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Steeds verder verfijnd! 

 
  
 
Betekenis boven beperking!’ Dat is ons motto en daarop is al ons werk, ook in 2018, gebaseerd. 
Betekenisvol leven voor de mensen die wij begeleiden is het vertrekpunt en het perspectief. We richten 
ons op meedoen in de samenleving, erbij horen. Wij zijn er van overtuigd dat alle mensen uniek en van 
betekenis zijn voor andere mensen. Ieder mens, met of zonder beperking, beschikt over bijzondere 
eigenschappen en talenten. 
 
Hoe ziet dit streven er uit in de dagelijkse praktijk? Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe pakken we 
verbeterpunten het beste aan? De antwoorden op deze vragen staan centraal in dit kwaliteitsrapport 
2018. Samen hebben we niet alleen gekeken, maar vooral ook besproken, waarom we doen wat we 
doen en hoe we - in nauw overleg met cliënten en hun verwanten – onze zorg en begeleiding nog beter 
kunnen afstemmen op elke individuele cliënt. De gesprekken over de zorg - en de manier waarop we dit 
dagelijks vormgeven - betekent vooral echt luisteren naar elkaar.   
 
In 2018 lag het accent op mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en mensen met ernstige, 
meervoudige beperkingen (EMB). Het jaar is gebruikt om te onderzoeken waar we voor staan en hoe 
we dat nog beter aanpakken. De medewerkers hanteren methodieken die zijn afgestemd op de mensen 
die ze begeleiden en ze volgen scholing om hun deskundigheid verder te bevorderen. Daarnaast 
participeert De Zijlen in onderzoeken om de zorg te optimaliseren. Zo werken we continu en dynamisch 
aan optimalisatie van onze zorgverlening.  
 
Er gaat veel goed en er kan nog veel beter! Dat realiseren we ons maar al te goed en daar zijn we 
dagelijks mee aan de slag. Wat ons drijft? De beste kwaliteit van zorg bieden voor onze cliënten. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! Kijk ook eens naar ons digitale jaarbeeld op www.dezijlen.nl om meer 
beeld en geluid te krijgen bij onze cliënten en ons werk in 2018. 
 
Eric Zwennis, voorzitter raad van bestuur   
Annet van Zuijlen, lid raad van bestuur    

http://www.dezijlen.nl/
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1. Zorg en ondersteuning per doelgroep 

 

De Zijlen biedt een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk aan zo’n 1100 
mensen, van jong tot oud, met een verstandelijke of meervoudige beperking in de stad en 
provincie Groningen. We bieden het allemaal: wonen, dagbehandeling in een kinderdagcentrum, 
ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. De mensen die we 
begeleiden halen betekenis uit hun werk of dagbesteding en doen mee waar mogelijk mee in de 
samenleving.  
 
1.1 Kinderen en jongeren 
De afgelopen periode is hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de begeleiding van kinderen & 
jongeren. De Zijlen heeft een logeerhuis geopend. Daarnaast bieden we, sinds november 2018, in de 
nieuwe woonvoorziening specialistische woonzorg aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag 
(MVG). Ook openden we een extra locatie voor kinderen en jongeren, waardoor De Zijlen meer 
jeugdigen een fijn en veilig thuis kan bieden. De medewerkers van FLINQ-jeugd richten zich samen met 
kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking op hun toekomst. In 2018 is de werkwijze 
van FLINQ onderzocht om het werk een kwaliteitsimpuls te geven. Naast al deze ontwikkelingen krijgen 
kinderen en jongeren in gezinssituaties begeleiding door gezinsondersteuners waarbij het gezin 
centraal staat.  
 
1.2 Cliënten met een verstandelijke of ernstige meervoudige beperking  
De Zijlen gebruikt het zorgprogramma LACCS in het werken aan een ‘Goed Leven’ voor mensen met 
een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Het zorgprogramma stelt dat wanneer het op vijf 
aspecten ‘goed voor elkaar is’, je kan spreken van een goed leven. Het gaat om Lichamelijk welzijn, 
Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende vrijetijdsbesteding, de beginletters van LACCS. Uit 
onderzoek in 2018 blijkt dat vertegenwoordigers en begeleiders het werken met LACCS als positief 
ervaren. Dankzij de focus op de vijf LACCS-gebieden hebben teams een completer beeld van de cliënt, 
waardoor de begeleiding wordt geoptimaliseerd. LACCS ondersteunt bovendien het multidisciplinair 
samenwerken.  
 
Vertegenwoordigers ervaren het zorgprogramma LACCS als positief. In 2019 willen we wat LACCS 
betreft vervolgstappen zetten, zoals inbedding in methodische processen en structurele scholing.  
 
Een voorbeeld van ‘Goed leven’ bij De Zijlen: https://www.youtube.com/watch?v=0vKwWYWFqqA  

https://www.youtube.com/watch?v=0vKwWYWFqqA
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1.3 Moeilijk verstaanbaar gedrag 
De Zijlen hanteert het behandelprogramma Triple-C voor de begeleiding en behandeling van mensen 
met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. 
De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Begeleiders ondersteunen cliënten door op basis 
van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Onderliggende 
belemmeringen worden aangepakt door anders te kijken naar ‘probleemgedrag’.   
 
Op de meeste locaties gaat het goed als we het hebben over de zorg aan cliënten met moeilijk 
verstaanbaar gedrag (MVG). Naar aanleiding van incidenten, toenemend verzuim en verloop bij 
medewerkers op een aantal locaties, kreeg omgaan met MVG in het verslagjaar meer aandacht. In het 
voorjaar van 2018 organiseerde De Zijlen een werkconferentie met verwanten en professionals met als 
doel inzicht te krijgen in de specifieke thema’s die bij mensen met MVG aan de orde zijn, zoals 
veiligheid. Op basis van deze input is een projectopdracht geformuleerd. In het najaar vond een extern 
onderzoek plaats naar de achterliggende oorzaken van de toenemende zorgen op de MVG locaties. De 
oorzaken bleken divers, zoals het opheffen van teams, discontinuïteit in de aansturing, op handen 
zijnde verhuizing en wisseling binnen groepen cliënten.   
 
Op basis van de informatie verkregen uit de werkconferentie en het onderzoek zijn de verbeterpunten 
vastgelegd in een projectplan. Enkele onderdelen daaruit leveren voordeel op voor de hele organisatie 
zoals meer gebruik maken van social media bij werving van nieuwe medewerkers en een vernieuwd 
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.  
 
De locaties waar mensen met MVG wonen en werken werden in 2018 geconfronteerd met veel 
onzekerheden. Dankzij uitvoering van het projectplan zal in 2019 een positieve stap vooruit worden 
gezet. 
 
1.4 Ouderen 
Binnen De Zijlen woont een groeiende groep ouderen op verschillende locaties, verspreid over de 
provincie. Werken met senioren vraagt om specifieke kennis en competenties van begeleiders. Deze 
cliënten ontwikkelen eerder fysieke en mentale ouderdomsklachten, in vergelijking met mensen zonder 
verstandelijke beperking. De locaties hebben hun kennis en vaardigheden vergroot dankzij scholing en 
betrokkenheid bij een intern netwerk ‘ouderen’. Hier bleek dat de LACCS zorgprogramma ook goed 
bruikbaar is voor de begeleiding van senioren. Om de kennis verder te vergroten wordt samenwerking 
gezocht met de ouderenzorg. 

De groeiende groep ouderen is een maatschappelijk gegeven, ook binnen De Zijlen. Dit vraagt om 
specialistische zorg. De volgende stap is de ontwikkeling van beleid rond de zorg en begeleiding van 
senioren in samenwerking met ketenpartners.  
 
1.5 Elektronisch cliëntdossier  
De Zijlen koos, na overleg met cliënten en verwanten, voor een nieuw elektronisch cliëntdossier. De 
vraag was een simpeler en doelmatiger systeem. De opdracht luidde: ‘Terug naar de bedoeling!’. Een 
groep medewerkers uit alle geledingen van de organisatie stelde allereerst een programma van eisen 
op. De Zijlen maakte dankbaar gebruik van de kennis van collega-instellingen. Het totale proces duurde 
anderhalf jaar en resulteerde in ‘ONS’, een nieuw elektronisch cliëntdossier. In 2019 wordt het 
geïmplementeerd, inclusief de ontwikkeling van een cliëntportaal. Hierbinnen krijgen cliënt en 
verwanten inzage in de persoonlijke ontwikkeling en in het behandelproces. Er kan gecommuniceerd 
worden tussen cliënt, verwant en medewerker. 
 
1.6 Samenwerking ketenpartners 
De Zijlen zoekt de samenwerking met andere partijen om de keten van zorg soepel te laten verlopen, 
bijvoorbeeld om expertise met elkaar te delen. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden met onder 
andere ‘s Heeren Loo, Alliade, Van Boeijen, CVPB, De Trans en de ouderenzorg.   
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2. Participatie, regie en zeggenschap 

 
 
Binnen De Zijlen is behoefte aan verdere verdieping van het begrip participatie. Dit blijkt uit 
diverse bijeenkomsten met medewerkers. Welke stappen kunnen worden gezet om participatie – 
het erbij horen – in de praktijk nog meer handen en voeten te geven? Iedere cliënt heeft een 
eigen participatievraag. Die verschilt per persoon. Daarom worden deze vragen steeds meer 
individueel opgepakt, met daarbij een belangrijke rol voor het netwerk van de cliënt.  
 
2.1 Participatie 
Een mooi voorbeeld is Martijn. Hij vertelt graag over zijn ervaringen op https://youtu.be/ZR4fvkMDl_g 
 
Er zijn bij De Zijlen circa 80 cliënten werkzaam bij een regulier bedrijf/organisatie. Naast het individueel 
werken bij een regulier bedrijf verzorgen veel dagbestedingslocaties klussen voor bedrijven in 
groepsverband. Denk aan de lunch verzorgen in een gemeentehuis, papier versnipperen, 
kantinewerkzaamheden, samenwerken met staatbosbeheer. De Zijlen ondersteunt cliënten ook bij het 
participeren in de vrije tijd zoals meedoen met reguliere sportverenigingen en buurtverenigingen. 
Cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) vergen daarbij extra aandacht wat betreft 
dagbesteding en vrije tijd. 
 
De Zijlen heeft participatie hoog in het vaandel staan. Cliënten worden gewaardeerd, participatie komt 
de persoonlijke ontwikkeling ten goede en ze zijn zo onderdeel van de maatschappij. De Zijlen wil graag 
meer cliënten deze kansen bieden, ook cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). In 2019 
willen we dat het aantal cliënten dat in een regulier bedrijf actief is met 10% stijgt.  
  

https://youtu.be/ZR4fvkMDl_g
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2.2 Wat vinden cliënten van hun kwaliteit van leven?  
De Zijlen meet jaarlijks de ervaringen van cliënten met behulp van het 
cliëntervaringsonderzoek ‘Ben ik tevreden?’. Wat vinden cliënten van 
hun leven? Het doel is dat cliënt en begeleiders een actueel inzicht 
krijgen in de huidige en gewenste kwaliteit van leven. Het onderzoek 
wordt minimaal één keer per jaar uitgevoerd als een onderdeel van de 
methodische cyclus.  
Uit het Zijlenbreed kwantificeren van de gegevens van ‘Ben ik 
tevreden?’ blijkt dat cliënten een ruime voldoende geven aan hun 
ervaringen over de kwaliteit van hun leven: ongeveer 7.6. Dit is 0,5 % 
lager dan in 2017. De Zijlen streeft naar een 8!  
Een dieper gaande analyse van resultaten van Ben ik tevreden staat 
voor 2019 op het programma. 
 
De Zijlen wil in 2019 bij 80% van de cliënten ‘Ben ik tevreden?’ 
afnemen. In 2018 was dit circa 60%. De uitkomsten van observaties en 
gesprekken met cliënten voorzien van verbeterpunten goed vastleggen 
in het elektronisch cliëntdossier vraagt in 2019 aandacht.  
 

 
2.3 Audit door cliëntenteam 
In 2017 is gestart met het ontwikkelen van cliëntenaudits. In 2018 zijn ze daadwerkelijk gehouden. Wat 
vinden cliënten zelf van de kwaliteit van ondersteuning, zorg en begeleiding? Het cliëntenteam bestaat uit 
vier cliënten, ondersteund door een coach. Door het volgen van de training ‘auditen’ hebben cliënten 
onder andere geleerd om open vragen te stellen en door te vragen. Tijdens de training stelde het 
cliëntenteam de thema’s en vragen vast. De audits in 2018/2019 gaan over de thema’s Veiligheid, 
Zeggenschap en Huisregels. Het cliëntenteam gaat met cliënten van een woon-, werk- of 
dagbestedingslocatie in  gesprek. Van elk bezoek maken de auditoren en coaches een verslag. Dit 
verslag wordt door de cliënten, het team en leidinggevende besproken en de verbeterpunten worden door 
de locatie opgepakt.  

Kijk voor een voorbeeld op https://youtu.be/g9-hcWx9TZ8 

In 2018 vonden vijf audits plaats. Cliënten geven aan dat het zinvolle gesprekken zijn. De bekendheid van 
de audits is groeiende. Voor 2019 staan tien audits gepland en negen andere locaties toonden 
belangstelling. 
 
Tijdens cliëntenaudits gaan cliënten met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. In 2018 waren de 
audits vooral als leerervaring opgezet. In 2019 kijken we of cliëntenaudits structureel kunnen 
plaatsvinden.  
 
2.4 Cliëntenvereniging 
De cliëntenvereniging van De Zijlen, opgericht voor en door cliënten, is een zelfstandige vereniging 
waarvan alle cliënten automatisch lid zijn. De vereniging komt op voor de belangen van alle cliënten.  Ze 
hebben overleg met de raad van bestuur, raad van toezicht, zorgmanagers en de centrale 
medezeggenschapsraad. Ze hebben een eigen plaats binnen de medezeggenschap. De vereniging heeft 
uit haar midden zeven bestuurders benoemd, ondersteund door twee coaches. In 2018 bespraken ze 
diverse onderwerpen, waaronder facebook, cliëntplan, veiligheid, mondzorg, privacy en ‘Ben ik 
tevreden?’. Cliënten gaven drie verbeterpunten aan: het vergroten van de betrokkenheid van cliënten bij 
sollicitatieprocedures, intranet voor cliënten en (communicatie over) veiligheid. Zo is de cliëntenvereniging 
betrokken bij de selectie van de nieuwe raad van bestuur en start in 2019 een pilot naar aanleiding van 
het verbeterpunt intranet voor cliënten. 

De cliëntenvereniging speelt een belangrijke rol. De vertegenwoordiging van cliëntenbelangen krijgt een 
meer structurele rol binnen De Zijlen passend bij onze ‘Belofte aan cliënt’.  
 
2.5. Centrale medezeggenschapsraad 
Medezeggenschap voor cliënten is binnen De Zijlen op diverse niveaus georganiseerd. Op lokaal niveau 
zijn er locatiemedezeggenschapsraden (LMR) en een regiomedezeggenschapsraad (RMR). De centrale 
medezeggenschapsraad (CMR) bespreekt alle zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten en die de hele 
organisatie raken. De CMR adviseert de raad van bestuur.  

https://youtu.be/g9-hcWx9TZ8
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Het verslagjaar stond vooral in het teken van de kennismaking tussen de nieuwe bestuurders en de CMR 
en het vinden van een manier waarin gezamenlijk kan worden opgetrokken. De CMR vergaderde vier 
keer, waarbij onder andere is gesproken over de taakverdeling CMR, onrust en gevoel van onveiligheid 
op locaties, ervaringsdeskundigheid, ontwikkeldoelen van de organisatie, moeilijk verstaanbaar gedrag en 
afstemming met de OR. In overleg met de raad van bestuur zijn er twee onderwerpen waarop een vervolg 
komt in 2019: ervaringsdeskundigheid en communicatie binnen de driehoek; cliënt, ouder/verwant en 
medewerker. Twee keer vond een gezamenlijk overleg plaats tussen CMR, RMR en de locatieraden. Een 
CMR-lid sloot aan bij twee vergaderingen van de cliëntenvereniging. De CMR en cliëntenvereniging 
werkten onder andere samen tijdens de werving en selectie van de nieuwe vertrouwenspersoon voor 
cliënten.  
 
De samenwerking tussen de CMR en de cliëntenvereniging is in 2018 verstevigd door gezamenlijke 
thema’s met elkaar te verbinden. Een volgende stap is versterking van het contact tussen CMR en LMR.  
 
 
2.6 Versterken zeggenschap en medezeggenschap  
De Zijlen beschikt over diverse hulpmiddelen die medewerkers kunnen inzetten ter versterking en 
ondersteuning van zeggenschap van cliënten. Denk aan iPads, beeldbellen en de braintrainer voor 
cliënten met dementie. Hier wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Medewerkers weten vaak niet 
goed hoe ze de hulpmiddelen kunnen inzetten. Daarom organiseerde De Zijlen een kennismarkt, waar 
medewerkers kennis konden opdoen over de inzet van hulpmiddelen. Het cliëntportaal zal hier ook een 
deel van uitmaken. Door zich aan te sluiten bij een landelijk netwerk (Digital Health Center) wil de Zijlen 
zich professionaliseren.  
 
Inzet van hulpmiddelen ter ondersteuning van zeggenschap kan beter. Door aan te sluiten bij het 
landelijke netwerk wil De Zijlen in 2019 vervolgstappen zetten. Hiervoor is er een meerjarige 
programmalijn ontwikkeld. 
 
 
2.7 Vertrouwenspersonen en klachten cliënten  
Tevreden cliënten. Dat is het streven van De Zijlen. Gaat het fout? Dan is het goed om er met elkaar over 
te spreken en samen te zorgen voor een adequate oplossing.  

 2018 2017 

Contacten cliëntvertrouwenspersoon (CVP) 12 11 

Klachten bij onafhankelijke klachtencommissie (IPKC) 0 3 

 
Het aantal formele klachten en het aantal contacten met CVP 

 
Cliënten en ouders/vertegenwoordigers kunnen bij het oplossen van onvrede ondersteuning, advies of 
begeleiding krijgen van een vertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) heeft geen binding 
met De Zijlen of met de klachtencommissie en vervult een onafhankelijke rol bij het zoeken naar een 
oplossing. In 2018 deden twee nieuwe vertrouwenspersonen hun intrede en kregen ze meer uren. In 
2018 werd contact gezocht met de CVP over persoonlijke zaken (4x), bejegening (3x), zorg en 
begeleiding (3x), verblijf (3x), rol van de organisatie (3x) en dwang (1x). De thema’s dwang en verblijf zijn 
nieuw ten opzichte van 2017. 
 
Cliënten en verwanten kunnen met klachten over De Zijlen terecht bij een onafhankelijke commissie. De 
Zijlen is, samen met andere zorgaanbieders, aangesloten bij de Interprovinciale Klachtencommissie 
Groningen/Drenthe (IPKC). De werkwijze van de IPKC is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen Zorg. Er zijn in 2018 geen klachten bij de onafhankelijke klachtencommissie ingediend. Wel 
zijn acht zaken direct bij de raad van bestuur ingediend en door de raad afgehandeld. Het ging om 
klachten over geluidsoverlast (3), zorgen over een cliënt (4) en communicatie (1). 
 
Het is opvallend dat er relatief weinig meldingen zijn geregistreerd. De ambitie van De Zijlen is meer 
klachten te ontvangen als onderdeel van het continu leren en verbeteren. De klachtenprocedure wordt 
regelmatig onder de aandacht gebracht. We weten wel dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over 
hun kwaliteit van leven. Dit blijkt uit het cliëntervaring onderzoek. We willen ook graag weten wat de 
mening is van vertegenwoordigers. In 2019 houden we dan ook een tevredenheidsonderzoek onder 
vertegenwoordigers.   
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3. Professionele medewerkers  

 

In 2018 werd De Zijlen uitgeroepen tot ‘de beste werkgever’. In het tevredenheidsonderzoek 
onder medewerkers, verzorgd door Effectory, haalde De Zijlen een 7,6.  Een mooi compliment! 
De ambitie van De Zijlen is om volgende keer een 8 of hoger te scoren. Dit willen we realiseren 
door een aantal verbeterpunten op te pakken, zoals hieronder beschreven.  
 
3.1 Duurzame inzetbaarheid medewerkers  
Het verzuim bedroeg in 2018 7,7%. Enkele oorzaken van het relatief hoge verzuim zijn de langdurige 
griepepidemie en onvoldoende attentie op re-integratie van (lang) verzuimende medewerkers. Een 
dialoog met leidinggevenden, een nieuwe Arbo-dienst, een verbeterd inwerkprogramma voor nieuwe 
medewerkers, een actievere werving van personeel en betere nazorg voor medewerkers bij incidenten 
zijn de ingezette verbeteracties.   
In 2018 vertrokken 124 medewerkers (10%) van De Zijlen. In 2017 waren dat 110. De jaren daarvoor 
lag dat aantal op 50 tot 70. Er is vooral een hoog verloop onder persoonlijk begeleiders van complexe 
zorg en gedragsdeskundigen. In de krappe arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker geschikte mensen 
te vinden.  
 
De komende jaren staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers voorop. We zetten de in 2018 
ingezette acties in 2019 voort om continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden.   
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3.2 Leren en ontwikkelen 
De Zijlen investeert veel in leren, kennisdelen en persoonlijke ontwikkeling. Een aantal voorbeelden zijn 
implementatieworkshops vernieuwde zorgvisie, triple C basisopleiding en follow up trainingen, 
basistrainingen en opfriscursussen LACCS, weerbaarheidstraining, motiverende gespreksvoering en 
zorg voor ouder wordende cliënt. Binnen het ambulante werken zijn scholingen zoals intensieve 
ambulante gezinsbehandeling en Yucel methode gevolgd. Leidinggevenden volgden de training 
teamcoaching. Nieuwe en  beginnend leidinggevenden volgden de training Regie op duurzame 
inzetbaarheid. De training richt zich op regievoering op de aan- of afwezigheid van medewerkers met 
gezondheidsklachten.  
 
De Zijlen biedt graag een plek aan stagiaires en leerling-medewerkers, zij zijn immers onze toekomstige 
collega’s! In 2018 gingen ruim 200 stagiaires bij ons aan de slag. Dertien leerling-medewerkers startten 
in 2018 met een BBL-traject. 
 
3.3 Reflectie in teams 
Het streven is dat teams, naast hun reguliere werkoverleg, ook systematisch reflecteren aan de hand 
van landelijk vastgestelde thema’s. De reflectie vindt minimaal jaarlijks plaats. De centrale vraag is ‘Wat 
doen we goed en wat kan beter?’. Verbeterpunten waren onder andere: deskundigheid vergroten door 
training op diverse thema’s. Zorg op maat rond overlijden en rouwverwerking zijn bijvoorbeeld als 
thema genoemd, net als verbetering van de contacten met ouders en verwanten. Opvallend is dat 
genoemd wordt dat werkdruk aandacht verdient en niet/nauwelijks als verbeterpunt wordt opgenomen.  
 
De Zijlen sluit met ‘Reflectie in teams’ aan bij de huidige thema’s, projecten en instrumenten binnen de 
organisatie. In 2018 bleek dat deze aanpak niet resulteerde in reflectie op het werk binnen alle teams. 
In 2019 willen we dat alle teams aantoonbaar (blijven) reflecteren op het eigen werk. 
 
3.4 Vertrouwenspersoon en klachten medewerkers 

 2018 2017 

Contacten (interne/externe) medewerkersvertrouwenspersoon 12 13 

Klachten bij onafhankelijke klachtencommissie medewerkers  0 0 
Aantal formele klachten en aantal contacten medewerkersvertrouwenspersoon 

 
Net als voor cliënten heeft De Zijlen ook voor medewerkers een vertrouwenspersoon. De Zijlen kent 
een in- en een externe vertrouwenspersoon, beide met een onafhankelijke rol en beroepsgeheim. De 
vertrouwenspersonen spelen een rol bij eerste opvang en begeleiding van medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers bij klachten en ongewenst gedrag. Daarnaast adviseren zij de organisatie rond beleid ter 
voorkoming van ongewenste omgangsvormen. In 2018 bestonden de contacten uit: onveiligheid in het 
team/agressie cliënten (5x), communicatie door leidinggevende (3x), slechte nazorg bij incidenten (3x), 
integriteitsvraagstuk (1x), persoonlijke situatie (1x) en ongewenste omgangsvormen (1x). Ten opzichte 
van 2017 zijn de nazorg en onveiligheid in het team opvallend. De Zijlen is, samen met andere 
zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking, lid van een gezamenlijke 
onafhankelijke klachtencommissie voor medewerkers. In 2018 is er contact gezocht met de CVP over 
persoonlijke zaken (4x), bejegening (3x), zorg en begeleiding (3x), verblijf (3x), rol van de organisatie 
(3x) en dwang (1x). In 2018 is een verbeterde nazorg na incidenten georganiseerd en is tijdens team 
overleggen met leidinggevenden aandacht voor bovenstaande.  
 
Medewerkers hebben relatief weinig klachten gemeld. De ambitie van De Zijlen is meer klachten te 
ontvangen als onderdeel van het continu leren en verbeteren. De klachtenprocedure wordt regelmatig 
onder de aandacht gebracht.   
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4. Veiligheid 

 
Veilig kunnen leven, wonen en werken heeft te maken met diverse facetten van veiligheid. Denk 
bijvoorbeeld aan omgaan met machines, brandveiligheid, hygiëne en voedselveiligheid. 
Daarnaast gaat het om cliëntgerichte veiligheidsaspecten, zoals medicatieveiligheid en 
vrijheidsbeperking. Veiligheidsaspecten worden periodiek volgens norm in- en extern getoetst. 
(Bijna) ongewenste gebeurtenissen worden gemeld, geëvalueerd en zonodig worden 
verbeteracties opgevolgd. 

 
4.1 Medicatieveiligheid 
In de onderstaande tabel staat de hoeveelheid gemelde medicatiefouten. Het leren van incidenten 
gebeurt allereerst in de teams zelf waar het incident plaatsvindt. Tijdens het teamoverleg worden 
gemaakte fouten besproken en volgt een verbeteractie. Op deze manier ontstaan de beste oplossingen. 
De hoeveelheid medicatiefouten nam af, ten opzichte van 2017. Voorbeelden van fouten zijn: niet 
afgetekend, op verkeerde tijd gegeven, verkeerde dosering gegeven en verkeerde medicatie gegeven. 
Door bespreking van fouten in de teams en door de geneesmiddelencommissie is er meer 
bewustwording 

Medicatiefouten 2018 2017 

Totaal 1917 2007 

Gevonden 212 210 

Vergeten 643 668 

Weigeren 305 360 

Niet afgetekend 534 566 

Verkeerde tijd gegeven 70 71 

Verkeerde dosering 95 94 

Verkeerde medicatie gegeven 57 38 

 
Uit onderzoek blijkt dat cliënten in de zorg voor mensen met verstandelijke of meervoudige beperkingen 
geregeld en langdurig psychofarmaca krijgen. De medicijnen werken niet bij iedereen en de 
bijwerkingen zijn aanzienlijk. Dit is voor de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ) aanleiding voor een 
bezoek aan één van de locaties van De Zijlen. De conclusie is dat De Zijlen op zeven van de negen 
getoetste normen hieraan voldoet en op twee normen grotendeels. Al vijf jaar hanteert De Zijlen het 
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‘onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca’. Nut en noodzaak van deze medicatie is steeds 
onderwerp van gesprek bij zorgverleners, behandelaars en cliëntvertegenwoordigers. De Zijlen 
investeert in randvoorwaarden om dit proces te begeleiden, bijvoorbeeld door aanpassing in het 
elektronisch cliëntendossier (ECD) en aanvullend beleid. 
 
4.2 Ongewenste gebeurtenissen en vrijheidsbeperking 
De commissie ongewenste gebeurtenissen en vrijheidsbeperking is een kwaliteitscommissie van De 
Zijlen die op alle organisatieniveaus meldingen en incidenten inventariseert, registreert en analyseert. 
Wanneer opvallende zaken worden gesignaleerd, is er contact met de locatie, met een leidinggevende 
of met een individuele begeleider. Vragen worden verhelderd en er wordt advies gegeven. Het leren 
van incidenten gebeurt allereerst in de teams zelf waar het incident plaatsvindt. Er zijn in totaal 10.811 
ongewenste gebeurtenissen gemeld. Dit zijn 511 meldingen meer dan in 2017.  
 
In de onderstaande tabel staan aantallen en percentages van de drie meest gemelde ongewenste gebeurtenissen. 

 

Meldingstype digitale 
meldingen 

Incidenten 
2018 

% Incidenten 
2017 

% 

Medicatie 1917 17,73% 2007 19,52% 

Dreigend agressief gedrag 1702 15,74% 1606 15,59% 

Fysiek gewelddadig gedrag 4850 44,86% 4.412 42,82% 
 
In onderstaande tabel zijn de meldingen vrijheidsbeperkingen van 2018 en 2017 opgenomen. In totaal zijn er 1036 meldingen 
middelen of maatregelen (MofM’s) en dwangbehandeling. Dit zijn 106 meldingen minder dan in 2017.  
 

Aantal MofM’s per interventie 2018 % 2017 % 

Afzondering 104 10.04 % 56 4.90 % 

Fixatie 566 54.63 % 772 67,60% 

Fixatie en afzondering 29 2.80 % 22 1,93% 

Onbekende MofM 261 25.19 % 240 21,02% 

 
Bij De Zijlen staat veiligheid hoog in het vaandel. Er wordt structureel aandacht besteed aan veiligheid. 
In de cijfers over 2018 zijn de issues terug te zien. Voor 2019 wordt ingezet op het verder integreren 
van de onderwerpen medicatieveiligheid en ongewenste gebeurtenissen ten behoeve van de 
cliëntgerichte kwaliteit van zorg. De vertaalslag van de wet zorg en dwang die per 2020 in werking 
treedt is een prioriteit voor 2019.  
 
4.3 Interne en externe audits 
Het algemene beeld van 2018 is dat locaties en ondersteunende diensten de processen goed op orde 
hebben, net als in 2017. De drie organisatiethema’s: ‘Betekenisvol leven’, ‘Vakmanschap ontwikkelen 
en delen’ en ‘Samen leren leven’ leven binnen de organisatie. Medewerkers kunnen goed duidelijk 
maken wat de thema’s betekenen voor cliënten en voor hun eigen kennis en vaardigheden. Er zijn vier 
opvallende zaken ten opzichte van 2017. Bij ‘informatiebeveiliging’ en ‘cliëntzeggenschap’ worden 
minder verbeterpunten genoemd. Een verklaring is dat er veel aandacht is besteed aan beide thema’s, 
waardoor meer bewustwording is ontstaan. Bij ‘cliëntplan’ zijn de verbeterpunten zoals bijvoorbeeld 
‘doelen smart formuleren’ gelijk aan die van 2017.  Een verklaring is dat het huidige elektronisch 
cliëntdossier (ECD) Plancare 2 de medewerkers onvoldoende ondersteunt. Er is opnieuw gesproken 
over de eisen die gelden voor het zorgplan. Technische registratieproblemen worden opgelost met het 
nieuwe ECD. 80% van de locaties heeft de verbeterpunten naar aanleiding van de audits van vorig jaar 
opgevolgd. Dat is een substantiële verbetering ten opzichte van 2017. 
 
Audits sluiten aan bij wat een team nodig heeft om thema’s goed in kaart te brengen, van te leren en 
verbeterpunten aan  te brengen. De eerste stappen zijn gezet in 2017, resulterend in een aanbod van 
een reguliere- en een teamaudit in 2018. In 2019 gaat de pilot ‘audit procesmeter’ van start. Met de 
procesmeter kijken we gestructureerd naar de processen binnen de locatie of afdeling.   



 13 

5. Waar werken we aan? 
 

 
 
 
Onderstaande ontwikkelagenda is opgesteld in 2018, onder andere op basis van het kwaliteitsrapport 
2017. Hier aan wordt gewerkt tot en met eind 2019.  
 

Thema Doel Enkele resultaten 

1. Strategie & 
positionering 

Actualiseren strategie. Voor wie zijn 
we er? (identiteit) 

- Keuze in doelgroepen o.a. op basis 
van vraagontwikkeling in de markt  
-De Zijlen heeft een duidelijke en 
zichtbare plek in de keten en het is 
duidelijk met wie en op welk gebied 
De Zijlen samenwerkt.  

2. Belofte aan cliënt, 
ouders/ 
vertegenwoordigers 
 

Belofte van een betekenisvol leven 
waarmaken met 
ouders/vertegenwoordigers als 
gelijkwaardige partner 

- cliënten en ouders/ 
vertegenwoordigers geven een 8 of 
hoger voor bv samenwerken met 
ouders/vertegenwoordigers in de 
driehoek en medezeggenschap op 
locatie. 
- duidelijkheid over inzet 
ervaringsdeskundigheid. 
- Meer en zichtbare 
maatschappelijke participatie en 
inclusie 

 
 
3. Zorginhoud 

 
Versterken zorginhoud, herstel van 
veiligheid en betekenisvol leven 

-Beschreven standaard 
(professioneel kader) voor 
verschillende doelgroepen:  
-Er is een efficiënte en simpele 
structuur voor monitoren en borgen 
zorginhoud. 
-Beleid voor inzetten technologie als 
strategisch zorg-middel 

4. Belofte aan 
medewerkers 
 

Beste werkgever zijn/blijven, 
medewerkers binden en boeien 

- Tevredenheid medewerkers is een 
8 of hoger. 
- Plan voor talentontwikkeling 
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Thema Doel Enkele resultaten 

- Strategische personeelsplanning 
dat voorziet in duurzame 
inzetbaarheid 
- standaarden voor inwerken, 
scholing, coaching, etc.  

5. Besturing, 
inrichting en 
leiderschap 

Verhelderen en faciliteren 
(be)sturing, inrichting en leiderschap 
ten behoeve van een betekenisvol 
leven 

- Er is een heldere structuur t.b.v. 
dialoog en besluitvorming.  
- Op inrichtingsvraagstukken zijn 
keuzes gemaakt. waaronder CSP, 
G&G/K&I, FLINQ, woonzorgcirkels 
en span of control van 
locatiehoofden i.r.t. zorgvisie en 
doelgroepen. 

6. Marketing Eenduidig presenteren in de markt - Realiseren van een eenduidige 
onderscheidende marketingstrategie. 

7. ICT & technologie 
 

Verbeteren en structurele inbedding 
technologie (zorginhoud en 
organisatie/medewerker) 

- uitvoeringsplan voor 
zorgtechnologie  
- betere digitale vaardigheden van 
medewerkers 
- verbeterslag ondersteunende 
systemen als ECD/cliëntplan, 
managementinformatie,  

8. Gezonde 
bedrijfsvoering 
 

Optimaliseren bedrijfsvoering, met 
oog op lange termijn en risico’s 
 

- Jaarlijks financieel resultaat van 
1,5-2%.  
- Risicomanagement is 
geoptimaliseerd met specifieke 
aandacht voor kwaliteit en veiligheid. 
- Lange termijn huisvestingsplan en 
strategisch vastgoed is 
geactualiseerd en herijkt aan 
strategie en keuze doelgroepen.  
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6. Reflectie en bevindingen 
 

Verschillende reflectiebijeenkomsten 
Half april 2019 hebben de managers van De Zijlen met elkaar besproken welke ervaringen en 
bevindingen uit 2018 impact hebben gehad, hoe zij daar op terugkijken en in hoeverre het concept 
kwaliteitsrapport daar aan voldoet. Ook is met een aantal locatiehoofden teruggeblikt.  

Vervolgens hebben op 6 mei ’19 delegaties van ondernemingsraad, centrale medezeggenschapsraad 
en raad van toezicht van De Zijlen met de raad van bestuur gereflecteerd op 2018. Aan de hand van 
een conceptversie van het kwaliteitsrapport 2018 zijn ervaringen en visies op kwaliteit gewisseld.  

Korte weergave reflectie 
Met waardering is kennisgenomen van het rapport in de verschillende bijeenkomsten. Het geschetste  
beeld is herkenbaar. Net als vorig jaar is de overeenkomst tussen de opmerkingen vanuit verschillende 
disciplines groot.  

2018 is een bewogen jaar geweest voor De Zijlen. Veel ging goed en toch leken incidenten soms het 
goede te overschaduwen. In het voorliggende rapport is een balans gezocht tussen beide.  

De Zijlen is een lerende organisatie. De wens van de raad van bestuur om meer klachten te ontvangen 
past daarbij, net als het meer samenwerken in de keten. We kunnen leren elkaar nog beter aan te 
spreken op gedrag als onderdeel van plan-do-check-act. Een punt van aandacht is het echt luisteren 
naar cliënt, verwant en vertegenwoordiger; dit bevordert de samenwerking en cliëntgerichte zorg.  

Gemeenschappelijk constateren we dat het systematischer werken aan kwaliteit beter kan. Het jaar 
2018 is en wordt gebruikt als basis om in de komende periode focus en samenhang in kwaliteit aan te 
brengen. Onderdeel van deze kwaliteitsimpuls is het eenduidig en systematisch rapporteren over de 
voortgang. Het werken met zorgprogramma’s is een voorwaarde hiervoor. Het gefaseerd ontwikkelen 
van de (doelgroepspecifieke) programma’s is dan ook een belangrijke stap voor 2019. 
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Bijlage 1 - Aanpak kwaliteitsrapport 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 
kwaliteitsrapport verbindt de ervaringen van de drie bouwstenen van het kwaliteitskader. 
 
Bouwsteen 1: Zorg rond individuele cliënt 
Op basis van de dialoog tussen cliënt en medewerker is voor elke cliënt in het cliëntplan inzichtelijk: 

 De zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoeften (wat is nodig?); 

 De gezondheidsrisico’s en veiligheid (individuele risicotaxatie); 

 De ervaren kwaliteit (welke tekorten, wat doen we eraan?); 

 De betrokkenheid van familieleden en belangrijke anderen; 

 De afspraken over de dagelijkse zorg (komen we de afspraken na?). 
 

Bouwsteen 2: Cliënt ervaringsonderzoek 
Voor het onderzoek naar cliëntervaringen maakt De Zijlen gebruik van ‘Ben ik tevreden’ (zie 1.1). De 
Zijlen brengt jaarlijks de cliëntervaringen per cliënt in beeld. Het doel is dat de cliënt en zijn 
ondersteuners een actueel inzicht krijgen van de huidige en gewenste kwaliteit van leven. Persoonlijk 
begeleiders en activiteitenbegeleiders analyseren de uitkomsten op cliëntniveau, ondernemen waar 
nodig actie en verwerken de gegevens in begeleidingsafspraken en cliëntplan. De toegevoegde waarde 
is bespreking van de uitkomsten op team- of locatieniveau, waarvoor locatiehoofden verantwoordelijk 
zijn.  
 
Bouwsteen 3: Reflectie in teams  
De kern van reflectie in teams is dat teams de praktijk spiegelen aan de visie van De Zijlen en stilstaan 
bij hoe het gaat en wat verbeterd kan worden in het zorgproces. In 2018 sloot De Zijlen aan bij thema’s 
en werkwijzen, via het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. 

 
Met de informatie uit de drie bouwstenen geeft De Zijlen antwoord op drie belangrijke vragen: Wat gaat 
goed? Wat kan beter? En hoe gaan we dat verbeteren? De antwoorden op deze vragen staan in dit 
kwaliteitsrapport. 
 

Bronnen 
Cliëntenvereniging jaarverslag 2018, Jaarverslag interne audits, Rapport Keurmerkinstituut HKZ audit november 
2018, Jaarverslag cliënt ervaringsonderzoek ‘Ben ik tevreden?’ 2018, Medicatieveiligheid jaarverslag 2018, 
Jaarverslag OG&V 2018, Leren en ontwikkelen 2018, Management HACCP 2018, Management Hulpmiddelen 
2018, Arbeidsomstandigheden en veiligheid De Zijlen 2018, Mensen in beeld 2018, Rapportage reflectie in teams, 
Jaarverslag Gezamenlijke klachtencommissie medewerkers 2018, Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon 2018, 
Jaarverslag 2018 vertrouwenspersoon medewerkers, Jaarverslag IKPC 2018, Jaarverslag 2018 CMR. 
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Bijlage 2 – De Zijlen in cijfers 2018 
 
 
 

 

 

 


