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Voorwoord
Met trots presenteer ik u het kwaliteitsrapport kwaliteitskader gehandicaptenzorg van De Kroon
Zorg. Deze mooie organisatie heeft veel betrokken en enthousiaste gezinshuisouders en
medewerkers die er met hart en ziel voor de cliënten zijn.
Er zijn prachtige plannen voor de toekomst en er wordt hard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te
krijgen. Eerst blikken wij in dit rapport terug op 2017, een enerverend en dynamisch jaar.
Alle veranderingen die zich momenteel in de zorg afspelen roepen nieuwe vraagstukken op. Deze
vraagstukken pakken wij met beiden handen aan om tot een optimale kwaliteit van zorg te komen. Ik
ben er trots op dat wij deze koers in open dialoog met cliënten, netwerk en medewerkers varen.
Thea Holtman
Algemeen Directeur
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Inleiding
Dit kwaliteitsrapport geeft een weergave van de kwaliteit die De Kroon Zorginstelling B.V. (verder
genoemd De Kroon) levert. Voor De Kroon is kwaliteit van zorg een belangrijk speerpunt. In dit
rapport staat beschreven wat wij onder kwaliteit verstaan, hoe er op kwaliteit gestuurd wordt,
verbeterd wordt en hoe borging plaats vindt. De opbouw van het rapport is gestaafd op de drie
bouwstenen zoals omschreven in het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017- 2022.
Doelstellingen van dit rapport:
1. Geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot kwaliteit en maakt
ontwikkelpunten inzichtelijk.
2. Is een middel voor interne verantwoording naar management, aandeelhouders, Raad van
Bestuur/Toezicht en Cliëntenraad.
3. Is een middel voor externe verantwoording.
4. Dient als uitgangspunt voor visitatie.
Het rapport beschrijft:




De visie en besturingsfilosofie (hoofdstuk 1).
De verschillende bouwstenen die als leidraad dienen voor eenduidige kwaliteitszorg
(hoofdstuk 2,3,4,5).
Actiepunten die voortkomen uit conclusie.
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Hoofdstuk 1: Visie en Besturingsfilosofie
1.1 Visie en Kernwaarden
De Kroon biedt kleinschalig en individueel wonen met begeleiding en behandeling. De doelgroep
bestaat uit kinderen en (jong) volwassenen met een normaal niveau tot (licht) verstandelijke
beperking, psychische- en/of gedragsproblematiek. De Kroon biedt ook begeleiding aan ouder(s) met
een (licht) verstandelijke beperking, psychische en/of gedragsproblematiek bij het opvoeden van hun
kind(eren). Er wordt gewerkt met gezinshuisouders en kleine begeleidingsteams waarmee een grote
mate van nabijheid, veiligheid, continuïteit en kwaliteit van zorg geboden wordt.
Vanuit onze visie: “je mag er zijn en je mag zijn wie je bent” sluiten we aan bij de wensen en doelen
van de individuele cliënt. Kwaliteit van zorg wordt vormgegeven doordat er samen met de cliënt en,
waar mogelijk zijn of haar netwerk, een persoonlijk plan wordt opgesteld. Optimale persoonlijke
ontwikkeling en ruimte voor talenten zijn speerpunten.
De Kroon hanteert hierbij een aantal kernwaarden:
1. Eigenheid – Vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en waar je
interesse en talenten liggen. Samen zoeken naar mogelijkheden.
2. Perspectief – Jouw mogelijkheden wensen en doelen staan centraal in de begeleiding.
3. Respect – Hoe gaan we met elkaar om en hoe draag jij als individu je steentje bij? Jouw
mening telt en vormt de basis voor de begeleiding.
4. Groei – Vrijheid is verantwoordelijkheid.
Alle locaties en gezinshuizen binnen de Kroon hebben een duidelijke eigen identiteit en vorm van
begeleiding. Per cliënt wordt gekeken wat het best passende traject is. De visie: “je mag er zijn en je
mag zijn wie je bent” is uitgangspunt binnen al onze locaties.

1.2 Besturingsfilosofie en Werkwijze
De Kroon neemt de wensen en vragen van de cliënt als uitgangspunt voor het opstellen van
individuele zorg-, en behandelplannen. Wederzijds respect en vertrouwen om tot een optimale
ontwikkeling te komen, zorgen voor het versterken van eigen regie.
De Kroon levert maatwerk en zet de cliënt centraal. Dit door investeren in langdurige relaties tussen
cliënt – netwerk- begeleider en medewerkers. Hierbij wordt gewerkt binnen de kaders zoals die zijn
afgesproken met strategische partners; zorgkantoren, collega instellingen en gemeenten.
Het zorgexpertise team, bestaande uit gedragswetenschappers en zorginhoudelijke ondersteuning
met ieder zijn eigen specialisme, heeft een signalerende en adviserende functie en zorgt in
samenwerking met begeleiding voor een optimale uitvoering van zorgplannen en de opvolging van
de daarin gestelde doelen.
Bij inhoudelijke projecten en innovatie, waaronder het opstarten van nieuwe locaties of
andere/nieuwe doelgroepen, wordt er gewerkt met projectteams. Verschillende functies vanuit de
organisatie zijn hierbinnen vertegenwoordigd, afhankelijk van de inhoud van het project.
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Taakvolwassenheid en zelfsturend vermogen zijn de kernwaarden binnen de aansturing van de
Kroon.

1.3 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
De basis van het vernieuwde kwaliteitskader bestaat uit drie bouwstenen. In onderstaand schema
worden deze bouwstenen en hun samenhang weergegeven. Onze aanpak daarvan wordt in de
volgende hoofdstukken uitgewerkt.
Bouwsteen 1, de gegevens van de individuele cliënt in met name het ECD, komt voort uit onze PlanDo-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) rond het zorgplan. Het zorgplan is mede gebaseerd op Bouwsteen
2: de ervaringen en wensen/doelen van cliënten. Nieuwe doelen worden bij de zorgplanbespreking
opgesteld en de voortgang wordt geëvalueerd. Daarnaast meten we bij De Kroon de cliëntervaring
eens per twee jaar met Ipso Facto, ‘Onze cliënten aan het woord’.
Beide bouwstenen leveren deels input voor reflecties op het eigen werken en handelen door teams
en gezinshuisouders (bouwsteen 3). De drie bouwstenen komen terug in het kwaliteitsrapport dat u
nu leest.
Dit rapport heeft twee doelen: interne verbeterinformatie en rapportage, en extern verantwoording
afleggen over (het verbeteren van) kwaliteit van zorg en ondersteuning door De Kroon. Voor beide
doelen wordt de externe visitatie ingezet. De feedback die daarin opgehaald wordt, sluit ook aan op
onze eigen kwaliteitsverbetercyclus rond de relatie cliënt-begeleider.
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De bouwstenen van de Kwaliteitskader GZ in samenhang
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Hoofdstuk 2: Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt
De kern van Bouwsteen 1 is inzicht in de kwaliteitsgegevens van de individuele cliënt en
geaggregeerd op locatie- en organisatieniveau. Deze bouwsteen bevat informatie over de zorg rond
de cliënt. De Kroon legt deze informatie vast in een systeem, genaamd ONS, en rapporteert
kerngegevens op geaggregeerd niveau. Deze gegevens worden gebruikt binnen de teams om de zorg
voor cliënten verder te optimaliseren. Uiteraard hebben cliënt, verwanten en begeleider
zeggenschap bij het optimaliseren van de individuele zorg. Het bestuur, medezeggenschap,
management, toezichthouders en stakeholders hebben dit op organisatieniveau. In dit hoofdstuk
wordt beschreven wat wij op individueel niveau vastleggen en hoe onze toekomstige Bouwsteen de
individuele cliënt eruit ziet.

2.1 Gegevens op individueel niveau
De Kroon werkt met het systeem ONS. Dit systeem heeft verschillende functionaliteiten waaronder
het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en het registreren van de zorgcyclus. In ONS zijn de
belangrijkste gegevens van de cliënt vastgelegd. Het gaat hierbij om de indicatie, zorgbehoefte, de
afspraken over de dagelijkse zorg en een jaarlijks geactualiseerde risico-inventarisatie rond
aandachtspunten voor o.a. veilige zorg.
In ONS is ieders actuele zorgplan terug te vinden, welke in dialoog met de cliënt en alle andere
betrokkenen tot stand is gekomen. De PDCA-cyclus biedt een goede houvast voor het zorgplan, dit
blijkt uit interne controles. ONS is in augustus 2017 geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit
systeem is o.a. aangeschaft om in de toekomst cliënten en/of verwanten direct toegang te
verschaffen tot het dossier, in navolging op landelijke beweging. Wanneer een cliënt toegang heeft
tot het dossier heeft de cliënt meer inzicht in en regie over zijn eigen zorg en kunnen gegevens veilig
worden uitgewisseld.
Om inzicht te krijgen en te kunnen sturen op veilige zorg wordt er op clientniveau geregistreerd
middels Melding Incidenten Cliënten (MIC) in ONS. Deze worden vastgelegd in het ECD. Een MIC
melding wordt gedaan wanneer er sprake is van een incident of fout die betrekking heeft op de cliënt
en die, door de organisatie, voorkomen had kunnen worden. Door deze digitale registratie krijgen wij
een goed beeld op zowel cliënt- als organisatieniveau. Wanneer er een melding wordt gedaan wordt
deze volgens protocol intern besproken. Er wordt dan gekeken naar de oorzaak van het incident,
ingezette acties, genomen maatregelen en wat dit betekent voor de cliënt, eventueel betrokken
medewerker en de organisatie.
De Kroon zet geen vrijheidsbeperkende maatregelen in, maar maakt, daar waar nodig, individuele
afspraken met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger om veilige zorg te kunnen waarborgen.
Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan.
Zicht op kwaliteit van zorg, van de individuele client, wordt mede verkregen door het
cliëntervaringsonderzoek, zie Hoofdstuk 3. De uitkomst van dit onderzoek wordt opgenomen in het
ECD en wordt op team- en organisatieniveau gebruikt als bron voor reflectie en ontwikkelingspunten.
Rondom de individuele zorg van de cliënt zijn o.a. de volgende punten opgenomen in het ECD:
- Indicatie
- Afspraken over de dagelijkse zorg
- Bijzondere zorgbehoeften
- Aandachtspunten voor veilige zorg
- Kwaliteit van bestaan
- Betrokkenheid nabije familie en/of verwanten
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2.2 Rapportage op geaggregeerd niveau
Bouwsteen 1 betreft individuele cliëntinformatie. Deze ligt vast in het ECD en daaraan gerelateerde
registraties zoals de MIC melding. De MIC-meldingen worden wekelijks besproken door de MICcommissie en zo nodig actie op uitgezet. Ieder half jaar wordt er geanalyseerd of er trends te vinden
zijn in de meldingen en of op basis hiervan aanpassing nodig is in het beleid, dan wel scholing van de
medewerkers. Vervolgens wordt hier actie op uitgezet. De MIC-commissie bestaat uit een directielid,
gedragswetenschapper, zorginhoudelijk ondersteuner en coördinator kwaliteit.
ONS dient voor rapportages op cliëntniveau, daarnaast wordt het ingezet op teamniveau voor
reflectie waardoor betere zorg op maat geleverd wordt. In 2018 gaan wij dit systeem uitbreiden met
een Business Intelligence Tool om informatie op organisatieniveau te verkrijgen en deze te vertalen
naar teamniveau en cliëntniveau.
De informatie, rondom de MIC-meldingen, die uit ONS en uit andere bronnen is verkregen is
hieronder opgenomen, het betreft de gegevens over het jaar 2017.
(ONS is in augustus 2017 geïmplementeerd. In de maanden januari tot en met juli 2017 is er gebruik
gemaakt van het ECD genaamd ZorgWeb. De gegevens uit het oude systeem zijn waar mogelijk
overgenomen in het nieuwe systeem. Over het jaar 2017 betreft het dus samengestelde informatie uit
diverse bronnen).
Incidentmeldingen
In 2017 zijn er 105 Melding Incidenten Cliënten (MIC) gedaan, deze zijn verdeeld over 13
woonlocaties (24-uurs locaties en gezinshuizen) en hebben betrekking op 34 cliënten. Onderstaand
een overzicht van diverse soorten fouten/ incidenten.
Soort incident

Totaal

Agressie-incident verbaal
Agressie-incident non-verbaal
Fysiek letsel
Medicatiefout
Middelengebruik
Seksualiteit/ seksueel grensoverschrijdend gedrag
Vermissing
Val- of stootincident
Anders

24
40
7
26
4
4
6
2
18

Er worden in 2017 significant meer MIC meldingen gedaan in vergelijking tot 2016. Als gekeken
wordt naar de verdeling over de locaties valt op dat bij de 24-uurslocaties meer meldingen worden
gedaan dan bij de gezinshuizen.
Bij de twee startende locaties werden naar rato meer meldingen gedaan in vergelijking met andere
locaties. Verklaring voor dit hogere aantal meldingen is mogelijk de gewenningsperiode van een
nieuw team op een nieuwe locatie. Bij bestaande locaties werd een vergelijkbare hoeveelheid MICmeldingen gedaan of minder dan in 2016.
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Daarnaast worden er meer MIC-meldingen gedaan dan er feitelijk incidenten zijn. Veelal kunnen
medicatiefouten niet als MIC worden betiteld omdat de oorzaak bij de cliënt zelf ligt: cliënt weigert
of vergeet de medicatie in te nemen. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid om aan te reiken,
klaarzetten en beheren en niet om toe te dienen. In dit geval betreft het geen organisatorisch of
materieel gebrek en hoeft er geen MIC melding te worden gedaan. Om deze verwarring in de
toekomst te voorkomen wordt er een aanpassing gedaan in het MIC formulier waardoor duidelijk
wordt wanneer een medicatiefout een MIC melding betreft en wanneer niet.
Merendeel van de meldingen betreft een agressie incident. Het gaat hier om meldingen van agressief
gedrag vanuit de cliënt waarbij geen sprake is van organisatorische of materiële gebreken of waarbij
door toedoen of nalatigheid van begeleiding de agressie ontstaan is. Deze bevinding is voorgaande
jaren ook gedaan. Door de inzet van deskundigheidsbevordering over het doen van een MIC was de
verwachting dat deze foutieve meldingen zouden afnemen. Dit heeft niet het gewenste effect gehad.
Mogelijk blijven dit soort meldingen toch via de MIC binnenkomen door het gebrek aan een
alternatief meldpunt voor agressie. Het aankomende jaar gaat de MIC commissie hierover zich
buigen. Naast het rapportage systeem waarin agressie incidenten gerapporteerd kunnen worden is
er ook behoefte aan een zogenoemde RAI-melding (Registratie Agressie Incidenten).
De nodige acties zijn door gedragswetenschappers, begeleiders en/of de directie uitgezet en
afgerond of zijn een doorlopend proces. Zo is vanaf januari 2018 gestart met de registratie van
Melding Incidenten Medewerkers (MIM) om seksuele intimidatie, huiselijk geweld,
bedrijfsongevallen en professionele dilemma’s in beeld te krijgen en hierop te kunnen anticiperen op
zowel individueel-, team- als organisatieniveau.
Medewerkers hebben tevens beschikking tot een vertrouwenspersoon en preventiemedewerkers
om dilemma’s voor te kunnen leggen.
Klachtmeldingen
De Kroon hecht grote waarde aan signaleren ter verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning
en van het arbeidsklimaat. Signalen van onvrede kunnen door cliënten en medewerkers of direct
kenbaar gemaakt worden bij de vertrouwenspersoon of in de vorm van een klacht worden ingediend.
Uitgangspunt is altijd dat klachten eerst gemeld worden bij de direct leidinggevende of betrokkenen.
De Kroon heeft voor zowel de cliënten als medewerkers een externe vertrouwenspersoon. Deze
vertrouwenspersonen luisteren actief en geven advies inzake het oplossen van de melding of klacht.
Wanneer deze melding of klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt kan er gebruik worden
gemaakt van de externe klachtenregeling, volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg
(Wkkgz).
In het kader van interne klachtbehandeling heeft De Kroon een klachtencommissie die samengesteld
is uit een gedragswetenschapper, coördinator kwaliteit en een directielid.
In 2017 zijn er drie individuele klachten binnen gekomen, deze zijn allen intern opgelost. Er is geen
gebruik gemaakt van de externe klachtenregeling en er was geen noodzaak tot aanpassing van beleid
of protocol.
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Meldingen IGJ
Volgens de voor De Kroon geldende procedure dienen de volgende incidenten gemeld te worden bij
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):
- Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de
zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft
geleid.
- Incidenten met ernstig letsel waarbij ziekenhuisopname en/of poliklinische behandeling
noodzakelijk is.
- Suïcide en suïcidepoging met ernstig letsel die verband houden met een tekortkoming in de
zorg (calamiteitenmelding).
- (vermoeden) van seksueel misbruik
Er zijn in 2017 geen incidenten geweest waarvoor meldingen bij IGJ noodzakelijk was.
Business Intelligence Tool
Zoals eerder aangegeven wordt het huidige ONS systeem verder ontwikkeld. Wanneer het systeem
uitgebreid wordt met een Business Intelligence-Tool kan meer managementinformatie verkregen
worden voor sturing op zowel team-, organisatie-, als cliëntniveau. De Kroon werkt bij voorkeur met
Bottum-Up informatie omdat kwaliteit door teams moet worden gedragen en uitgevoerd.
Door middel van ONS en BI-tool hebben de medewerkers de mogelijkheid om te rapporteren op
doelen en deze ook te scoren. Deze doelen worden in dialoog met de cliënt en belangrijke anderen
opgesteld en geëvalueerd. Op die manier is de cliënt eigenaar van zijn ontwikkelpunten en volledig
betrokken bij het werken aan zijn welzijn en kwaliteit van bestaan.

2.3 Ontwikkelpunten Bouwsteen 1
Trots op:



Zorgplannen die in dialoog met de cliënt en verwanten worden opgesteld. Hierin worden
realistische doelen, binnen de behoeften en de mogelijkheden van de cliënt opgesteld. Door
het werken aan deze doelen wordt bijgedragen aan de kwaliteit van bestaan.
De implementatie van ONS waardoor het mogelijk is te rapporteren en te scoren op doelen.
Dit biedt cliënten, verwanten en teams beter inzicht in de geleverde zorg en de behaalde
resultaten.

Ontwikkelpunten:
 Meer aandacht voor en beleid op incidentmeldingen rondom medicatie en agressie.
 Het verder ontwikkelen en het meten van tevredenheid van cliënten op individueel niveau.
 Het uitbreiden van ONS met een BI-Tool, dit verschaft management-informatie waardoor
beleid en kwaliteit bijgesteld kunnen worden.
Klik hier voor een overzicht van onze algehele werkwijze.
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Hoofdstuk 3: Bouwsteen 2: Cliëntervaring
De kern van Bouwsteen 2 Clientervaring wordt gevormd door de inzichten verkregen uit het
cliëntervaringsonderzoek (Ipso Facto).

3.1 Ipso Facto – Onze cliënten aan het woord
De Kroon heeft in het najaar van 2016 ervaringen van cliënten in beeld gebracht met Ipso Facto, een
van de instrumenten uit de zogenoemde waaier die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit instrument is in samenspraak met de
cliëntenraad gekozen. De cliëntenraad heeft enkele vragen toegevoegd aan het onderwerp zorgplan
en er is op hun verzoek een blok vragen over de cliëntvertrouwenspersoon toegevoegd aan het
thema inspraak en klachten. Er is gekozen voor Ipso Facto omdat de vragenlijst is gegroepeerd in
verschillende modules die voor een groot deel van de cliënten herkenbaar zijn. Ipso Facto biedt
diverse mogelijkheden (picto’s en cijfers) om antwoord te geven op de gestelde gesloten vragen,
algemeen oordeel of rapportcijfer, daarnaast is er een open vraag naar ontwikkelpunten en positieve
punten. Hierdoor is het instrument geschikt voor diverse doelgroepen die wij binnen de organisatie
bedienen. In het najaar van 2018 wordt er een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek gehouden
binnen de organisatie en zijn de resultaten te vergelijken met eerder gehouden onderzoeken.
In dit kwaliteitsrapport gaat de Kroon dan ook verder in op de uitkomsten van het onderzoek dat is
gehouden in 2016.

3.2 Uitkomsten op organisatieniveau
Om in de vragenlijst te komen tot een volledige en logische vertaling van kwaliteit van zorg en
dienstverlening in thema’s is uitgegaan van het dagelijks leven van de cliënt. De organisatie van de
zorg, dienstverlening en begeleiding is ontleed in een groot aantal verschillende kenmerken
waarmee cliënten dagelijks te maken krijgen. Deze zijn gegroepeerd in 7 thema’s die zijn
gerangschikt op herkenbaarheid of abstractie (van ‘dichtbij’ naar ‘verder weg’).
Het betreft de volgende thema’s: begeleiding, wonen, beslissen, vrije tijd, artsen en Therapeuten en
zorgplan.
In totaal hebben 34 van de 51 cliënten van De Kroon (jeugd, WMO als WlZ) de vragenlijst volledig
ingevuld. Dat komt neer op een respons van 67%. De respons is daarmee redelijk te noemen. Bij De
Kroon wordt onderscheid gemaakt in de doelgroep 24-uurs volwassenen zorg en de doelgroep
kinderen (kindhuizen). Van de doelgroep 24-uurs zorg heeft 53% gereageerd en bij de kindhuizen is
de respons 59%.
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Thema Begeleiding
De cliënten oordelen het vaakst positief over de ondersteuning door de persoonlijk begeleider en
over het luisteren, omgaan van de begeleiders met de cliënt en de cliënt op zijn/ haar gemak laten
voelen. Het aantal negatieve (‘vaak niet’) antwoorden is klein en vaak nul. Relatief het vaakst
oordelen de cliënten over het genoeg tijd hebben van de begeleiders. Wel ziet een deel van de
cliënten ruimte voor verbetering (antwoord ‘niet altijd’). Het vaakst is dat antwoord gekozen bij de
vragen over contact met de persoonlijk begeleider, begrijpen van de cliënt, het kennen van de
hulpvraag en het serieus nemen van de cliënt.

De resultaten zijn hieronder in grafiek weergegeven (figuur 3.1)

Aan de cliënten is ook gevraagd om hun oordeel over de begeleiding uit te drukken in een
rapportcijfer. Gemiddeld geven de cliënten van De Kroon een 8,0 aan de begeleiders.
Thema Wonen
Het thema wonen is in twee blokken verdeeld: de woning en zorg/ hulp in huis.
Cliënten oordelen het vaakst positief over de bereikbaarheid van hun huis en de veiligheid in
huis. Ongeveer een achtste deel van de bewoners oordeelt negatief (‘vaak niet’) over de
woonplaats. Ook is bijna een tiende niet tevreden over het huis waarin ze wonen. De
woonplaats en medebewoners zijn de onderwerpen waarbij relatief vaak ‘niet altijd’ is
geantwoord. De resultaten zijn op de volgende pagina in een grafiek weergegeven (figuur
4.1).
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De vragen over hulp zijn niet op alle cliënten van De Kroon van toepassing. Cliënten waarbij
dit wel van toepassing is oordelen meestal positief over de hulp bij schoonmaken en bij
persoonlijke verzorging. Enkele cliënten zijn niet tevreden over het onderhoud, verder zijn
geen negatieve antwoorden gegeven. Wel vindt bijna een vijfde deel van de ondervraagden
dat het onderhoud beter kan. Ongeveer een op de tien is kritisch over de schoonmaak.
Gemiddeld geven de cliënten van De Kroon een 7,5 aan het wonen.
De resultaten zijn hieronder in grafiek weergegeven (figuur 4.2)
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Thema Beslissen
De cliënten van De Kroon zijn overwegend tevreden met de zeggenschap die zij hebben over
het dagelijks leven. Er zijn geen negatieve antwoorden gegeven, wel ziet ongeveer een
achtste van de cliënten ruimte voor verbetering als het gaat om bedtijden en uitgeven van
geld. Het gemiddelde rapportcijfer voor beslissen en zeggenschap is hoog en bedraagt een
8,5.

Thema Vrije Tijd
Dit thema betreft het oordeel van cliënten over hun vrijetijdsbesteding. Er is gevraagd naar
de activiteiten die ze kunnen doen, de zeggenschap daarover en de ondersteuning van
begeleiders bij het organiseren van vrije tijd.
Cliënten zijn het vaakst positief over de zeggenschap over de vrije tijd en de hulp van
begeleiders om iets te regelen als dat nodig is. Ongeveer driekwart van de cliënten is
tevreden over de activiteiten die hij/ zij kan ondernemen in de vrije tijd, een klein deel is niet
tevreden en ongeveer een vijfde ziet ruimte voor verbetering. Bij de vraag over
informatievoorziening door begeleiders kiest bijna een vijfde van de cliënten het negatieve
antwoord (‘vaak niet’). Ongeveer een achtste zegt ‘niet altijd’ positief te zijn hierover.
Ook hier is het oordeel positief: gemiddeld geven de cliënten van De Kroon een 8,2 aan hun
vrijetijdsbesteding.
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Hieronder zijn de resultaten ook grafisch weergegeven.

Thema artsen en therapeuten
Dit thema heeft betrekking op het oordeel van de cliënten over de verschillende artsen en
therapeuten met wie zij te maken hebben.
Het beeld bij deze vragen wordt enigszins vertekend doordat vaak het antwoord ‘n.v.t.’ of
‘weet niet’ is gekozen. Als daarvoor wordt gecorrigeerd is het oordeel van de bijna alle
cliënten over de verschillende zorgverleners positief. Het aandeel negatieve en ‘kan beter’
antwoorden is klein, het gaat steeds om een enkele cliënt die ruimte voor verbetering ziet.
Bij dit onderdeel is niet gevraagd naar een rapportcijfer.
De resultaten zijn in de vorm van een grafiek weergegeven (figuur 7.2)
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Thema zorgplan
Er zijn vragen gesteld over het zorgplan, de inbreng van de cliënt daarin en het houden aan
afspraken uit het plan. Een grote groep cliënten oordeelt positief op diverse vragen. Zo is
meer dan 80% positief over de afspraken in het plan, de eigen inbreng daarbij, het houden
aan afspraken door begeleiders en de communicatie tussen begeleiders en
gedragswetenschappers. Cliënten zijn het vaakst kritisch over weten wat er over hen wordt
opgeschreven en het houden aan de afspraken door de gedragswetenschappers. Bij dit
onderdeel is niet gevraagd naar een rapportcijfer.
De resultaten zijn in de vorm van een grafiek weergegeven (figuur 8.1)

Thema Inspraak en Klachten
Dit thema bestaat uit 3 onderdelen en heeft minder antwoordopties omdat het feitelijke
vragen zijn. Om deze reden is hier ook geen rapportcijfer aan gegeven en zijn er andere
tabellen toegevoegd.
Inspraak (cliëntenraad)
Tweederde van de cliënten weet dat er een cliëntenraad is. De activiteiten van de
cliëntenraad zijn bij ongeveer de helft van de cliënten bekend. Iets meer dan een kwart van
de cliënten vindt dat de inspraak voor bewoners goed geregeld is, de meesten weten niet of
dit het geval is.
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Clientvertrouwenspersoon

Ongeveer de helft van de cliënten weet dat er een cliëntvertrouwenspersoon is en ruim een
derde weet wat ze doet. De meeste cliënten hebben geen uitgesproken oordeel over de
activiteiten van de cliëntvertrouwenspersoon, maar degenen die dat wel hebben zijn meestal
tevreden. Een cliënt zegt niet tevreden te zijn hierover.

Bekendheid en ervaring met klachtenregeling
Bijna tweederde van de cliënten weet waar ze terecht kunnen als ze een klacht hebben.
Precies éénderde van de cliënten heeft daadwerkelijk wel eens een klacht ingediend.
Ongeveer de helft van deze groep vindt dat vervolgens genoeg is gedaan om de klacht op te
lossen.
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3.3 Samenvatting en conclusie cliënttevredenheid
De Kroon is trots op de resultaten van het cliënttevredenheidonderzoek en gebruikt de resultaten
om de dialoog aan te gaan met de cliënt en/of diens verwanten ter verbetering van kwaliteit van de
individuele zorg. Daarnaast worden de resultaten gebruikt bij zelfreflectie van de gezinshuisouders
en teams. De cliëntenraad heeft samen met de cliëntenraadondersteuner een plan van aanpak
gemaakt voor de organisatie met ontwikkelpunten, in 3.4 zullen we hier verder op in gaan.

Alle rapportcijfers per onderdeel zijn in onderstaande tabel nog een keer op een rijtje gezet:

Zoals uit de tabel blijkt, oordelen de cliënten het vaakst positief over beslissen of zeggenschap. Het
gemiddelde rapportcijfer voor het wonen ligt relatief wat lager.
Positieve aspecten
Op de meeste vragen is door een ruime meerderheid van de cliënten positief geantwoord. Om een
indruk te krijgen van de onderwerpen of vragen waarover het vaakst positief is geoordeeld hebben
we per thema de twee vragen geselecteerd met de meeste positieve antwoorden, zie tabel 11.1.
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3.4 Ontwikkelpunten Bouwsteen 2
Naast de individuele plannen die tijdens een zorgplan worden besproken, heeft de cliëntenraad op
organisatieniveau de volgende ontwikkelpunten vastgesteld.
- Meer bekendheid geven aan de cliëntenraad
In 2017 is de cliëntenraad aangevuld met nieuwe leden en heeft er meer terugkoppeling
plaatsgevonden naar de achterban. Begeleiders zijn zich meer bewust van de cliëntenraad en
organiseren in woonhuizen periodiek woonoverleggen met bewoners. Punten die uit dat overleg
naar voren komen worden waar nodig voorgelegd aan de cliëntenraad. Daarnaast er is een
ideeënbus op kantoor geplaatst waar zowel cliënten als verwanten een bericht voor de
cliëntenraad kunnen achterlaten. Het plan voor 2018 is om nog meer bekendheid te geven aan
de cliëntenraad door actief berichten te posten op o.a. Facebook en door meer activiteiten te
organiseren. In het najaar van 2018 wordt er een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek gehouden
waarin wordt gemeten of de bekendheid van de cliëntenraad en diens functie zijn vergroot.
- De begeleiding is en blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de cliënt
Alle cliënten hebben een persoonlijk begeleider die minstens een keer per week een gesprek
voert om de individuele voortgang te bespreken. Daarnaast is organisatie in augustus 2017
gestart met een nieuw systeem, ONS. In dit systeem wordt gerapporteerd op doelen en wordt de
voortgang ook tussentijds beter besproken met de cliënt. Op die manier is begeleiding beter op
de hoogte en kan dit ook inzichtelijk worden gemaakt voor de cliënt.
Alle cliënten hebben volgens cyclus een zorgplan bespreking of een evaluatiemoment waarbij
cliënt, eventueel verwanten, gedragswetenschapper en persoonlijk begeleider aanwezig is. Alle
ontwikkelingen rondom de cliënt worden besproken en daarnaast is er ruimte om wensen en
meningen te delen met elkaar.
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Hoofdstuk 4: Bouwsteen 3 Teamreflectie
In oktober 2016 is onder de medewerkers van De Kroon een tevredenheidsonderzoek gehouden,
uitgevoerd door Effectory. Het onderzoek is verdeeld in 2 categorieën; medewerkers van de 24-uurs
locaties en het team zorgexpertise. Per categorie gaan we hier verder op in. In het najaar van 2018
vindt er nieuw onderzoek plaats en kunnen resultaten met elkaar worden vergeleken.

4.1 Zorgexpertise
Dit jaar heeft er voor het eerst een meting plaatsgevonden onder het zorgexpertiseteam. De scores
van dit team liggen grotendeels onder het gemiddelde van de organisatie en benchmark.
Bevlogenheid
Betrokkenheid
Tevredenheid
Efficiëntie

6,4
7,0
5,9
5,9

De gemiddelde uitkomst van het onderzoek komt uit op een 6,3. Deze score komt vermoedelijke
mede door een turbulente periode in 2016 waarin De Karmel veelvuldig beroep heeft moeten doen
op het zorgexpertiseteam van De Kroon. Deze periode heeft veel onrust met zich meegebracht. Er
zijn een aantal medewerkers vlak achter elkaar weggegaan. Dit betekende een nieuwe opbouwfase
voor het team waardoor gedragswetenschappers veel moesten schakelen en ad-hoc reageren in
verschillende situaties. Ondanks de onrust heeft het team zich weten te ontwikkelen tot een hecht
en betrokken team met hart voor de organisatie. Ze vinden zichzelf bij de organisatiedoelen passen
en dragen graag bij om de organisatie te verbeteren.
Op basis van de uitkomsten is een plan van aanpak gemaakt met betrekking tot positieve en
ontwikkelpunten. Het team ervaart dat er voldoende mogelijkheden zijn om mee te praten over
organisatiebrede onderwerpen (bottom-up communicatie) en ervaart concreet bij te kunnen dragen
aan de resultaten van De Kroon.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het niet altijd duidelijk is welke resultaten verwacht
worden en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen De Kroon. Om deze punten te verbeteren
heeft de organisatie in samenspraak met het zorgexpertiseteam een opleidingsplan gemaakt.
Medewerkers hebben de mogelijkheid om hun wensen ook kenbaar te maken tijdens hun jaarlijkse
functioneringsgesprek. In 2017 heeft dit vruchten afgeworpen en zijn er diverse opleidingen gestart
om de expertise te vergroten en kwaliteit te borgen. Dit naast het boeien en binden van
medewerkers.
Er is een overlegstructuur als onderdeel van de PDCA-cyclus. Daarnaast zijn er diverse
overlegmomenten met verschillende disciplines om elkaar inzicht te geven in en afstemming over de
werkzaamheden. Hierin gaan we met elkaar in dialoog om eigen werkzaamheden te optimaliseren en
tot het beste resultaat te komen.
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4.2 Medewerkers 24-uurs locaties
Dit jaar heeft er voor het eerst een meting plaatsgevonden onder het team van de 24-uurs zorg. De
scores van dit team liggen grotendeels boven het gemiddelde van de organisatie en benchmark. Bij
het inzicht in bevlogenheid en betrokkenheid komt naar voren dat alle medewerkers betrokken
en/of bevlogen zijn. Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn, hebben hart voor hun werk en
hart voor de organisatie. Ze staan positief tegenover beide en zetten zich in om zichzelf en de
organisatie continu te verbeteren. Medewerkers die betrokken zijn hebben hart voor de organisatie.
Ze vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen en dragen graag bij om de
organisatie te verbeteren.
Bevlogenheid
Betrokkenheid
Tevredenheid
Efficiëntie

8,4
9,2
8,4
7,1

De gemiddelde uitkomst van het onderzoek komt uit op een 8,3. Dit is een score waar de organisatie
trots op mag zijn na een jaar van groei en ontwikkeling. Om de resultaten het snelst te verbeteren
zullen we de pluspunten benutten en de ontwikkelpunten aanpakken.
Als belangrijkste positieve punten hebben de medewerkers aangegeven dat ze de kans krijgen om te
doen waar ze goed in zijn en dat zij vinden dat hun leidinggevende ze goed op de hoogte houdt van
de belangrijke zaken. In 2017 zijn er teamdagen georganiseerd om ieders kwaliteiten nog meer
inzichtelijk te maken en deze dan ook te kunnen inzetten in de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast
wordt er tijdens teamoverleg stil gestaan bij behaalde resultaten en ontwikkelingen van de
organisatie, dit zijn vaste agendapunten.
Het team gaf in 2016 aan dat zij meer behoefte aan deskundigheidsbevordering t.b.v. het centraal
stellen van de cliënt. In 2017 is hierop geanticipeerd door opleidingsplannen te maken met input van
het team. Op deze manier is deskundigheid vergroot en kunnen zij meer voorzien in de zorgbehoefte
van de individuele cliënt.
Tenslotte hebben de medewerkers als een van de belangrijkste ontwikkelpunten aangegeven dat zij
graag meer middelen zouden willen hebben om hun werk efficiënter te kunnen doen. In 2017 is hier
een start mee gemaakt door middel van de implementatie van het ECD, ONS.
Najaar 2018 zal er ook voor deze groep een nieuw tevredenheidsonderzoek worden gehouden en
kunnen resultaten worden vergeleken.
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4.3 Teamreflectie
De verschillende teams binnen de organisatie werken continu aan verbetering ten behoeve van
kwaliteit van zorg. Volgens een vastgestelde cyclus vindt er teamoverleg,
deskundigheidsbevordering, teamdag, intervisie en supervisie plaats.
Tijdens deze momenten wordt er gekeken naar eigen handelen, ethische dilemma’s, kwaliteit van
zorg en continue verbetering.
De Kroon is een jonge en dynamische organisatie die de afgelopen jaren sterk gegroeid is zowel in
aantal woonlocaties als medewerkers. Om de verschillende locaties meer inzicht te geven in elkaar
en om elkaar beter te leren kennen, hebben de verschillende teams een bezoek aan elkaar gebracht.
In 2018 staat er op de planning dat hier meer verdieping aan wordt gegeven door elkaar inzicht te
geven in eigen handelen en werkwijze. Op deze manier creëert de Kroon een zelflerende organisatie.
Wij werken volgens de uitgangspunten van de vastgestelde thema’s van het landelijk kader:







Het proces rondom de individuele cliënt. Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden
afspraken nagekomen? Is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt? En doen we
wat nodig is?
De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
bejegening en communicatie, maar ook onder competenties van medewerkers en de
samenwerking in team en met nabije familie.
Borging van veiligheid met accent op een persoonlijke afweging per cliënt over aanmerkelijke
risico’s en gezondheidsbescherming.
De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de cliënten,
samen met de vraag kunnen we als team ons werk goed doen?

Zicht op kwaliteit van werk wordt mede verkregen door het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
De uitkomst van dit onderzoek wordt op teamniveau gebruikt als bron voor teamreflectie en
ontwikkelingspunten. De medewerkers hebben verschillende middelen ter beschikking om hun werk
goed te kunnen doen. Medewerkers kunnen ten alle tijde aangeven waar de behoefte ligt op het
gebied van kennis en middelen, bottum-up communicatie.
Een keer per twee jaar wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden waarin deze
punten ook naar voren komen.

4.4 Ontwikkelpunten Bouwsteen 3
Waar zijn we trots op:
- De cliënt staat centraal, hierop is onze werkwijze gericht en deskundigheidsbevordering is van
groot belang.
- Kwaliteiten van medewerkers worden benut en er is ruimte voor (zelf)reflectie en persoonlijke
ontwikkeling. De expertise van medewerkers wordt constant verder uitgebreid door het volgen
van opleiding en cursussen. Daarnaast vindt er uitwisseling plaats met andere instanties die ons
kunnen adviseren of onze expertise kunnen vergroten.

23

Ontwikkelpunten:
- Nog efficiënter werken door inzet van een Business Intelligence Tool, hiermee kan op
verschillende niveaus inzichtelijk worden gemaakt waar er nog ontwikkelpunten liggen.
- Nog meer gebruik maken van individuele competenties en deze inzetten bij interne
doorgroeimogelijkheden.
- Binnen de verschillende teams wordt al veel gereflecteerd op eigen handelen en hoe we de
cliënt meer centraal kunnen stellen. Er wordt volgens cyclus op verschillende niveaus overleg
gehouden, er wordt intervisie ingezet en wordt supervisie ingezet door een extern onafhankelijk
persoon.
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Hoofdstuk 5: Kwaliteitsrapport en visitatie
5.1 Intern beraad
Het kwaliteitsrapport is zowel met de cliëntenraad als de personeelsvertegenwoordiging besproken.
De cliëntenraad geeft aan dat zij de beschreven zorg terug zien in de dagelijkse praktijk. Het
kwaliteitsrapport komt overeen met de stukken die zij eerder heeft ontvangen, waaronder het MIC
jaarverslag en uitslag tevredenheidsonderzoeken. Het valt haar wel op dat de tevredenheid van de
zorgexpertise lager ligt dan van de overige medewerkers. Voor zowel de cliënttevredenheid als
medewerkerstevredenheid kijkt zij met vertrouwen naar de onderzoeken die in najaar 2018 weer
plaatsvinden.
De personeelsvertegenwoordiging geeft duidelijk terug dat de organisatie groeiende is. Bottum-Up
communicatie blijft een belangrijk speerpunt om te blijven ontwikkelen en kwaliteit op het juiste
niveau te houden.

5.2 Externe visitatie
Volgens het landelijke kader moet er één keer per twee jaar een externe visitatie plaatsvinden. De
organisatie heeft ervoor gekozen om deze visitatie in najaar 2018 te laten plaatsvinden met de
daarvoor geldende richtlijnen.
Er wordt intern bekeken welk externe partijen hiervoor benaderd kunnen worden.
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Hoofdstuk 6: Reflectie en borging in de kwaliteitsagenda 2017
Tijdens het maken van dit kwaliteitsrapport, komen we tot de conclusie dat wij als organisatie de
afgelopen jaren mooie ontwikkelingen door hebben gemaakt en dat deze in 2017 veelal goed zijn
samengekomen.
In 2018/2019 zal de organisatie de volgende ontwikkelpunten meenemen:
- Meer bekendheid geven aan de cliëntenraad
In 2017 is de cliëntenraad aangevuld met nieuwe leden en heeft er meer terugkoppeling
plaatsgevonden naar de achterban. Begeleiders zijn zich meer bewust van de cliëntenraad en
organiseren in woonhuizen periodiek woonoverleggen met bewoners. Punten die uit dat overleg
komen worden waar nodig voorgelegd aan de cliëntenraad. Daarnaast is een ideeënbus op
kantoor geplaatst waar zowel cliënten als verwanten een bericht voor de cliëntenraad kunnen
achterlaten. Het plan voor 2018 is om meer bekendheid te geven aan de cliëntenraad door
actief berichten te posten op Social Media en door meer activiteiten te gaan organiseren. In het
najaar van 2018 zal en er een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek worden gehouden waarin
wordt gemeten of de bekendheid van de cliëntenraad en diens functie is vergroot.
- De begeleiding is en blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de cliënt
Alle cliënten hebben een persoonlijk begeleider die minstens een keer per week een gesprek
voert om de individuele voortgang te bespreken. De organisatie is in augustus 2017 gestart met
een nieuw systeem, ONS. In dit systeem wordt er gerapporteerd op doelen en kan de voortgang
ook tussentijds beter worden besproken met de cliënt. Op die manier is begeleiding beter op de
hoogte en kan dit ook inzichtelijk worden gemaakt voor de cliënt.
Alle cliënten hebben volgens cyclus een zorgplan bespreking of een evaluatiemoment waarbij
cliënt, eventueel verwanten, gedragswetenschapper en persoonlijk begeleider aanwezig zijn.
- Het uitbreiden van ONS met een BI-Tool
Voor een overzicht van de behaalde doelen op organisatieniveau, hierover kan extern worden
gerapporteerd en deze gegevens kunnen worden gebruikt om teams meer inzicht te geven in de
resultaten van de zorg die zij leveren.
- Meer aandacht voor incidentmeldingen op het gebied van medicatie en agressie zoals eerder
besproken in 2.2.1
- Het verder ontwikkelen van het meten van tevredenheid van cliënten op individueel niveau.
- Meer gebruik maken van individuele competenties en deze inzetten bij interne
doorgroeimogelijkheden.
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Aansluitend op de ingezette ontwikkeltrajecten en met het doel om vanaf 2018 tot een compleet
Kwaliteitskader te komen, is bijgaande kwaliteitsagenda door het bestuur vastgesteld.

Kwaliteitsagenda 2018
2018
2019
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Ontwikkeltrajecten
Ontwikkeltraject bouwsteen 1: Zorgproces rond individuele cliënt
Aanpassen (administratieve) organisatie, uitbreiden (ONS, ICT)
Betrekken van netwerk in ONS
Intern rapporteren 2018 over bouwsteen 1
Uitbreiden van ONS middels BI Tool
Invoeren van RAI meldingen
Ontwikkeltraject bouwsteen 2: Onderzoek naar cliëntervaringen
Tweede extern cliënttevredenheidonderzoek
Ontwikkelen intern tevredenheidsonderzoek
Meer inspraak cliëntenraad
Intern rapporteren 2018 over bouwsteen 2
Ontwikkeltraject bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams
Keuze maken voor methode zelfreflectie
Vaststellen opleidingsplan
Beoordelen proces rond de individuele cliënt
Beoordelen kwaliteit van betrokkenheid netwerk
Intern rapporteren 2018 over bouwsteen 1
Ontwikkeltraject bouwsteen 4: kwaliteitsrapport
Vasstellen definitieve cyclus 2019 en rapportagekader 2018
Externe Rapportage 2018 over bouwstenen 1 t/m 3
Intern rapporteren 2018 over bouwsteen 1
Externe visitatie
Benoemen visitatieteam voor visitatie 2019 (minimaal 2 externen)
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Bijlage 1 Overige gegevens De Kroon
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim percentage over 2017 ligt lager dan 3%.
Personeelsbeleid
De Kroon Zorginstelling B.V. heeft in december 2017 43 medewerkers in dienst (36,24 fte), waarvan
83% vrouw en 17% man. De leeftijdsopbouw is als volgt:
• 25 jaar en jonger: 17 %
• 26 t/m 35 jaar: 44,7 %
• 36 t/m 45 jaar: 19,2 %
• 46 t/m 55 jaar: 17 %
• 56 jaar en ouder: 2,1 %
Onderstaand een overzicht met de percentages parttime factoren:
• 0 – 40%: 6,4 %
• 40 – 60%: 6,4 %
• 60 – 80%: 21,2 %
• 80 – 100%: 66 %
Clientbeeld
De Kroon Zorginstelling B.V. ondersteunt en begeleidt 90 cliënten in totaal, hiervan is 38 % vrouw en
62 % man. De gemiddelde leeftijdsopbouw is als volgt:
• 0 – 11 jaar: 31,1 %
• 12 – 17 jaar: 20 %
• 18 – 29 jaar: 35,6 %
• 30 – 54 jaar: 12,2 %
• 55+: 1,1 %

28

De ZZP-opbouw van onze intramurale cliënten per december 2017 wordt hieronder weergegeven.
Het betreft 22 cliënten:
• ZZP 1: 0
• ZZP 2: 1 (waarvan 1x LVG2)
• ZZP 3: 10 (waarvan 7x VG3 en 3x LVG3)
• ZZP 4: 2
• ZZP 5: 0
• ZZP 6: 9
• ZZP 7: 0
• ZZP 8: 0
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