
opvolgen van de resultaten van het onderzoek
en borgen van de verbeteracties.
In 2020 hebben we met behulp van het
instrument Quality Qube cliënten,
cliëntvertegenwoordigers en begeleiders van
SDW gevraagd hoe zij denken over:
-

begeleiding

-

huisvesting

-

medezeggenschap.

Alle cliënten, cliëntvertegenwoordigers en
begeleiders konden een vragenlijst invullen.
Cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers gaven SDW in 2020 gemiddeld een 8 of hoger. We
scoren vooral goed op de ‘relationele’ aspecten, zoals zorgzaamheid en het luisteren naar de
cliënt. Ook worden de kwaliteiten van onze medewerkers hoog gewaardeerd. We krijgen tevens een
positieve beoordeling over de mogelijkheid tot inspraak en medezeggenschap.
Alle teams hebben de uitkomsten van het onderzoek en verbetersuggesties ontvangen, op
zogenoemde kwaliteitsverbeterkaarten. Zij zijn in 2021 verder met de kwaliteitsverbeterkaarten aan de
slag gegaan samen met cliënten en vertegenwoordigers.
Begin 2022 hebben we organisatiebreed geïnventariseerd wat de stand van zaken is van de
verbeteracties en de effectiviteit daarvan. In 2021 bleken de verbeteracties vooral gericht op de
thema’s:
•

Inzet van vaste medewerkers;

•

Verbeteren van communicatie;

•

Vergroten van medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers;

•

Verbeteren van samenwerking tussen teams (en locaties).

Vanuit de teams Wonen wordt aangegeven dat er meer vaste gezichten voor cliënten
zijn gerealiseerd, van de begeleiders en van de gedragsdeskundige.
Een flinke verbetering, die blijvend aandacht vraagt.
De situatie rondom corona heeft effect gehad op de uitvoering van de verbeteracties. Vanuit de teams
die hebben meegewerkt aan de inventarisatie wordt aangegeven, dat een aantal verbeteracties
volledig is uitgevoerd en afgerond. Andere lopen nog en zijn opgenomen in de jaarplannen voor 2022.
In 2022 zullen de teams periodiek rapporteren op de volgende kritische prestatie-indicator (KPI): Elk
team heeft aantoonbaar verbeteracties uitgevoerd op basis van de resultaten van het
cliëntervaringsonderzoek 2020 en de verbeteracties met zijn cliëntenraad besproken.
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Kwaliteitsmonitor Jeugd West-Brabant
SDW werkt met de ‘Kwaliteitsmonitor Jeugd West-Brabant West’. Het belangrijkste doel van de
Kwaliteitsmonitor is zicht inzicht krijgen in de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio om de jeugdhulp te
verbeteren en om van elkaar te leren.
Voor cliënten van wie het arrangement wordt afgrond, of die één jaar in zorg zijn, vindt samen met
cliënten en cliëntvertegenwoordigers een eenvoudige evaluatie plaats. De persoonlijk begeleider of de
behandelaar rapporteert hierover in ONS. In 2020 was voor ruim een kwart van de cliënten jeugdhulp
de monitor ingevuld. Doelstelling was om in 2021 de respons te vergroten omdat de kwaliteitsmonitor
ook waardevolle informatie voor SDW heeft over de cliënttevredenheid en het realiseren van doelen met
cliënten. Geconstateerd kan worden dat het aantal ingevulde evaluaties in de kwaliteitsmonitor Jeugd
West-Brabant West in 2021 gestegen is naar 58%.

SDW Journaal valt in de prijzen
Halverwege 2020 is gestart met het opnemen van het SDWJournaal. De belangrijkste reden om met
het SDW Journaal te starten, was dat het cliëntenpanel door de coronamaatregelen een aantal keer
niet bij elkaar kon komen. De deelnemers aan het cliëntenpanel en team Participatie vonden het
belangrijk dat cliënten aangehaakt zouden blijven, maar ook dat cliënten goed geïnformeerd blijven
over zaken die binnen en buiten SDW spelen.
Aan het SDW Journaal werken veel cliënten mee. Zij openen, interviewen, praten stukken aan elkaar
en denken mee rondom locaties en inhoud. Voor cliënten wordt het SDW Journaal dan ook als een
leermogelijkheid gezien, voor zowel de kijkende cliënt als de meewerkende cliënt.
Per kwartaal wordt een SDW Journaal uitgebracht. In 2021 heeft het SDW Journaal meer vorm
gekregen. Naar aanleiding van feedbackpunten zijn verbeteringen aangebracht in vormgeving en
kwaliteit. In september 2021 is het SDWJournaal aangemeld voor de Special Media Awards, wat op 5
november 2021 resulteerde in winst in de categorie ‘Beste Multimedia-team’. Tijdens de feestelijke
uitreiking van de prijs mocht de ervaringsdeskundige een speech geven naast presentatrice Irene
Moors.

”Ik was zo zenuwachtig. Ik ben enorm trots op iedereen die hieraan meewerkt.
Maar ook op dat we daar stonden. Ik hoop dat we snel weer met veel mensen
naar een awarduitreiking kunnen. Ik gun zo'n avond iedereen.”
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3. Gelijkwaardig samenwerken
Vrijwilligers
Er werd een daling van het aantal vrijwilligers verwacht als nasleep van de coronmaatregelen, maar
met ongeveer 300 vrijwilligers is het aantal vrijwilligers in 2021 nagenoeg gelijk gebleven. In 2021
mochten vrijwilligers het gehele jaar door de locaties blijven bezoeken, uiteraard binnen de geldende
maatregelen en met duidelijke afspraken. Toch kozen vrijwilligers er regelmatig zelf voor nog niet te
komen, uit angst voor een coronabesmetting.
Ter voorkoming van uitschrijvingen hebben we meer nog dan anders onze waardering naar de
vrijwilligers laten blijken. Bijvoorbeeld met kleine attenties, zoals een ijsbon en een kaartje (met
chocola) op de dag van de vrijwilliger. Daarnaast zijn in september vier waardeermomenten
georganiseerd, waarbij vanuit het team informele zorg en vrijetijdsbesteding is geluncht en gedineerd
met vrijwilligers. Er is bewust voor deze vorm gekozen, om in gesprek te kunnen zijn met de
vrijwilligers. Ook is geprobeerd om tussentijds mailcontact te blijven onderhouden met vrijwilligers.
Sinds twee jaar maakt SDW gebruik van het vrijwilligersportaal, dit werkt nog niet optimaal. Er is
voorwerk gedaan, om de systeemtechnische problemen op te kunnen lossen. Dit wordt in 2022
opgepakt.
Vrijetijdsbesteding
Vanuit vrijetijdsbesteding zijn er geregeld online activiteiten georganiseerd. Hier was veel animo voor.
Omdat er in de zomer nog geen fysieke activiteiten mogelijk waren, is een vakantie Doeboekje
uitgebracht. Hierin stonden allerlei activiteiten die cliënten zelfstandig thuis konden doen, zoals
woordzoekers, kleurplaten, een prijsvraag en een memorie SDW-spel. Dit Doeboekje is door de
cliënten enthousiast ontvangen.
Vanwege de gunstige ontwikkelingen rondom corona is in oktober 2021 weer gestart met de fysieke
terugkerende activiteiten. Deze moesten helaas kort daarna weer stopgezet worden vanwege de
maatregelen door de oplopende besmettingen en daarna de lockdown.
Vrijetijdsbesteding kan rekenen op ongeveer 90 enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers begeleiden
zelfstandig de activiteiten en dagtochten. Hierbij is geen beroepskracht aanwezig. De medewerker
vrijetijdsbesteding zorgt dat de randvoorwaarden voor activiteiten goed geregeld zijn en de vrijwilligers
begeleiden de cliënten op het moment dat de activiteiten bezig zijn.
Binnen vrijetijdsbesteding is er geen verloop van vrijwilligers geweest vanwege corona. Wel zijn er
vrijwilligers geweest die te angstig waren om te beginnen. ’Gelukkig’ waren dit ook de activiteiten die
moeilijk konden starten vanwege de toen geldende maatregelen. Denk hierbij aan de dinerclubs.
In 2021 is geregeld contact geweest met de vrijwilligers van vrijetijdsbesteding. Denk hierbij aan
rechtstreeks telefonisch contact, een bloemetje bij speciale momenten/ziekte of een kerstkaart. Toen
het toegestaan was, zijn ook succesvolle bijeenkomsten georganiseerd waarbij de vrijwilligers per
activiteit elkaar weer konden ontmoeten.
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Denktank Vrijetijdsbesteding
2021 stond ook in het teken van de aftrap van de Denktank Vrijetijdsbesteding. In deze denktank zitten
vrijwilligers die meedenken over onderwerpen die te maken hebben met vrijetijdsbesteding. Op deze
manier wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde.
Werkgroep Elkaar Ontmoeten
Samen met cliënten, unitmanagers, begeleiders, cliëntadviseurs hebben medewerkers
cliëntenparticipatie en vrijetijdsbesteding ook deelgenomen aan de werkgroep ‘Elkaar ontmoeten’.
Onder andere door corona werd duidelijk dat veel cliënten behoefte hebben aan een vriendschap, een
maatje of een relatie. Vanuit de werkgroep ‘Elkaar ontmoeten’ is een enquête uitgezet onder alle
cliënten van SDW. Het doel hiervan was:
•

Inventariseren waar de behoeftes
liggen op het gebied van
vrijetijdsbesteding en sociale

•

Inventariseren mogelijke knelpunten
bij een passende vrijetijdsbesteding.

contacten;

De werkgroep is op basis van de resutaten
van de enquête aan de slag gegaan met het
zoeken naar oplossingen en mogelijke
producten/diensten. Hierdoor is onder andere
de keuzen gemaakt dat SDW in 2022 gaat
starten met de landelijke datingsite voor
mensen met een verstandelijke beperking,
ABCDate.

Goede samenwerking
De toevoeging van de vierde G van Goede samenwerking in onze koers 2021-2023 zegt veel. Als
SDW staan wij midden in de samenleving en werken we over de grenzen van onze eigen organisatie
heen. Als netwerkorganisatie werken wij goed samen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals
innovatie en arbeidsmarkt. Samen met zorgverleners, ondernemers, gemeenten en onderwijs. We
maken ons hard voor inclusie binnen de samenleving. Rondom werken, wonen, leren en
vrije tijd. Zo maken we samen het verschil voor cliënten.
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn o.a. het Landgoedleren met GGZ WNB, Tante Louise
en ASVZ, diverse lokale particuliere initiatieven. Daarnaast is Zoom-in een mooi project, waarin we in
Bergen op Zoom in de wijken Gageldonk en Warande met de zorgaanbieders optrekken voor een
samenhangend aanbod. Medio 2021 is SDW aangehaakt bij het initiatief “Huis van de Wijk” in Bergen
op Zoom in de wijk Gageldonk, waarin ook de partners van Zoom-in participeren. Hierna zoomen we in
op dit samenwerkingsverband en Samen Onbeperkt.
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Uitkomst van de ambitiesessie ‘Goede Samenwerking in de regio’ ter voorbereiding van de koers van SDW voor 2021-2023; in
deze online sessie namen 37 vertegenwoordigers van externe partners deel.

Samen Onbeperkt
Samen Onbeperkt is de samenwerking die SDW, SOVAK en S&L Zorg zijn aangegaan met de
verwachting dat we samen belangrijke dossiers kunnen oppakken. In 2021 schreven we met elkaar het
programmaplan 2021, dat ook bij de Cliëntenraden en Ondernemingsraden van de drie organisaties
getoetst werd. Op basis van een verkenning van kansrijke thema's, kozen we voor het jaar 2021 drie
projecten: 1) Medische zorg; 2) Innovatie; 3) Kwaliteit. Buiten deze projecten is er gezamenlijk
uitvoering gegeven aan het organiseren van zij-instroom trajecten voor medewerkers. En ook de
mogelijkheden voor de cliënten van woonlocatie De Schans, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van dit
Kwaliteitsrapport, zijn mede door Samen Onbeperkt vergroot.
Eind 2021 is er in het bestuurlijk overleg teruggeblikt op het programmaplan en de resultaten. Binnen
de genoemde projecten zijn mooie stappen gezet, maar mede door corona werden niet alle doelen
volgens plan gerealiseerd. Daar willen de bestuurders in 2022 met de drie organisaties verandering in
brengen. Vanuit het gezamenlijk mensbeeld, de maatschappelijke opgave en de uitdagingen zijn voor
2022 dan ook speerpunten aangescherpt of aangevuld.
Huis van de Wijk
In de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom werkt SDW samen met o.a. woningcorporatie Stadlander, Wij
zijn Traverse, GGZ WNB en Thuiszorg West-Brabant (TWB). Domein overstijgend werken staat hierbij
centraal. Het wijkcentrum “de Kastanje” wordt vernieuwd tot “Huis van de Wijk”. Van daaruit gaan de
samenwerkingspartners ondersteuning bieden aan en samenwerken met de burgers in deze wijk. In
het eerste kwartaal 2022 wordt hiertoe een samenwerkingsconvenant ondertekend.
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Bron: interview Zoom-In voor de wijkkrant van Stadslander
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4. Zelfverantwoordelijk werken en
eigenaarschap
Teamreflecties
Naast het feit dat reflecteren onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers is aan
alle teams in het primaire proces (37) gevraagd ook in 2021 minimaal één teamreflectie te organiseren.
Teams hadden hierbij zelf de keuze of zij hiervoor het standaard format als leidraad gebruikten, of dat
zij een andere methodiek inzetten. De meeste teams hebben gekozen voor een teamreflectie op basis
van het standaard format, maar ook teamreflecties op basis van één bepaalde casuïstiek,
auditresultaten, stellingen en brainstormsessies zijn ingezet.
Binnen de teams is besproken waar zij sterk in zijn en als team trots op zijn, waarin ze nog willen
groeien en waarin ze nog ondersteuning nodig hebben. De uitkomsten hebben de teams vervolgens
gebruikt als input voor het jaarplan 2022 of ze hebben separate afspraken gemaakt over hoe zij
invulling geven aan hun trots- en ontwikkelpunten.

Om een overzicht van de resultaten van de teamreflecties op organisatieniveau te aggregeren hebben
29 teams (78%) hun resultaten gedeeld met de afdeling Control: 14 teams vanuit Wonen; 7 teams
vanuit Ondersteuning Thuis & Dagbesteding; 8 teams vanuit Kind, Jeugd en Gezin. Daar is een
kwalitatieve analyse gemaakt van de trotspunten en ondersteuningsvragen. Diverse onderwerpen zijn
hiervoor gebundeld onder een overkoepelend onderwerp.
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Net als in 2020 staat de onderlinge samenwerking met stip op nummer één als trotspunt. Nieuwe
thema’s waar medewerkers trots op zijn t.o.v. voorgaande jaren zijn onder andere positiviteit/creativiteit
en het creëren van een veilige werkplek. Een mogelijke oorzaak kan Covid-19 zijn. Als gevolg van
Covid-19 is er een nadrukkelijk beroep gedaan op de positiviteit en creativiteit van medewerkers.
Steeds opnieuw bedenken wat er nog wel kan en hoe. Ook het gevoel van ‘samen doen’ geeft teams
positieve energie.
Een duidelijke verschuiving is ook te zien in de mate van trots zijn op ‘persoonsgerichte zorg’. In 2020
werd dit ook al als trotspunt genoemd, maar lagen er ook groei- en ontwikkelkansen. Teams gaven
aan nog beter aan te willen sluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van de cliënten. Dit heeft
men in 2021 opgepakt met als resultaat dat dit trotspunt op de tweede plek terecht gekomen is.

Op de vraag waarin teams willen groeien is een duidelijke verschuiving te zien t.a.v. voorgaande jaren.
Daar waar vorig jaar het gebruik maken van elkaars kwaliteit nog erg hoog scoorde zien we in 2021
dat dit thema veel minder benoemd wordt als groeipunt. Het werken aan teamontwikkeling wordt juist
het meest genoemd. Een thema dat in voorgaande jaren niet naar voren kwam uit de teamreflecties.
Uit de teamreflecties blijkt dat teams het afgelopen jaar veel hebben samengewerkt, maar dat
overleggen veelal via Teams hebben plaatsgevonden. Er is een zeer duidelijke vraag naar fysieke
bijeenkomsten om als team weer te kunnen gaan groeien en ‘echt’ contact met elkaar te maken.
Daarnaast blijft de vraag naar het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden groot. Teams zijn
zich bewust van het feit dat de zorgvraag van cliënten verandert (ouder wordende cliënten,
verslavingen, extremer gedrag) en dat dit nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Ook blijkt uit de
teamreflecties dat medewerkers met nieuwe methodieken willen werken om in te spelen op deze
veranderende zorgvragen.
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Naast de thema’s waarin teams willen groeien, en waar zij zelf aan kunnen werken, zijn er ook thema’s
waarbij teams hulp nodig hebben om te kunnen groeien/ontwikkelen. Te zien is dat teams zelf
mogelijkheden zien t.a.v. teamontwikkeling en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar dat
ze hierbij ook hulp vragen. Dit kan van de leidinggevende zijn of andere personen binnen/buiten de
organisatie.
Opvallend in 2021 is dat medewerkers ook hulp vragen bij de bedrijfsvoering. Uit de teamreflecties
blijkt dat steeds meer teams, mede vanuit hun sterrol, meer kennis en vaardigheden willen t.a.v. de
bedrijfsvoering zoals o.a. gezond roosteren, financiële resultaten kunnen interpreteren en daarop
acteren, bewuste inzet van faciliterende middelen en het inzetten van ondersteunende diensten voor
bepaalde vraagstukken.

Zowel bij de groeipunten, als ondersteuningspunten wordt in 2021 voor het eerst het inwerken van een
nieuwe medewerker genoemd. Als gevolg van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt wordt het
steeds moeilijker gekwalificeerde collega’s te vinden. Een goede inwerkperiode kan bijdragen aan het
behoud van nieuwe collega’s. In 2022 zullen we dan ook een unboarding programma ontwikkelen.
Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat de onderwerpen die aan bod gekomen zijn tijdens de teamreflectie op
bepaalde onderdelen anders waren dan voorgaande jaren. Dit is vooral te verklaren vanuit het feit dat
in 2020 en 2021, als gevolg van het coronavirus, op een andere wijze een beroep is gedaan op de
professionaliteit van medewerkers. Daar waar teams tijdens de eerste coronagolf in 2020 vooral trots
waren op elkaars kwaliteiten en de flexibiliteit van het team is in 2021 een verschuiving te zien naar
behoeftes op langere termijn. Het op afstand met elkaar samenwerken (online) heeft voordelen, maar
na bijna twee jaar in meer of mindere mate online samenwerken ontstaat nadrukkelijk de wens om
elkaar weer écht te ontmoeten en te werken aan teamontwikkeling. Teams hebben elkaar nodig om de
zorg te kunnen (blijven) leveren en teamontwikkeling kan daar aan bijdragen.

Kwaliteitsrapport SDW 2021 | 31

Leren, ontwikkelen en opleiden
Ook in 2021 heeft het coronavirus invloed gehad op het leren, ontwikkelen en opleiden binnen de
organisatie. Er is voortdurend een afweging gemaakt in continuering van leeractiviteiten, het
aanbieden in een andere vorm of het verschuiven van de leeractiviteiten. Trainingen en groepsgrootte
werden zorgvuldig aangepast zodat de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd kon worden.
Als onderdeel van het optimaliseren van processen en het voorzien van sturingsinformatie is in april
het managementdashboard geïmplementeerd binnen de digitale leeromgeving (leerplein SDW). Voor
leidinggevenden is het daarmee eenvoudiger om de vereiste deskundigen en kwalificaties binnen het
team te raadplegen.
De eerste groep zij-instromers van het samenwerkingsinitiatief SamenOnbeperkt heeft in juli het
diploma van de verkorte leerroute in ontvangst genomen. Ook dit jaar zijn er twee nieuwe groepen
praktijkgestuurd leren en een nieuwe groep zij-instromers gestart. De krapte op de arbeidsmarkt en de
vraag binnen de organisatie zorgt ervoor dat er continue aandacht is voor nieuwe, flexibele leerroutes.
Dit jaar hebben de systeemtherapeutisch werkers de eerste workshops ‘systemisch werken’ ontwikkeld
en georganiseerd. Een mooie start voor de verdere verdiepingsworkshops in 2022.

Actualisering topstructuur
In de zomer heeft het MT zich gebogen over de organisatieontwikkeling, de doorontwikkeling van de
unitmanagementteams (UMT’s) en de evaluatie van de herinrichting Advies en Ondersteuning in 2020.
Op basis hiervan en naar aanleiding van de veranderingen in het Managementteam (MT) sinds het
najaar 2020 is de actualisering van de topstructuur voorbereid. De besturingsvisie zoals die in 2018 is
vastgesteld, blijft ongewijzigd.
In de praktijk zien we dat diverse externe – en interne ontwikkelingen een grote kennis en expertise
vragen, waardoor het nodig is dat bepaalde taken van Advies en Ondersteuning gecentraliseerd
blijven. De UMT’s hebben de focus op het ontwikkelen van de primaire proces teams (en UMT’s) naar
een grotere zelfstandigheid binnen gestelde kaders. De sectormanagers zullen de komende jaren een
ontwikkelopgave hebben om deze verandering binnen de UMT’s en Behandeling en Startpunt te
begeleiden en te realiseren. Deze ontwikkelingen hebben een effect op de topstructuur. Naast de
manager Bedrijfsvoering aan de ene kant zal ook meer aandacht moeten zijn voor het menselijk
kapitaal en de organisatieontwikkeling. Hiervoor is per 1 maart 2022 een manager Mens & Organisatie
(M&O) toegevoegd aan het MT.

Evaluatie sterrolmodel
SDW werkt met zelfverantwoordelijke teams, die ruimte krijgen voor de eigen ontwikkeling, het
uitvoeren van regeltaken en het realiseren van teamdoelen. In elk zelfverantwoordelijk team, dus ook
de managementteams, zijn er sterrolhouders voor de resultaatgebieden kwaliteit, veiligheid,
voorzieningen, personeel & teamzaken, participatie en planning & productie.
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Doelen van dit sterrolmodel zijn:
• Een betere aandachtbewaking van de resultaatgebieden in het team;
• Bewaking van een goede uitvoering van de regeltaken voor een beter resultaat;
• Bewaken van teambesluiten & teamafspraken;
• Betere samenwerking tussen teams;
• Opstarten van verbeteracties.
Om deze doelen te realiseren voeren de sterrolhouders regelmatig overleg met de sterrolhouders van
andere teams en sectoren; dit noemen we het sterroloverleg.

”Door te werken met het sterrolmodel is de betrokkenheid van medewerkers bij allerlei
zaken met name binnen de eigen locatie verbeterd. Daardoor is er meer interesse en
know how over hoe zaken beter geregeld kunnen worden. Het wordt vervolgens ook
beter geregeld omdat er draagvlak voor is.”
In het najaar 2021 is het sterrolmodel in beperkte vorm geëvalueerd. Zestien teams (sterrolhouders),
vijf unitmanagers en vijf hoofden en adviseurs hebben eind 2021 via een digitale enquête hun
bevindingen gedeeld over het sterrolmodel en het sterroloverleg. Een meerderheid van de
respondenten vindt dat door het sterrolmodel het werk beter is georganiseerd. En het sterroloverleg
draagt bij aan de betrokkenheid en aan de samenwerking door kennis en ervaringen met andere
sterrolhouders te delen. De respondenten benoemen ook een aantal verbeterpunten. In bijlage 3 is
een samenvatting opgenomen van de resultaten van de evaluatie.
De evaluatie maakt duidelijk dat het sterrolmodel en de sterroloverleggen bijdragen aan de doelen die
we als organisatie met het sterrolmodel willen bereiken. Echter vraagt de ontwikkeling hiervan
aandacht. Het voorjaar 2022 wordt gebruikt om de bevindingen vanuit de evaluatie te delen en te
bespreken en om duidelijke kaders voor het sterrolmodel en het sterroloverleg vast te stellen.
Daarnaast gaan we samen met de ondernemingsraad in gesprek hoe het sterrolmodel nog meer kan
dienen om medewerkersparticipatie - medewerkers betrekken in de besluitvorming op thema’s die er
voor hen toedoen- verder vorm te geven.

Verzuim
In 2021 was het verzuimpercentage hoger dan het gestelde doel. Het gemiddelde verzuimpercentage
bedroeg 8,1%. Voor wat betreft de trend, is deze bij SDW gelijk aan de landelijke trend.
We focussen in de aanpak daarom op meerdere gebieden te weten, op:
➢ het voorkomen van verzuim (preventie)

➢ het optimaliseren van de verzuimdrempel

➢ het verbeteren en versnellen van de re-integratie (curatie)

➢ het vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers (amplitie).

Om het stijgende verzuimpercentage te beïnvloeden is de formatie van de casemanager verzuim in
2021 uitgebreid.
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Maatregelen
Er zijn maatregelen getroffen om het verzuim te verlagen, bijvoorbeeld de uitvoering van teamanalyses
door leidinggevenden, ondersteund vanuit het team Mens & Organisatie (M&O) en extra inzet van de
casemanager verzuim. Met deze analyses brengt de leidinggevende in kaart welke signalen teamleden
geven die kunnen leiden tot verzuim of waarbij lopend verzuim of ernstige problematiek aan de orde is.

Coronavirus heeft impact
Gedurende de lente en zomer 2021 leidden de inspanningen tot een steeds meer afnemend
percentage. Helaas heeft het coronavirus vanaf september opnieuw impact gehad met een stijging van
het verzuim als gevolg. Dit kwam grotendeels door talloze medewerkers die één of zelfs meerdere
malen besmet waren met het coronavirus in kort verzuim, maar ook leidde dit tot (middel)lang verzuim.
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Interview: Sabrina Alleman is SDW’s eerste officiële ambassadeur
gehandicaptenzorg
Een leergang voor gedreven professionals in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak; zo werd
de nieuwe leergang Ambassadeurs gehandicaptenzorg aangekondigd. Een gedreven professional, dat
is Sabrina Alleman zeker. Enthousiast als ze is over haar werk in de gehandicaptenzorg ging ze eind
2020 als ambassadeur voor SDW aan de slag en volgde ze deze leergang. In 2021 rondde ze de
leergang af.
Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest in de ouderenzorg, koos Sabrina voor de verstandelijk
gehandicaptenzorg. Sinds 2019 is zij persoonlijk begeleider bij SDW woonlocatie ’t Zand in
Roosendaal. “Ik wilde minder de verzorging in, meer het begeleiden op kunnen pakken, want dat vind
ik het leukste. Dat je iets bereikt met een cliënt, ook al is het maar een kleine stap, dat is zo geweldig!”
Vooroordelen
“De gehandicaptensector stond nooit bovenaan mijn lijstje. Het imago van uitersten trok mij niet aan:
aan de ene kant dat knuffelige en aan de andere kant alle berichten over agressie. Ook bij de opleiding
was er weinig stimulans om voor de gehandicaptensector te kiezen. SDW was echt een eye opener;
alle vooroordelen over de sector vielen weg. Hier was het de groep cliënten die tijdens de
sollicitatieprocedure kon aangeven wie de meest geschikte kandidaat was.”
Haar eigen ‘verkeerde’ vooroordelen en het plezier dat zij in haar huidige werk beleeft, waren voor
Sabrina reden om de leergang tot ambassadeur gehandicaptenzorg te volgen. “Allereerst vind ik het
belangrijk dat de beeldvorming van de doelgroep verandert: tussen snoozelende en agressieve
cliënten zit een hele wereld. Door de stereotype beeldvorming wordt dat niet zichtbaar. Als je eenmaal
in de sector werkt dan zie je de mens, de persoonlijkheid, achter de cliënt en kun je ontdekken welke
mogelijkheden er zijn voor hem of haar om zich te ontwikkelen.”
Gehandicaptenzorg bij opleidingen in beeld
“Daarnaast wil ik me met mijn mede-ambassadeurs inzetten voor meer zichtbaarheid van deze sector
binnen de opleidingen. We willen dat studenten een goed beeld krijgen van wat het werk inhoudt, hoe
divers de doelgroep is, en dat ze zien dat het een echt vak is. Een vak waarbij je jezelf kunt blijven
ontwikkelen en je kennis en kunde blijft vergroten.”
Ambassadeur bij SDW
Sabrina heeft enkele uren per maand die zij als ambassadeur voor SDW in kan zetten. “Zo sluit ik
bijvoorbeeld aan bij informatiebijeenkomsten en banenmarkten. En ik netwerk zowel intern als extern
voor de organisatie. Ik ben nog wel een beetje zoekende wat mijn rol precies gaat zijn. Met 4 uur per
maand is het keuzes maken en dat vind ik best lastig. Mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan
binnen de leergang zet ik overigens wel goed in bij de ondernemingsraad waar ik onlangs bij ben
gegaan. Daar speelt medewerkersparticipatie een grote rol, wat mij ook onzettend aantrekt.”
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In 2021 is bij de tweede keer dat de leergang startte, ook weer een SDW-medewerker begonnen:
Angela Smith. Met onze twee ambassadeurs zetten we de gehandicaptenzorg en SDW als werkgever
nog beter op de kaart.

Medewerkersonderzoek
In 2021 voerden we onderzoek uit onder onze medewerkers. We waren blij dat 591 van onze
medewerkers, bijna 65%, aan het onderzoek hebben meegewerkt. Op organisatieniveau zijn de
resultaten vergelijkbaar met die van het onderzoek in 2020. Op teamniveau zijn er wel verschillen.
Op betrokkenheid, bevlogenheid en autonomie van de medewerkers scoort SDW gelijk of iets lager
dan de benchmark gehandicaptenzorg. De score op werkgeverschap is nieuw en kan nog niet
vergeleken worden. Deze geeft aan in welke mate de medewerkers een werkomgeving ervaren waarin
zij zich thuis en geaccepteerd voelen.

Al met al kunnen we op basis van de resultaten van het onderzoek concluderen dat SDW als
werkgever:
• Een mate van autonomie biedt aan medewerkers, die effect heeft op de bevlogenheid;
•

Medewerkers ruimte biedt om te ontwikkelen;

•

Leiderschap laat zien in de waardering en het benutten van talenten;

•

Medewerkers werkplezier geeft.

Aandachtspunten zijn:
•

De verbinding tussen teams/locaties/subgroepen;

•

De sociale veiligheid om elkaar aan te spreken;

•

De ervaren werkdruk;

•

Mogelijkheden voor medewerkers om mee te denken op organisatieniveau.
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De teams zijn voor 1 februari 2022 in dialoog gegaan over de resultaten van het
medewerkersonderzoek. Op basis daarvan hebben zij een plan van aanpak gemaakt. Monitoring van
de voortgang en de resultaten vindt onder meer plaats in de teamoverleggen; hierover rapporteren de
leidinggevenden in de reguliere verantwoording naar hun manager. Ook de acties op
organisatieniveau, zoals het versterken van de feedbackcultuur, worden in 2022 opgepakt. Onder
meer zal met externe begeleiding een cultuurprogramma uitgevoerd worden. De voortgang en
resultaten van het cultuurprogramma zullen periodiek besproken worden in het managementteam.

Exitgesprekken en arbeidsmarkt
Alle vertrekkende medewerkers nodigen we uit voor een exitgesprek, waarin we onder andere vragen
wat de reden van het vertrek is en wat SDW als werkgever kan verbeteren. Dit geldt dus ook voor de
medewerkers die onvrijwillig vertrekken.
In 2021 is er met slechts circa 25% van de vertrekkende medewerkers (23) een exitgesprek gevoerd.
Het lage percentage heeft te maken enerzijds met het niet willen maken/afzeggen van de afspraak of
niet verschijnen op het exitgesprek. Anderzijds zien we ook dat het proces van uitnodigen niet goed
verloopt of dat er geen verslag is gemaakt van het exitgesprek. Team Mens & Organisatie heeft het
proces van exitgesprekken opnieuw onder de aandacht gebracht en ingezet op de juiste planning, het
motiveren van medewerkers om deel te nemen aan het exitgesprek en op de verslaglegging.
De resultaten van exitgesprekken zijn input voor de arbeidsmarktcommunicatie en voor verbeterpunten
voor SDW als werkgever. Ontwikkelingsmogelijkheden wordt nog steeds genoemd als sterk punt van
SDW. Dit ligt in lijn met de uitkomsten van exitgesprekken in de vorige jaren. Aan de andere kant is het
ook belangrijk om een reëel beeld te schetsen over de inhoud van de functie bij de werving. Dit
voorkomt snelle uitstroom. Vanuit de analyse en de adviezen zijn acties geformuleerd, die tot doel
hebben om in 2022 op volwaardige wijze exitgesprekken te voeren die een bron van informatie zijn tot
verdere verbetering.

Klachten van medewerkers
Binnen SDW zijn een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en een vertrouwenspersoon
integriteit beschikbaar voor medewerkers. Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
kunnen medewerkers terecht voor vragen of klachten in de omgang, communicatie en wijze van
leidinggeven. Het kan gaan over pesten, intimidatie geweld, discriminatie etc. Bij de
vertrouwenspersoon integriteit kunnen medewerkers terecht voor het veilig melden van vermoedens
van misstanden. Het gaat dan om zaken die schade doen aan de organisatie, zoals bijvoorbeeld
diefstal, fraude, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag.
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In 2021 hebben 8 medewerkers een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon en 6
medewerkers op de interne vertrouwenspersoon.
Ongewenste omgangsvormen

Aantal

Relatie leidinggevende/ unitmanager

3

Relatie werkgever

2

Relatie team

3

Relatie collega’s

3

Gezondheid

2

Psychisch

1

Schending integriteit
Vermoeden van schade doen aan de organisatie door:

Aantal

Fraude

1

Machtsmisbruik

1

Schending van regels

1

Niet integer gedrag door medewerker

1

Er is sprake van meer dan een halvering van de cijfers ten opzichte van 2020. De belangrijkste reden
die hiervoor kan worden aangedragen is dat er op een specifieke locatie in 2020 veel onrust was en er
uit 1 team destijds meerdere medewerker bij zowel de interne als de externe vertrouwenspersoon om
een gesprek gevraagd hebben. Naar aanleiding van het aantal medewerkers uit 1 team is besloten
met de bestuurder in gesprek te gaan en daaruit volgend is de afspraak gemaakt dat bij 3 of meer
meldingen uit 1 team een geanonimiseerd signaal wordt afgeven aan de bestuurder. In 2021 is, nadat
genoemde afspraak is gemaakt, een situatie besproken met de bestuurder.

Verbeteringen werving en preboarding van medewerkers
We zien een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee lopen we op de lange termijn het risico
onvoldoende gekwalificeerde medewerkers in huis te hebben. Daarom zijn in 2021 diverse acties
rondom goede werving, arbeidsmarktcommunicatie en preboarding uitgevoerd.
Zo is begin 2021 de nieuwe werkenbij-website gerealiseerd en online gezet:
www.samenwerkenbijsdw.nl De naam van de website draagt al uit waar het om gaat bij SDW en wat
we vooral willen tonen: ‘we doen het samen bij SDW'. Deze nieuwe werkenbij-website is een mooie
basis voor arbeidsmarktcommunicatie, waarmee we verder bouwen aan meer bekendheid van SDW
als aantrekkelijk werkgever. Daarnaast is een nieuwe functie toegevoegd aan team Mens &
Organisatie, namelijk die van adviseur werving & arbeidsmarktcommunicatie. Met de komst van deze
adviseur hebben de vacaturehouders een goede gesprekspartner bij het invullen van hun vacatures.
Ook de communicatie naar geselecteerde kandidaten is in 2021 verbeterd. Het In-dienst proces is met
behulp van de Werving & Selectiemodule in het AFAS-systeem geoptimaliseerd. Nieuwe medewerkers
kunnen nu digitaal hun gegevens aanleveren en de arbeidsovereenkomst kan digitaal ondertekend
worden. Deze nieuwe werkwijze past bij de uitstraling die SDW naar haar toekomstige medewerkers
wil laten zien.
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SDW FIT
In 2021 constateerden we binnen SDW dat we op onderdelen meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
Met name de personeelskosten zijn hoger dan de opbrengsten. Daarom zijn we gestart met ‘SDW FIT’.
Binnen SDW FIT willen we samenwerken, leren van elkaar en oplossingen bedenken om samen fitter
te worden. In augustus zijn voor een viertal teams (woonlocaties ’t Zand en De Beeklaan, dagcentrum
De Colweghe en OMK West) sessies georganiseerd, waaraan managers, financieel adviseurs en een
specialist in planning en roosters deelnamen. Zo nodig werden ook andere adviseurs betrokken,
bijvoorbeeld van het Flexbureau, Startpunt of Mens & Organisatie.

“Goed om met elkaar het gesprek te voeren over de bedrijfsvoering.
Er kwamen nieuwe vragen naar voren die mij aan het denken hebben gezet.
Wat in een ander team goed gaat, zou voor mijn team ook prima kunnen werken.”
De kritische vragen van collega’s tijdens de sessies hebben waardevolle inzichten opgeleverd en tot
verbeteracties geleid, bijvoorbeeld:
•

Meer inzicht in de kosten van een aantal zorgproducten;

•

Samenwerking tussen teams en met het Flexbureau om een medewerker een groter contract
te kunnen bieden;

•

Meer balans in de mix van vaste medewerkers en flexmedewerkers;

•

Betere afspraken over de beschikbare uren voor de taken van persoonlijk begeleiders.

Reden genoeg om de SDW FIT sessies in 2022 een vervolg te geven. Zo krijgen meer teams de kans
om van elkaar te leren en hun werkprocessen te verbeteren. Niet alleen met het oog op een
(financieel) gezonde organisatie, maar ook met het oog op een goed leven van de cliënt en goed werk
van de medewerker.
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5. Reflecties en bevindingen
Intern beraad
Op donderdag 14 april 2022 heeft het intern beraad van SDW plaatsgevonden. Cliënten, begeleiders,
deelnemers vanuit de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en het
managementteam gingen met elkaar in gesprek over drie onderwerpen die – direct of indirect –
voortkomen uit het kwaliteitsrapport. Die onderwerpen waren:
1. Corona, perspectief gezien vanuit de cliënt;
2. Corona, perspectief gezien vanuit de medewerker;
3. Arbeidsmarkt.
De uitkomsten van het intern beraad zijn hieronder samengevat.
1. Corona, perspectief gezien vanuit de cliënt
•

Het hebben van vaste bekende gezichten op de groep is belangrijk en dat was niet altijd mogelijk;

•

Soms werd het als lastig ervaren om iets te zeggen van de wijze waarop begeleiders omgingen
met het beleid van persoonlijke bescherming;

•

Het viel de cliënten zwaar dat zij niet naar het werk konden of konden sporten. De activiteiten die
vanuit de woonlocatie binnen de mogelijkheden werden georganiseerd, zoals spelletjes en
lasergamen, maakten het voor hen iets minder zwaar;

•

Het ervaren van angsten na het zien van beelden van het verloop van corona in andere landen.
Onvoorspelbaarheid van het verloop van de crisis heeft een grote rol hierbij gespeeld;

•

Positief aan de coronamaatregelen was dat cliënten de (woon)groep beter en sneller leerden
kennen.

“Het ergste was dat ik niet kon werken op de boerderij. Ik ben een buitenmens en
dan duurt het lang als je een dag op je kamer moet zitten.”
2. Corona, perspectief gezien vanuit de medewerker
Er is benoemd dat net als elders in de maatschappij ook binnen SDW de maatregelen ingrijpend zijn
geweest. De angst voor corona-overdracht tussen de cliënten, de mogelijke uitval van collega’s door
ziekte, het moeten stoppen van de dagbesteding en het niet meer mogen ontvangen van bezoek
hebben grote impact gehad op cliënten en medewerkers.
Dit zijn de thema’s die bij het onderwerp zijn besproken:
•

Het flexibel werken van medewerkers in andere teams;

•

Meer inzicht in zelfredzaamheid van cliënten;

•

Gebruik van beeldbellen dat tijdswinst heeft opgeleverd;

•

Het overleggen via Teams dat als efficient werd ervaren;

•

Organiseren van opvang voor kinderen van medewerkers van SDW, wat mogelijk kan
ontzorgen;

•

Nasleep van corona op medewerkers en de vraag om aandacht hiervoor.
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“Als je als begeleider bij een cliënt die veel nabijheid nodig heeft, maar 2x per dag
langs kunt en je ziet de cliënt somberder worden, dan doet dat veel met je.”
3. Arbeidsmarkt
Opvallend was dat specifiek het woord ‘lef’ veel genoemd is. Daarin werd vooral benadrukt dat SDW
het lef mag hebben om onderscheidend te zijn. Niet alleen vanuit de koers van SDW, maar ook vanuit
de medewerkers; zij hebben er goed zicht op waar de behoeftes liggen.
Andere thema’s die onder andere bij het onderwerp zijn besproken:
•

Arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden;

•

Ontwikkeling en dan met name ‘gezien worden’;

•

Concurrentie in de markt, bijvoorbeeld qua salarissen in de jeugdzorg;

•

Uitdaging/doorgroeimogelijkheden (voor medewerkers in de teams zijn vernieuwingsprojecten niet
altijd zichtbaar);

•

Flexibiliteit ofwel meebewegen en vrijheid;

•

Zelfverantwoordelijke teams, eigenaarschap en inspirerend leiderschap;

•

Wederkerigheid en verbinding.
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6. Conclusies en verbetertrajecten
In dit Kwaliteitsrapport keken we terug op 2021, in het bijzonder op: 1) kwaliteit en innovatie; 2) eigen
regie van cliënten; 3) gelijkwaardig samenwerken; 4) zelfverantwoordelijk werken en eigenaarschap.
In diverse evaluaties en onderzoeken en in het intern beraad hebben cliënten, netwerken,
medewerkers, vrijwilligers, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en
samenwerkingspartners meegedacht over de kwaliteit van onze zorg.
Wij danken eenieder voor deze inbreng en de waardevolle tips!
Wij hebben dit jaar een uitgebreid Kwaliteitsrapport gemaakt en een aparte cliëntversie met
eenvoudiger taalgebruik. Het Kwaliteitsrapport geeft hiermee een mooi en informatief overzicht.
Omdat het schrijven en het lezen ook veel werk met zich meebrengt, hebben we ons voorgenomen om
over 2022 een korter Kwaliteitsrapport te maken. Daarbij sluiten we aan op het vernieuwde
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Focus en verbinding na corona
Ook 2021 was een coronajaar. Niet voor niets kozen we corona vanuit de perspectieven van cliënten
en medewerkers als thema’s voor het intern beraad. Dit heeft bijgedragen aan inzicht in wat we in
2022 willen behouden, zoals het flexibel werken van medewerkers in andere teams en het deels
thuiswerken. Daarnaast houden we in 2022 rekening met wat corona heeft gedaan met cliënten en
medewerkers en hieraan zorg besteden.

Trajecten/Projecten 2022; SDW op koers naar 5G!
De ontwikkelpunten van 2021 worden geborgd in het SDW jaarplan 2022. 2022 Staat in het teken van
’Samen dromen waarmaken (door focus en verbinding)’. In dit eerste volle jaar van onze koers naar 5G
hebben we ambities op onze 4G’s, maar we zijn ook realistisch. In de nasleep van corona zullen we
keuzes moeten maken. Daarom focussen we op de doelen in onze jaarplannen. En we versterken de
verbinding tussen teams binnen SDW, maar ook met de netwerken van onze cliënten en met partners
in de regio. Welke verbetertrajecten zetten we daarvoor in?
Goed leven
1. Eerstegraadsstrategie: Elk team kan binnen SDW en naar cliënten aantonen hoe het werkt aan het
leefmilieu van de cliënt, zodat de cliënt zich veilig voelt en het leefmilieu een stimulerende werking op
de cliënt heeft.
2. Systemisch werken: Verdere implementatie en borging. Vanaf de aanmelding bij SDW is niet alleen
oog voor de cliënt, maar ook voor zijn of haar achtergrond en netwerk ((wettelijk) vertegenwoordigers,
mantelzorgers, vrijwilligers). SDW levert zorg- en dienstverlening die aanvullend is op de
ondersteuning vanuit het netwerk.
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Goed werk
3. SDW FIT: Een programma met drie onderdelen:
1. De SDW FIT gesprekken, waarbij teams extra ondersteuning krijgen gericht op de bedrijfsvoering.
2. Een cultuurprogramma gericht op het versterken van eigenaarschap en feedback; door middel
van extern begeleide trainingen waaraan alle leidinggevenden deelnemen. Van samen wérken
naar sámenwerken.
3. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op vitaliteit van medewerkers. Passend bij de uitkomsten
van een (pulse) onderzoek (medewerkersonderzoek en RI&E) krijgen teams ondersteuning bij
knelpunten in het werk, werkbeleving en arbeidsomstandigheden.
4. Participatie en behoud van medewerkers: We zetten in op betrokkenheid van medewerkers bij
besluitvorming over het werk en de werkomgeving. We behouden medewerkers voor SDW door
ontwikkeling en uitvoering van: a) een onboarding programma; b) interne mobiliteit; c)
talentmanagement; d) optimalisering van het leerklimaat. Hiervoor zijn in het intern beraad goede
ideeën geopperd.
Gezonde organisatie
5. Optimalisering van processen: Processen worden zo eenvoudig mogelijk beschreven volgens de
afgesproken wijze van procesbeheersing. Onder meer wordt onderzocht wat de meest efficiënte en
effectieve manier van cliënt- en medewerkergericht plannnen is en welke
(personeels)planningsapplicatie hierbij past. Op
basis van de uitkomsten zal het planningsproces
worden aangepast.
6. Innovatie: We herijken onze visie op innovatie
en gaan met onze innovatiecoaches binnen de
teams actief op zoek naar nieuwe oplossingen. In
samenwerking met S&L Zorg en SOVAK en het
Care Innovation Center laten we geen kansen
liggen om te ontdekken en mee te denken en
testen bij nieuwe innovaties.
Goede samenwerking
7. Kansrijke samenwerking: We maken keuzes voor kansrijke samenwerking met zorgverleners,
ondernemers, zorgkantoor, gemeenten en onderwijs en gaan hier actief mee aan de slag. Onder meer
wordt het gedachtegoed van Zoom-In (ontschotting) breder verspreid binnen en buiten SDW. Meer
wijkbewoners in Bergen op Zoom en Roosendaal worden op deze manier ondersteund. We vergroten
ook het ondernemerschap binnen werk en dagbesteding voor cliënten door slagvaardig kansrijke
ondernemingen te starten in samenwerking met Samen in de regio, de WVS, opleidingen,
ondernemers en gemeenten.
8. Samenwerking met Ervaringsdeskundigen: We werken meer/ vaker samen met
ervaringsdeskundigen (cliënten en vertegenwoordigers), zowel binnen als buiten SDW.
We doen dit in samenwerking met onder meer het Consortium Ervaringsdeskundigheid, LFB en
stichting Prokkel.

Kwaliteitsrapport SDW 2021 | 43

Bijlagen
Bijlage 1: Leren van klachten en onvrede
SDW wil openheid over klachten en ongenoegens/ onvrede om van te leren en zo gezamenlijk continu
de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het registreren en analyseren van klachten en ongenoegens zorgt
ervoor dat we inzicht krijgen in achterliggende oorzaken en aanwezige risico’s. Daarmee geeft het
registreren en analyseren informatie over welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kwaliteit
en veiligheid te verbeteren, voor zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers.
Intern meldingenportaal Triasweb
In Triasweb kunnen medewerkers klachten/ongenoegens registreren die geuit zijn door cliënten en/of
vertegenwoordigers. In 2021 zijn in totaal 33 klachten/ongenoegens geregistreerd die door cliënten,
cliëntvertegenwoordigers of derden geuit zijn.

Type klantsignaal

Mondeling of schriftelijk

Totaal

Klacht

Mondeling

17

Schriftelijk

2

Mondeling

11

Schriftelijk

3

Onvrede
Eindtotaal

33

Gebied waarop de klacht/ongenoegen betrekking heeft:

Geconstateerd kan worden dat ruim 60% van het aantal geregistreerde klachten/ongenoegens
‘ondersteuning, begeleiding, behandeling’ en ‘bejegening’ betreft. Uit een analyse blijkt dat deze
klachten/ongenoegens, die door zowel cliënten als het netwerk van cliënten zijn geuit, hoofdzakelijk

Kwaliteitsrapport SDW 2021 | 44

gaan over het gedrag van mede-cliënten. Dit varieert van geluidsoverlast tot een onveilig gevoel als
gevolg van verbaal en/of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
Op één woonlocatie zijn in de periode mei-juli 7 klachten/ongenoegens geuit over overlast van een
medebewoner. Deze meldingen zijn besproken binnen het team, met de unitmanager en
gedragsdeskundige, waarna verschillende effectieve acties uitgezet zijn om de situatie te verbeteren.
Hierna zijn geen klachten/ongenoegens meer geregistreerd.
Ook bij de andere geuite klachten/ongenoegens over mede-cliënten is onderzoek gedaan naar de
oorzaken en zijn zo nodig acties uitgezet, zoals onder andere een gesprek voeren met cliënten, de
begeleidingsstijl aanpassen en afspraken bijstellen. Ieder team is in ieder geval in gesprek gegaan met
de melder op zoek naar een passende oplossing. Klachten/ongenoegens over een specifieke situatie
zijn door de (persoonlijk) begeleiders en/of de unitmanager opgepakt. Door het voeren van één of
meerdere gesprekken is gezamenlijk tot een oplossing gekomen.
Ondanks het feit dat niet alle klachten/ongenoegens naar tevredenheid afgerond konden worden, heeft
geen van de intern geregistreerde klachten/ongenoegens geresulteerd in een officiële klacht.
Klachten/ongenoegens die niet naar tevredenheid opgelost konden worden hadden o.a. te maken met
Covid-19 en de verplichte veiligheidsmaatregelen die SDW hierdoor moest hanteren. Een
gesprek/luisterend oor over waarom bepaalde maatregelen getroffen zijn zorgden wel voor wederzijds
begrip.

Cliëntvertrouwenspersonen (Cvp Wzd, Cvp Zorg en Cvp Jeugd)

Krijgt een cliënt te maken met zorg die hij niet wil? Dan kan hij praten met een onafhankelijke
cliëntvertrouwenspersoon (cvp). Deze clientvertrouwenspersoon helpt een cliënt als er sprake is van
onvrijwillige zorg of als hij of zij ontevreden is of klachten heeft over de zorg.
Bij SDW zijn er 4 cliëntvertrouwenspersonen:
•

Twee cliëntvertrouwenspersonen die helpen bij klachten en vragen over de Wet zorg en
dwang (Cvp Wzd).

• Eén cliëntvertrouwenspersoon die helpt bij andere klachten (Cvp Zorg).
Eén cliëntvertrouwenspersoon voor jeugd (Cvp Jeugd).
In hun jaarrapportage geven de Cvp Wzd aan dat zij op een prettige manier ontvangen werden binnen
SDW. Het contact met de bestuurder en de betrokken medewerkers verliep goed en werd als
laagdrempelig ervaren. In 2021 heeft de Cvp Wzd zeven locatiebezoeken afgelegd bij woonlocaties die
in het locatieregister Wzd geregistreerd staan. Ook waren er contacten met de ervaringsdeskundigen
van Bureau MET!
De Cvp Wzd werken nauw samen met de Cvp Zorg, zodat er voor cliënten een laagdrempelige
toegang is, los van de aard van de vraag van de cliënt (m.b.t. onvrijwillige zorg of vrijwillige zorg).
Bij de cliëntvertrouwenspersonen Wzd zijn in 2021 11 meldingen behandeld van 6 cliënten en 3
verwanten. 9 Daarvan betroffen vrijwillige zorg en 2 onvrijwillige zorg. Het ging om vragen om
informatie (2), uitingen van onvrede (8) en 1 klacht. Bij 2 meldingen, waarbij de cliënt zich niet
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begrepen voelde door de begeleiding bood de Cvp Wzd een luisterend oor. Eén van deze meldingen is
doorverwezen naar de Cvp Zorg en was eind 2021 nog niet afgerond.
2 Uitingen van onvrede en de klacht betroffen het vervoer van cliënten. De Cvp Wzd heeft naar het
management ook een signaal afgegeven over het door medewerkers niet naleven van de procedure
met betrekking tot vervoer van cliënten. Dit signaal is opgepakt en de procedure is in het teamoverleg
naar de medewerkers toegelicht. We zien dit als een goed voorbeeld van hoe onvrede of een klacht en
de inzet van de Cvp binnen SDW bijdragen aan het leren en continu verbeteren.
In 2021 heeft vanwege pensionering een wisseling plaatsgevonden van de Cvp Zorg. De Cvp Zorg
behandelden in 2021 3 meldingen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers: 1 persoonlijke kwestie, 1
uiting van onvrede en 1 formele klacht. Ondersteuning door de Cvp Zorg bij de klacht resulteerde niet
in klachtvermindering en deze klacht is door het bestuurssecretariaat in behandeling genomen. De
uiting van onvrede kwam van een cliënt die stelde het vertrouwen in de begeleiding kwijt te zijn. De
gesprekken met de Cvp Zorg hebben de cliënt geholpen om dit zelf ter sprake te brengen bij de
betreffende begeleider. Bij de persoonlijke kwestie heeft de cliënt aangegeven eenzaam te zijn. Met
behulp van een luisterend oor en advies van de Cvp Zorg heeft de cliënt dit zelf bespreekbaar kunnen
maken bij de begeleiders.
Hieronder staat een overzicht van de vragen en klachten die de cliëntvertrouwenspersonen voor
volwassenen de afgelopen jaren hebben gekregen. We zien dat we in 2020, waarschijnlijk door
corona, minder meldingen en klachten hebben gekregen. In 2021 konden de Cvp’s Wzd en Zorg weer
vaker naar de locaties en konden weer meer cliënten en vertegenwoordigers door de
cliëntvertrouwenspersonen bijgestaan worden.

Aard van de meldingen

2019

2020

2021

Onvrijwillige zorg

-

-

2

Organisatie/regels/financiën

2

2

3

Persoonlijk

4

-

3

Verblijf

-

-

1

Zorg/begeleiding/dienstverlening

8

1

4

Totaal

14

3

13

Evenals in 2020 hebben in 2021 minder dan 10 cliënten een beroep gedaan op de Cvp Jeugd. De
zichtbaarheid van de Cvp Jeugd is mede door de coronamaatregelen beperkt geweest. Daarom is
door de Cvp Jeugd geen uitgebreide jaarrapportage gemaakt. De meldingen zouden dan te herleiden
zijn naar de cliënt. Er zijn vanuit de Cvp Jeugd ook geen signalen over SDW naar voren gekomen.
Bij de bestuurder zijn in 2021 vier klachten van cliënten, vertegenwoordigers en derden binnen
gekomen. De klachten betroffen het omgaan met persoonsgegevens, de begeleiding, het vervoer en
geluidsoverlast bij omwonenden van een woonlocatie. De gesprekken en acties van de betrokken
managers en teams hebben ertoe geleid dat de cliënten, vertegenwoordigers en omwonenden hun
klacht als afgehandeld beschouwen.
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Regionale Klachtencommissie
Cliënten van SDW kunnen met een klacht ook terecht bij de Regionale Klachtencommissie. Deze
neemt klachten in behandeling op grond van de Wkkgz of Jeugdwet. In 2021 hebben de aangesloten
organisaties de Regionale Klachtencommissie geëvalueerd. Vanwege de onafhankelijkheid en de
laagdrempeligheid voor cliënten en vertegenwoordigers (ten opzichte van een landelijke commissie)
heeft SDW evenals de andere organisaties besloten te blijven participeren in de Regionale
Klachtencommissie. Voor SDW heeft zich in 2021 1 klager tot de commissie gewend. Deze klager
heeft niet gereageerd op het verzoek van de commissie om contact op te nemen, waardoor de klacht
niet in behandeling genomen is.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en Jeugdhulp
in Nederland. Hier kunnen cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers en anderen een klacht
indienen. In 2020 en 2021 hebben zij geen klachten of ongenoegens ontvangen van cliënten of
cliëntvertegenwoordigers van SDW.
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Bijlage 2: Leren en verbeteren na incidenten
We maken niet graag fouten, maar je kunt het nooit helemaal voorkomen. Bij SDW registreren we het
als er een fout of incident heeft plaatsgevonden. Zodat we kunnen analyseren wat er fout ging en
ervan kunnen leren hoe we in de toekomst zo’n incident kunnen voorkomen. Daar wordt onze zorg
alleen maar beter van.
Onderstaande tabel geeft het verloop van de incidentmeldingen in de afgelopen vijf jaren weer.
Incidenttype

2017

2018

2019

2020

2021

Agressie & grensoverschrijdend gedrag

1754

1793

1217

1061

1174

Medicatie incidenten

1435

1478

1203

1275

1041

Onveilige/ ongewenste situatie

1182

1210

549

572

523

Prik-, bijt-, snij-, spat incidenten

95

69

67

67

77

Meldcode

62

75

84

96

69

Ongeval

2

17

33

30

36

Verbanden/ verslikken

2

15

12

9

33

Inname schadelijke stoffen

1

4

0

2

4

(dreiging met/poging tot) Suïcide

0

46

64

88

66

(poging tot) Weglopen en vermissing

0

22

37

35

24

Inbraak/diefstal

0

12

13

10

7

valincident

0

64

158

192

231

Totaal:

4533

4805

3437

3437

3285
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Redenen voor stijgend aantal geregistreerde

Redenen voor dalend aantal geregistreerde

incidenten

incidenten

“Het maken van incidentmeldingen voor

“We besteden er als team meer aandacht aan

medicatiefouten is meer onder de aandacht

waardoor we alerter zijn. Ook zijn er een paar

gekomen in het team. De
medicatieverantwoordelijken laten dit onderwerp

bewoners verhuisd die medicatie kregen. De
bewoners die er nu zijn hebben weinig tot geen

nu regelmatig terugkomen tijdens
medicatie.”
werkbesprekingen, waarna er weer bewustwording
bij het team is. Ook spreken we elkaar hier nu
meer op aan. “
“Als we een medicatiefout tegenkomen en daar is “Het grootste effect heeft het gehad dat we de
geen melding van gemaakt, wordt betreffende
collega hiervan op de hoogte gebracht zodat er

medicatiekar met slot op de woonkamer kunnen
zetten, zodat de begeleiders niet meer van de

alsnog een trias gemaakt wordt.”

groep af hoeven te gaan.”

“Ervaren werkdruk waardoor mogelijk fouten

“Door de inzet van Medimo is het aantal incidenten

ontstaan.”

m.b.t. vergeten geven, niet afgetekend gedaald.”
“Er zijn cliënten weggegaan die vanuit ons de
medicatie verstrekt kregen of die frequent
weigerde.”
“Er zijn verbeteracties ingezet om het aantal
medicatie incidenten terug te brengen.”
“Tijdens het delen van de medicatie wordt de
laptop of tablet meegenomen.”

Medicatie-incidenten
Sinds 2018 zien we een dalende lijn van het aantal geregistreerde medicatie-incidenten. Deze dalende
lijn zet zich ook in 2021 voort. Opvallend is dat er binnen de sectoren Wonen en Ondersteuning Thuis
& Dagbesteding een aantal teams is dat een sterke daling van het aantal geregistreerde medicatie
incidenten laat zien, terwijl andere teams een stijging laten zien.
Uit navraag bij de desbetreffende teams worden de volgende redenen aangegeven voor het stijgend
aantal incidentmeldingen:
•

Door aandacht voor de medicatieveiligheid in de werkbesprekingen is er meer bewustwording
bij medewerkers;

•

Medewerkers spreken elkaar erop aan wanneer een medicatiefout ontdekt wordt maar nog niet
geregistreerd blijkt;

•

De een hogere ervaren werkdruk ontstaan mogelijk medicatiefouten.

Uit navraag bij de desbetreffende teams worden onder meer de volgende redenen aangegeven voor
het dalend aantal incidentmeldingen:
•

Door veranderingen in de cliëntenpopulatie; er zijn minder cliënten met medicatie;

•

Er zijn verbeteracties doorgevoerd, zoals een afgesloten medicatiekar die in de woonkamer
gezet kan worden; de begeleiders hoeven daardoor de groep niet te verlaten;
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•

Door de inzet van Medimo (het systeem voor digitaal aftekenen van medicatie) is het aantal
incidenten van ‘vergeten geven’ of ‘niet afgetekend’ gedaald.

Tijdens het werkoverleg worden incidentmeldingen door de teams besproken. Beoordeeld wordt of en
zo ja welke verbeteracties ingezet moeten worden. Door het onderwerp ‘medicatie’ te blijven
agenderen, blijft het onder de aandacht van het team en worden incidenten blijvend besproken. Zo zit
het onderwerp in de Plan-Do-Check-Act-cyclus en blijven de teams bijstellen en evalueren.
“Tijdens het werkoverleg is gezamenlijk besproken dat, wanneer er een werkdruk ervaren wordt en
hierdoor mogelijk fouten kunnen ontstaan, begeleiding zich bekwaam moet voelen. Je bent met een
verantwoordelijke taak bezig en het is daarbij van belang dat je met volle aandacht medicatie deelt en
anders vraag je ondersteuning van je collega's.”
Agressie en grensoverschrijdend gedrag incidenten
Bij het aantal incidenten rondom agressie en grensoverschrijdend gedrag is een lichte stijging te zien
ten opzichte van 2020. Ook hier is een onderscheid te maken tussen locaties met een stijgend- en
dalend aantal meldingen.
De grootste daling van het aantal agressie & grensoverschrijdend gedrag incidenten op één van de
woonlocaties is te verklaren door een forse afname van het aantal cliënten met grensoverschrijdend
gedrag. Op de locaties met een stijgend aantal meldingen worden verschillende mogelijke oorzaken
benoemd:
•

Wisselingen in de personele bezetting. Door coronamaatregelen was het niet altijd mogelijk
bekende medewerkers in te zetten op de locaties.

•

Steeds wijzigende maatregelen als gevolg van corona.

•

Een stijging als gevolg van fysieke klachten.

•

Meer bewustwording binnen het team dat agressie en grensoverschrijdend gedrag niet ‘bij het
werk hoort’ en het belang dat incidenten gemeld worden.

Tijdens het werkoverleg worden incidentmeldingen door de teams besproken en beoordeeld of en zo
ja welke verbeteracties ingezet moeten worden.
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Valincidenten
Net als bij de geregistreerde medicatie-incidenten zijn bij het aantal geregistreerde valincidenten
locaties met een stijgend aantal en locaties met een duidelijk dalend aantal meldingen. Uit navraag bij
de desbetreffende locaties worden de volgende redenen aangegeven voor het stijgend/dalend aantal
incidentmeldingen:
Redenen voor stijgend aantal geregistreerde val Redenen voor dalend aantal geregistreerde val
incidenten

incidenten

“De doelgroep binnen de locatie zien we ouder
worden. Hierbij zien we beginnende dementie en

Samen met ergo- en fysiotherapie is er op
individueel niveau van de cliënten gekeken wat er

voornamelijk cliënten die slechter ter been

nodig is. Hiermee zijn zeker de ouder wordende

worden.”

cliënten, waarbij het risico op vallen voor het eerst
toenam, afgedekt.

Een cliënt viel de afgelopen maanden regelmatig. Vallen is als thema aan bod geweest voor alle
Hiervoor zijn meerdere onderzoeken geweest in
het ziekenhuis om een medische oorzaak uit te

cliënten. Bv door een spel te doen, of een 'cursus'
hoe loop ik met mijn rollator. Ook de alertheid van

sluiten.

het team hierdoor is groot.

Er is geen duidelijk aanwijsbare reden voor de

“Inzet van loophulpmiddelen.”

stijging. Het zijn op zichzelf staande meldingen
Een van de cliënten heeft het afgelopen jaar
fysieke klachten gehad. In deze periodes

“Overlijden van meerdere kwetsbare cliënten met
hoog valrisico en cliënten met lager valrisico

vertoonde de cliënt ander gedrag. Wilde vaker

hiervoor terug gekregen,”

gaan plassen op momenten dat er geen
begeleiding aanwezig was. Cliënt was minder alert
door het fysiek ongemak, wat maakte dat het
bewegen minder makkelijk ging. Risico op
valgevaar is hierdoor vergroot.
Er is meer onder de aandacht gebracht om ten alle “In overleg met fysio/ergo/cliënt met hoog valrisico
tijden trias-meldingen te maken, ook wanneer er niet langer te laten lopen.”
twijfel is kun je kijken bij trias-web of hier een
melding op gemaakt kan worden.
Naast de aandacht die er binnen teams is met betrekking tot het onderwerp vallen, zijn er ook
verschillende bewustwordingsacties vanuit het valpreventieteam ingezet. Zoals het introduceren van
een bingokaart voor een veilig huis, waarmee op een speelse manier een veilige woonomgeving met
cliënten besproken kon worden. Ook is er een tool beschikbaar gesteld die begeleiders kunnen
gebruiken om een verhoogd valrisico in te schatten.
Tijdens het werkoverleg worden incidentmeldingen door de teams besproken en beoordeeld of en zo
ja welke verbeteracties ingezet moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn:
•

“We zorgen voor een veilige omgeving zonder obstakels die mogelijk belemmerend werken.”

•

“We gaan regelmatig in gesprek met de client om hem bewust te maken van wat hij lichamelijk
kan en waar hij op moet letten om vallen te voorkomen. Begeleiders houden de cliënt in de
gaten en wijzen hem op het gebruik van zijn rolstoel wanneer ze vermoeidheid zien.”
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•

“Medicatie wordt goed in de gaten gehouden en geëvalueerd door de Parkinson
verpleegkundige en begeleiding. Aanpassingen worden op advies van de neuroloog
doorgevoerd.”

Bijlage 3: Evaluatie sterrolmodel
In het najaar 2021 is het sterrolmodel geëvalueerd. Zestien teams (sterrolhouders), een aantal
unitmanagers, hoofden en adviseurs hebben eind 2021 hun bevindingen gedeeld over het sterrolmodel
en het sterroloverleg. Deze totale groep noemen we hierna respondenten. In de digitale enquête
stonden de doelen van het sterrolmodel centraal.
Organisatie van het werk en resultaatgerichtheid
Een meerderheid van de respondenten vindt dat door het sterrolmodel het werk beter is
georganiseerd. Het zorgt voor focus en aandacht voor het resultaatgebied. Ook wordt ervaren dat door
het sterrolmodel de resultaatgerichtheid is verbeterd. Denk daarbij aan afspraken nakomen, bewaken
van de voortgang en verbeteracties. Het aantal sterrollen (de zes resultaatgebieden: kwaliteit,
veiligheid, planning & productie, personeel & teamzaken, participatie en voorzieningen) en regeltaken
wordt door de meerderheid als goed beoordeeld.
“Door te werken met het sterrolmodel is de betrokkenheid van medewerkers bij allerlei zaken
met name binnen de eigen locatie verbeterd. Daardoor is er meer interesse en know how over
hoe zaken beter geregeld kunnen worden. Het wordt vervolgens ook beter geregeld omdat er
draagvlak voor is.”

Aandachtspunten
Hoewel de ervaringen over het sterrolmodel positief zijn, is volgens de respondenten wel blijvend
aandacht nodig voor verdere verbetering. Een aantal verbeterpunten die genoemd worden, zijn:
•

een evenredige verdeling van de regeltaken binnen het team

•

het goed toepassen van de regeltaak (niet alle taken zijn regeltaken)

•

duidelijkheid scheppen onder welke sterrol bepaalde regeltaken vallen.

Daarnaast wordt het bewaken van teambesluiten en teamafspraken genoemd als aandachtspunt.

“De ene sterrol heeft meer taken dan de andere. Het is voor een team belangrijk om goed te
kijken dat de regeltaken evenredig verdeeld worden.”

Sterroloverleggen
De respondenten ervaren het nut van de sterroloverleggen. De tijd van het sterroloverleg wordt
effectief besteed. Daarnaast draagt het sterroloverleg bij aan betrokkenheid en aan de samenwerking
door kennis en ervaringen te delen.
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“We hebben een aantal keer zaken gedeeld met collega’s uit andere teams, als je iemand kent
vanuit het sterroloverleg is het makkelijker om bij deze collega aan te kloppen om hulp.”

De organisatie en de inhoud van het sterroloverleg vragen op een aantal onderwerpen verbetering. Er
zijn nog te vaak sterroloverleggen die niet doorgaan en de tijdstippen worden niet altijd goed
afgestemd, waardoor het voor een aantal medewerkers niet mogelijk is om aan te sluiten. Ook wordt er
ervaren dat er veel wisseling is van medewerkers die deelnemen of sterrolhouders van teams die zeer
beperkt deelnemen. Verder kan er nog meer gewerkt worden met een vaste agenda, het jaarplan en
beter aansluiten bij de behoefte van de sterrolhouders en teams.

Bijlage 4: Bronnen
Actieplannen teamreflecties 2021?
Jaarverslag OR 2022
Jaarverslag 2021 vertrouwenspersonen SDW
Jaarverslag 2021 CCR
Medewerkersonderzoek 2021
Rapportage Regionale Klachtencommissie 2021
Rapportage opvolging CTO 2020
Teamreflecties
Triasweb
Verslag intern beraad 14 april 2022

Bijlage 5: Afkortingen
AVG

Artsen Verstandelijk Gehandicapten

CCR

Centrale Cliëntenraad

Cvp
IGJ

Client vertrouwenspersoon
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

KKGHZ
MET!

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Mijn Ervaring Telt!

MT
OT&D

Managementteam
Ondersteuning thuis en dagbesteding

PDCA

Plan Do Check Act

UM
UMT

Unitmanager
Unitmanagementteam

WKKGZ Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
Wzd
Wet zorg en dwang
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