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Voorwoord 
De Zijlen geeft kleur aan het leven! 
Dat is ons motto en uitgangspunt voor wonen en werken bij De Zijlen. Kleur geven aan het leven van 
cliënten, verwanten, medewerkers en onze externe contacten. Dat doen we samen.  
 
In 2019 heeft De Zijlen haar koers vorm gegeven in de strategische schets. De kern is dat we er zijn 
voor alle mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij zijn we expert in complexe zorgvragen, 
zoals moeilijk verstaanbaar gedrag. We zijn gericht op samenwerken, met cliënten en verwanten, met 
onze collega’s en met allerlei samenwerkingspartners. We willen met andere organisaties teams 
vormen die weten wat ze moeten doen als het gaat om zeer complexe ondersteuningsvragen.  
 
Onze strategie is aangescherpt; onze drijfveer om de kwaliteit van zorg te verbeteren is dezelfde 
gebleven. We investeren daarom ook in medewerkers: goede zorg betekent goed werk en 
omgekeerd. Zo kunnen we samen de zorg en ondersteuning verbeteren, zodat dat ten goede komt 
aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. 
 
De kwaliteit van zorg verbeteren is een complexe uitdaging die ook door externe omstandigheden 
beïnvloed wordt, zoals we in 2020 hebben ervaren met corona. Desondanks werken we continu met 
passie met en voor onze cliënten. Onze focus zal in 2020 dan ook blijven liggen op de optimalisatie 
van kwaliteit van zorg. Het gesprek daarover blijven voeren, nieuwsgierig zijn naar elkaar en goed 
luisteren, dat zijn belangrijke ingrediënten. 
 
Hoe zag ons streven naar kwaliteitsverbetering er uit in de dagelijkse praktijk van 2019? Wat ging 
goed en wat kan beter? De antwoorden op deze vragen leest u in dit kwaliteitsrapport van het 
afgelopen jaar.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! We nodigen u ook van harte uit om ons digitale jaarbeeld te bekijken op 
www.dezijlen.nl. Hierin vindt u verhalen en beelden van onze cliënten en collega’s, zodat u zelf kunt 
zien hoe zij kleur aan het leven geven. 
 
Eric Zwennis, voorzitter raad van bestuur  
Annet van Zuijlen, lid raad van bestuur 
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’t Rapport in ’t kort 
 
In 2019 heeft De Zijlen haar koers vorm gegeven in de strategische schets. De Zijlen geeft kleur aan 
het leven! Hoe zag dit streven er uit in de dagelijkse praktijk van 2019? Wat ging goed en wat kan 
beter? De antwoorden op deze vragen leest u in dit kwaliteitsrapport over het afgelopen jaar. 
 
Na een korte inkijk in de strategie en organisatie zoomen we in op de kwaliteit van het zorgproces. In 
2019 stond de implementatie van het nieuwe elektronische cliëntdossier ONS centraal. Naast de 
technische overgang is er een leer- en verbetertraject ingezet om te leren werken met het nieuwe 
systeem en om tegelijk een inhoudelijke kwaliteitsimpuls te geven aan de zorgdossiers.  
 
Alle mensen, met en zonder beperking, zijn uniek en van grote betekenis voor een ander. Ieder mens 
beschikt over bijzondere eigenschappen en talenten. Wat eigen regie betekent voor de cliënt en zijn 
vertegenwoordiger is onderdeel van de dagelijkse zorg. Zo geven cliënten via de individuele 
gespreksmethodiek ‘Ben ik tevreden’ -gemiddeld gezien - een 3.6 voor hun kwaliteit van leven 
(maximale score is 5). Daar is dus nog ruimte voor verbetering.  
 
Uit audits door cliënten bij cliënten blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over het wonen 
en werken bij De Zijlen. Ze vinden het prettig om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Cliënten 
laten weten dat er op individueel niveau goed naar hen wordt geluisterd. De begeleiding heeft 
aandacht en sluit aan bij wat een cliënt kan en aankan.  
 
Werkbemiddelaars ondersteunen cliënten, zodat zij kunnen bijdragen aan en meedoen in de 
samenleving. Het maakt niet uit wat je doet, alle activiteiten – ook werkbeleving - zijn van belang om 
van betekenis te kunnen zijn. In 2019 hebben 10% meer cliënten dan het jaar daarvoor met plezier 
gewerkt in de samenleving.  
 
Er zijn zes (interne) onderzoeken uitgevoerd om te leren en te verbeteren naar aanleiding van 
incidenten. Door de overgang naar het nieuwe cliëntdossier was het niet mogelijk om gegevens over 
ongewenste gebeurtenissen te vergelijken met eerdere jaren. In 2019 is er extra aandacht geweest 
voor het veilig en bewust toedienen van medicatie om medicatiefouten te voorkomen. 
 
Onder de noemer medewerkerreis is er in 2019 gewerkt aan het in beeld brengen van een verbeterd 
proces van de stappen die onze medewerkers binnen onze organisatie mee (kunnen) maken; van 
vacature naar ontwikkeling en mobiliteit tot en met exitgesprekken. Er is een beter inwerkprogramma 
ingevoerd en een basisleertraject voor medewerkers opgesteld in het kader van blijven ontwikkelen. 
Een implementatieplan voor alle onderdelen in de medewerkerreis is in 2019 voorbereid en wordt in 
2020 uitgevoerd. De arbeidsmarkt noopt ons om alle zeilen bij te zetten.  
Er zijn in 2019 meer teamaudits uitgevoerd dan in het jaar ervoor. Dit ‘praktijkleren in teamverband’ 
wordt als inspirerend en leerzaam ervaren. Tijdens de audits blijkt dat de personeelsplanning en 
continuïteit binnen een team van invloed zijn op de processen binnen een locatie. Er is in 2019 dan 
ook gestart met het verbeteren van de werkprocessen.  
 
De basis op orde is het thema van de bedrijfsvoering in 2019. De samenwerking in de 
bedrijfsvoeringsdriehoek (bestaande uit planning& control, P&O en leidinggevenden) is beter in 
stelling gebracht. De resultaten in het eerste kwartaal vormden aanleiding om bij te sturen in de 
uitgaven en de inkomsten zodat het begrotingsresultaat behaald is. De werkprocessen rondom de 
komst van nieuwe cliënten zijn verbeterd, zodat we vrije plaatsen sneller opvullen. In 2020 wordt 
verder gewerkt aan doelmatige bedrijfsvoering. 
 
In 2019 stond de samenwerking met andere partijen veelal in het teken van complexe zorgvragen: van 
individuele casuïstiek tot regionale en landelijke knelpunten. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen 
voor de fusie met Stichting Ilmarinen met als resultaat dat per 1-1-2020 Ilmarinen een locatie van De 
Zijlen is. Dat versterkt de kind-, jeugd- en gezinsketen binnen De Zijlen en biedt extra ruimte voor 
continuïteit van zorg. Ilmarinen behoudt als locatie van De Zijlen haar antroposofische grondslag en 
geeft daarmee extra kleur aan het palet van locaties van De Zijlen. 
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1. Strategie en organisatie 
 
1.1 Samen kleuren we het leven! 
Wat is de kracht van De Zijlen? En hoe willen we samen deze kracht verder verstevigen? Het 
antwoord op deze vragen legde de raad van bestuur van De Zijlen in 2019 vast in de ‘Strategie voor 
de komende twee jaar’. Diverse medewerkers en externe betrokkenen brachten hun ideeën in. Onder 
het motto ‘De Zijlen geeft kleur aan het leven!’ begeleiden we ruim twaalfhonderd mensen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking. We sluiten daarbij geen zorgvragen uit en zijn expert in de 
complexe zorgvragen. ‘De komende jaren investeren we in onze medewerkers en in methodieken’, 
aldus de bestuurders. ‘Ook willen we de positie van wettelijk vertegenwoordigers van cliënten sterker 
maken. Daarnaast moet meer persoonlijke aandacht er voor zorgen dat het gevoel van ‘thuiskomen’ 
bij cliënten, verwanten en medewerkers wordt vergroot. Voor de cliënten zetten we onze 
deskundigheid zo in, dat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Op die manier 
hopen we iets extra’s toe te voegen aan de wijk of het dorp waar cliënten actief zijn. Om ons doel te 
bereiken, is een gezonde bedrijfsvoering essentieel en we blijven graag samenwerken met onze 
partners in de zorg.’  

  
1.2 Betekenisvol leiderschap en verbindend organiseren 
We gaan steeds meer verbindend organiseren: een goede verbinding met onszelf en onze 
organisatiewaarden leggen de basis om de verbinding met de mensen om ons heen te realiseren. Dit 
doen we op basis van de gemaakte afspraken en met voldoende ruimte voor creativiteit voor iedereen. 
Ook willen we betekenisvol leiderschap verder vormgeven. Dit houdt in dat onze leidinggevenden 
waarde toevoegen en ‘zichtbaar’ zijn in het leiding geven aan hun teams. Zij zorgen er allereerst voor 
dat het team duidelijk weet welke kant we samen op willen. Ze inspireren medewerkers en zorgen als 
het nodig is voor individuele aandacht en sturing. We gaan samen aan de slag op basis van het 
principe: bespreken, afspreken en aanspreken. Verbindend organiseren en betekenisvol leiderschap 
zijn vanaf 2019 de basis van onze besturing en inrichting. In het verslagjaar hebben we met alle 
leidinggevenden deze aanpak uitgediept tijdens dialoogsessies en werkconferenties. Dit alles krijgt in 
2020 een vervolg.  
 
 
 
 
 

2. Belofte aan de cliënt 
 
2.1 Kwaliteit van het zorgproces 
In 2019 stonden verbeteringen van het zorgproces centraal onder de noemer cliëntreis.  
 
Zorgplannen 
De Zijlen nam in 2019 het nieuwe systeem voor elektronische cliëntdossiers ‘ONS’ in gebruik. De 
invoering verliep volgens de planning! Nu kunnen ook cliënten hun dossier en zorgplan digitaal inzien 
of hun verwant/vertegenwoordiger machtigen om het te bekijken. En dat gebeurt ook door al bijna de 
helft van de cliënten/verwanten. De eerste reacties zijn positief.  
 
Leer- en verbeterplan 
Bij ingebruikname van het nieuwe elektronische zorgplan past ook het opruimen van oude en soms 
versleten werkwijzen. Via een leer- en verbeterplan geven we een kwaliteitsimpuls aan de 
zorgplannen. Zowel zorginhoud, multidisciplinaire samenwerking als borging van de kwaliteit komen 
tijdens die impuls aan bod. De eerste stappen zijn gezet en de methodische cyclus is aangescherpt en 
verhelderd.  
Een goede training is de basis van een zorgvuldige uitvoering. Alle teams krijgen in 2020 een 
vervolgtraining ONS. Er zijn key users: medewerkers met veel kennis van zorgplan, werkwijze en 
rapportage. Zij bieden collega’s een helpende hand. Om ervoor te zorgen dat alles toekomstbestendig 
wordt gerealiseerd, voert het kwaliteitsteam na afloop een kwaliteitscheck uit, inclusief een teamaudit.  
 
Reflectie zorgproces  
We willen graag blijven leren om blijvend goede zorg te kunnen leveren. Onze ambitie is om het 
methodisch en eenduidig werken verder te verbeteren. Een eerste stap is uitvoering van het leer- en 
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verbeterplan rond het zorgplan en verbetering van de cliëntreis. De reis start bij het moment voordat 
cliënten bij ons binnen komen en eindigt na het vertrek van cliënten. 
 
 
2.2 Locatieprofielen en specifieke zorgprogramma’s 
De Zijlen wil een helder beeld van de doelgroep of doelgroepenmix per locatie. Vandaar dat is gestart 
met het opstellen van locatieprofielen. Inmiddels zijn er 29 locatieprofielen beschikbaar. 
Begin 2019 zijn locaties aangewezen die zijn bestemd voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag 
(MVG). Hier begeleiden we cliënten op basis van Triple C. In 2019 hebben we structurele scholing van 
methodieken en visies als LACCS en Triple C vastgelegd. In 2020 gaan we aan de slag met 
verankering in de methodische cyclus. Ook is een begin gemaakt met een zorgprogramma voor 
ouderen, dit wordt in 2020 verder uitgewerkt.  
 
2.3 Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) 
De krapte op de arbeidsmarkt is met name in de zorg voor mensen met complexe problemen groot. In 
2019 zijn nieuwe manieren van werving van nieuw personeel uitgeprobeerd. Ook zijn de werksfeer 
voor medewerkers, de medezeggenschap en zorgomgeving van cliënten verbeterd. In 2019 ging veel 
aandacht uit naar enkele cliënten met MVG-plus en daarmee naar enkele locaties. De zorg voor 
cliënten met zeer specifieke zorgvragen was regelmatig onderwerp van gesprek met het zorgkantoor. 
In 2020 organiseren we een werkconferentie ten behoeve van een Zijlenbrede aanpak MVG.  
 
2.4 Ongewenste gebeurtenissen en vrijheidsbeperking  
Door de overgang naar het nieuwe cliëntdossier is het in 2019 minder goed mogelijk geweest om de 
ongewenste gebeurtenissen en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen te analyseren en te 
vergelijken met 2018. Het systeem was nog niet goed genoeg ingericht en werd nog niet goed 
gebruikt. De meldingen zijn lokaal aangepakt, maar minder goed te aggregeren op organisatieniveau. 
Er zijn in totaal 11220 meldingen in 2019. De meeste meldingen betreffen fysiek geweld, dreigend 
agressief geweld, risicovolle gebeurtenissen en medicatie. Locatiehoofden hebben een beeld van de 
situatie per locatie. Deze beelden zijn meegenomen in het leer- en verbeterplan ONS. 
  
In 2019 werd negen keer een nieuwe dwangbehandeling ingezet, die was opgenomen in het zorgplan. 
Er waren 41 meldingen van noodmaatregelen. Dit zijn maatregelen die niet vooraf en met 
toestemming in het zorgplan zijn vastgelegd. Het ging om ‘nood bij gevaar’: 41 meldingen bij 21 
cliënten.  
 
Medicatieveiligheid 
Er is veel aandacht besteed aan het bewust geven van medicatie in de bijeenkomsten van 
aandachtsfunctionarissen in het voor- en najaar van 2019. Uit deze bijeenkomsten en de interne 
audits blijkt dat er verschillen zijn tussen locaties als het gaat om medicatieveiligheid. We willen 
natuurlijk fouten voorkomen en medicatieveiligheid bevorderen. In 2019 is er een nieuwe digitale 
vervolgtraining aangeboden aan medewerkers die medicatie toedienen. De afgelopen jaren 
vergeleken we de trends van de medicatiefouten. Door wisseling van het systeem Plancare naar ONS 
is het dit jaar niet mogelijk op organisatieniveau te vergelijken met voorgaande jaren. Eind 2019 zijn er 
in 39 teams nog openstaande verbeterpunten. In 2020 werken we daaraan en gaan we door met het 
bevorderen van bewust medicatie geven.  
 
Interne onderzoeken 
We willen onze kwaliteit van zorg goed houden en als het kan verbeteren. Dus onderzoeken we soms 
situaties om ervan te leren. Er zijn in 2019 zes interne onderzoeken uitgevoerd; twee keer naar 
aanleiding van een klacht van een verwant, twee keer naar aanleiding van een overlijden, een keer 
naar interne personeelsprocessen en een keer naar aanleiding van een vermoeden van seksueel 
misbruik. 
Bij vier van de onderzoeken is melding gedaan bij de IGJ. Deze meldingen zijn inmiddels allen door 
IGJ afgesloten. Bij de andere twee onderzoeken was er volgens de wet geen sprake van een 
calamiteit. De interne onderzoeken gebruiken we om te leren van situaties en verbeterpunten op te 
pakken. In het komende jaar blikken we terug op een aantal onderzoeksrapporten om te bepalen of er 
Zijlenbrede lessen zijn te trekken.   
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Wet zorg en dwang 
In 2019 zijn behandelcoördinatoren geschoold rond de nieuwe wet zorg en dwang (WZD) die in 2020 
van kracht wordt. Het vervolg vindt plaats in 2020.  
 
2.5 Klachten en cliëntvertrouwenspersonen 
Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 
2019 zijn de twee cliëntvertrouwenspersonen zeventien keer benaderd. Dit is meer dan in voorgaande 
jaren (ca 10-12 benaderingen). Een van de manieren waarop de cliëntvertrouwenspersonen dit 
hebben bereikt is door op de locaties kennis te maken met cliënten. Daar gaan we in 2020 mee door. 
De meest besproken thema’s waren de zorg & begeleiding en de rol van de organisatie. In 2019 
kwamen bij de onafhankelijke klachtencommissie – de interprovinciale klachtencommissie cliënten 
(IPKC) - geen klachten binnen over De Zijlen. 
 
2.6 Volwaardig Leven 
De Zijlen doet mee aan drie onderdelen van het programma Volwaardig Leven van VWS. Via dit 
programma wil VWS de gehandicaptenzorg nog passender en klaar voor de toekomst maken.  
De Zijlen neemt deel aan: 
-  Zelfontplooiing en talentontwikkeling. Onder de noemer ‘Naar de Top’ heeft De Zijlen met 
ondersteuning van LFB, de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke 
beperking, een training opgezet. De training is voor cliënten die zich als ervaringsdeskundige willen 
ontwikkelen. In 2020 kunnen 100 cliënten van De Zijlen een training volgen. Meer informatie over Naar 
de Top: www.lfb.nu/naar-de-top/.  
- Zorgtechnologie. Binnen de programmalijn zorgtechnologie van Volwaardig Leven (VWS) heeft De 
Zijlen in 2019 het thema ‘lekker slapen’ gekozen: Wat kunnen we doen om mensen met een 
beperking met ondersteuning van techniek beter te laten slapen? In 2020 gaan we hiermee verder.  
-  Goede zorg en voldoende plek voor cliënten met complexe zorgvragen. De Zijlen heeft met enkele 
noordelijke partijen als Van Boeijen en Alliade de eerste stappen voor een plan voor een 
crisisondersteuningsteam in Noord-Nederland gemaakt. Daarnaast werken we samen met anderen 
om ook in Noord-Nederland voldoende plaatsen voor deze doelgroep te creëren.  
 
2.7 Eigen regie en participatie 
Alle mensen, met en zonder beperking, zijn uniek en van grote betekenis voor een ander. Ieder mens 
beschikt over bijzondere eigenschappen en talenten. Onze missie is daarom ‘Betekenis boven 
beperking’. We zijn gericht op meedoen en erbij horen. Menswaardigheid, gelijkwaardigheid en 
veiligheid zijn onze waarden. Wat eigen regie betekent voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger is 
onderdeel van de dagelijkse zorg.  
 
Ben ik tevreden? 
Het cliënt-ervaringsonderzoek ‘Ben ik tevreden?’ helpt bij het voeren van een goed gesprek tussen 
cliënt en begeleider over eigen regie en zeggenschap. De Zijlen meet elk jaar de ervaringen van de 
cliënt. Wat vinden cliënten van hun leven? Wat gaat goed en wat kan beter? Het doel is dat de cliënt 
en zijn begeleiders inzicht krijgen in de huidige en in de gewenste kwaliteit van leven. Op basis 
daarvan stellen ze nieuwe doelen om te realiseren.  
 
Uitkomsten 2019 
De ervaringen van de cliënt worden vastgelegd in een 5-puntschaal. Cliënten gaven in 2019, 
gemiddeld gezien, een 3.6 wat betreft hun kwaliteit van leven. In 2018 was dit een 3.8. Er zijn dus 
verbeteringen mogelijk. Het ‘Ben ik tevreden?’ scoringsinstrument is allereerst bedoeld voor de cliënt. 
Dit maakt Zijlenbrede uitspraken over de scores niet eenvoudig. De daling ten opzichte van 2018 ligt 
met name op het terrein van tevredenheid over twee thema’s: “Wat is van mij?” (materieel 
welbevinden) scoorde in 2019 met een 3.6 en in 2018 met 4.7. “Waar hoor ik bij?’ (deelname aan de 
samenleving) scoort lager met een 2.4 ten opzichte van 2018 met een 3.3. De analyse geeft aan dat  
deze twee domeinen relatief laag en vooral met een ‘nvt’ (29%) scoren. In 2020 zal per locatie een 
analyse plaatsvinden om de scores te kunnen duiden. Cliënten zijn redelijk tevreden over de mensen 
die zij kennen en hun eigen keuzes. Cliënten kunnen er voor kiezen om hun nieuwe doelen/wensen te 
verwerken in het zorgplan. In 2019 waren dit 26%, in 2018 34%.  
 
Bij 68% van de cliënten hebben we de gesprekslijst afgenomen. 16.7 % van de vragenlijsten is 
ingevuld, maar daar is ‘concept’ op blijven staan; die hebben we niet kunnen gebruiken in de 
uitkomsten. In 2019 wilden we bij 80% cliënten de vragenlijst afnemen en dat is dus helaas niet gelukt. 

http://www.lfb.nu/naar-de-top/
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We gaan hier mee aan de slag tijdens de trainingen van het leer- en verbeterplan ONS. ‘Ben ik 
tevreden?’ is inmiddels een vast onderdeel binnen de methodische cyclus en ONS.   
 
De Zijlen werkt op landelijk niveau actief mee aan de ontwikkeling van de gesprekslijsten van ‘Ben ik 
tevreden?’. Op basis van signalen van medewerkers en cliënten zijn inmiddels gesprekslijsten 
ontwikkeld voor cliënten die gebruik maken van ambulante begeleiding of dagbesteding. De eerste 
landelijke ervaringen daarmee zijn positief, maar de lijsten zijn nog niet gevalideerd. We hopen dat dit 
in 2020 gerealiseerd wordt.  
 
2.8 Kwaliteit en veiligheid volgens cliënten 
Cliëntenaudits 
Uit cliëntenaudits blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over het wonen en werken bij De 
Zijlen. Ze vinden het prettig om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ze vertellen tijdens 
cliëntenaudits dat er veel dingen goed gaan, maar er zijn ook verbeterpunten. Op verzoek van cliënten 
gaat het cliëntenteam op locatie in gesprek. Het cliëntenteam stelde in 2019 dezelfde onderwerpen 
aan de orde als in 2018: ‘Cliëntmedezeggenschap’, ‘Veiligheid’ en ‘Privacy’. Er vonden zestien 
cliëntenaudits plaats. In 2018 waren dat vier cliëntenaudits.  
 
Uitkomsten  
Cliënten laten weten dat er op individueel niveau goed naar hen wordt geluisterd. De begeleiding heeft 
aandacht en sluit aan bij wat een cliënt kan en aankan. Cliënten voelen zich serieus genomen op het 
gebied van privacy en ze zijn tevreden over de manier waarop begeleiders hiermee omgaan. Het 
thema ‘hoe de cliënt de begeleiding ervaart’ verdient binnen twee locaties meer aandacht. Daarnaast 
blijkt uit de audits dat er behoefte is aan meer informatie over inspraak op de locatie. (68%)  Ook 
geven cliënten aan dat ze graag meer overlegmomenten willen. Veiligheid -  zoals brandveiligheid, 
veiligheid in en buitenshuis - noemen cliënten belangrijk. De uitkomsten zijn met alle cliënten en 
medewerkers besproken van de desbetreffende locatie en de verbeterpunten zijn opgepakt. Er heeft 
nog geen terugblik kunnen plaatsvinden omdat het om nieuwe locaties betreft.  
 
Wat gaan we doen? 
Voor 2020 staat de structurele invoering van cliëntenaudits op de agenda.  
 
2.9 Cliëntenvereniging 
De Zijlen heeft een cliëntenvereniging die is opgericht voor en door cliënten. Het doel is 
belangenbehartiging van alle cliënten van De Zijlen. Met ondersteuning van coaches heeft de 
cliëntenvereniging een eigen agenda met de onderwerpen die zij belangrijk vindt. Er is jaarlijks overleg 
met de raad van bestuur, de raad van toezicht en de centrale medezeggenschapsraad. Daarnaast 
doet de cliëntenvereniging enthousiast mee aan Prokkelstages, prikkelende ontmoetingen tussen 
mensen met een zonder verstandelijke beperking. In 2019 is samen met de cliëntenvereniging een 
cliëntversie van het kwaliteitsrapport gemaakt.  
 
2.10 Centrale medezeggenschapsraad 
In 2019 is een onafhankelijke voorzitter aangetrokken voor de centrale medezeggenschapsraad 
(CMR). De CMR geeft advies, signaleert en volgt de inhoudelijke ontwikkelingen van De Zijlen. Daarin 
staat het belang van de cliënt voorop. In zijn jaarverslag doet de CMR verslag van alle onderwerpen 
waarbij hij betrokken is en/of over geadviseerd heeft. Enkele voorbeelden zijn de nauwe 
betrokkenheid van de CMR bij de fusie met Ilmarinen, de bedrijfsvoering en de verbeterimpuls vanuit 
het project BOOST!. In 2020 wordt vanuit de samenwerking CMR en RvB een impuls gegeven aan 
medezeggenschap met behulp van de wettelijke veranderingen (WMCZ). De CMR wil het contact 
tussen de centrale en lokale medezeggenschap verstevigen.  
 
2.11 Tevredenheidsonderzoek vertegenwoordigers 
De Zijlen wil, naast de mening van cliënten, ook graag weten hoe verwanten en vertegenwoordigers 
van cliënten denken over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Eind 2019 is voor het eerst een 
tevredenheidsonderzoek onder verwanten en vertegenwoordigers uitgevoerd. De uitkomsten van het 
onderzoek worden binnen de organisatie en de locatie anoniem besproken en meegenomen in 
verbeteracties.  
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De uitkomsten 
De respons op het tevredenheidsonderzoek onder vertegenwoordigers is 11%. In 2020 bekijken we 
hoe we dit kunnen verbeteren. De tevredenheid is gemiddeld 3.8, uitgedrukt in een 5-puntschaal. Het 
algemene beeld is dat vertegenwoordigers tevreden zijn over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. 
De Zijlen scoort op negen van de tien vragen ruim voldoende tot goed. De tevredenheid over de cliënt 
en zijn contacten in de buurt scoort minder hoog met een 3. De thema’s die vertegenwoordigers 
belangrijk noemen lopen uiteen van meubilair en de was tot communicatie en contact met de 
persoonlijk begeleider.  
 
2.12 Maatschappelijke participatie 
De Zijlen richt zich op meedoen en erbij horen. Werkbemiddelaars ondersteunen cliënten, zodat zij 
kunnen bijdragen aan en meedoen in de samenleving. Het maakt niet uit wat je doet, alle activiteiten – 
ook werkbeleving - zijn van belang om van betekenis te kunnen zijn. Werken met plezier in de 
maatschappij is gegroeid met 10%! Er zijn prachtige voorbeelden. Zo werkt een cliënt nu als gastheer 
bij een bank. Hierdoor is zijn netwerk vergroot en hij wordt gewaardeerd. Een andere cliënt werkt bij 
de kinderopvang met duidelijke taken. Door de vaste structuur geeft dit houvast en de beleving met de  
kinderen geeft voldoening. Voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking valt het niet altijd 
mee om mee te doen. Werkbemiddelaars en een locatie voor cliënten met een ernstig meervoudige 
beperking hebben daarom het afgelopen jaar hierop ingezoomd. Wat moeten we doen, zodat cliënten 
kunnen werken en werk beleven, meedoen en van betekenis zijn? Gerealiseerde voorbeelden zijn 
samen kerstpakketten inpakken en post bezorgen.  
Meedoen naar vermogen vraagt om kennis en vaardigheden van medewerkers om cliënten hierbij te 
ondersteunen. We willen dit in 2020 verder professionaliseren.  
 
Reflectie 
Cliënten praten mee op individueel, op locatie- en organisatieniveau. Het gesprek tussen cliënt, 
begeleiding en vertegenwoordiger over kwaliteit van leven en zorg blijft belangrijk. Als het gaat over 
meedoen op maat in de samenleving is de blik meer dan voorheen gericht op beleving in de 
maatschappij.   
 
 
 
 
 

3. Belofte aan de medewerker 
In 2019 lag de focus op de werving en het inwerken van nieuwe collega’s.  
 
3.1 Medewerkerreis 
Uit een analyse bleek dat het proces van werving & selectie, capaciteitsmanagement, instroom, 
ontwikkeling en uitstroom van medewerkers voor verbetering vatbaar was. In de tweede helft van 
2019 ging een werkgroep aan de slag om het ideale proces te schetsen. Een concept van dit proces is 
onder de noemer medewerkerreis eind 2019 gepresenteerd. Een inspirerende eerste stap, waarmee 
we in 2020 aan de slag gaan. 
 
Werving en instroom 
Er is momenteel krapte op de arbeidsmarkt en dat maakt het werven van gekwalificeerd personeel 
lastig. Een goede match tussen werk, medewerker en organisatie is belangrijk voor een duurzame 
werkrelatie. Daarom heeft De Zijlen de werving en selectieprocedure verbeterd. De nadruk ligt op de 
begeleiding van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Via filmpjes laten medewerkers zien wat 
het werk inhoudt en waarom het zo waardevol is om bij De Zijlen te werken. Het aantal medewerkers 
groeit vanwege het toegenomen aantal zorgvragen.  
 
Inwerkprogramma 
Uit een analyse van de interne werkprocessen bleek dat het goed inwerken van nieuwe medewerkers 
kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, tevredenheid en de kwaliteit van zorg. In het voorjaar van 
2019 is een nieuw inwerkprogramma voor zorgmedewerkers ingevoerd. Het inwerkprogramma 
bestaat uit drie onderdelen: algemene informatie, centraal introductieprogramma en een 
inwerkprogramma op de locatie. Nieuwe medewerkers krijgen bijvoorbeeld een buddy. Dit is een 
medewerker aan wie ze alles kunnen vragen en met wie ze samen kunnen optrekken.  
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Basisleertraject 
Om medewerkers blijvend te binden aan De Zijlen zijn diverse ontwikkelingen gaande. Eén daarvan is 
een basisleertraject voor alle begeleiders. Het doel is hun basiskennis en basisvaardigheden te 
vergroten. Alleen dan kunnen begeleiders blijvend zorg en ondersteuning bieden die aansluit bij de 
zorgvisie van De Zijlen. De nadruk in het traject ligt op leren in de dagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt 
aan individuele en teamopdrachten. Daarnaast zijn er online modules, zoals 
ontwikkelingspsychologie, emotionele ontwikkeling, hechting, autisme, systeemgericht werken en 
basiskennis lichamelijke zorg. In 2019 ging de training als proef op twee locaties van start. Dit wordt in 
2020 uitgebreid en in het voorjaar van 2020 vindt een tussenevaluatie plaats.  
 
3.3 Verzuim 
In de Vernet Health Ranking scoort De Zijlen met een verzuimpercentage van 6,7% voor 2019. In 
2018 was dit 7,7% met een 7,1 als benchmarkwaardering. In 2018 was dit een 5. In 2019 was dus 
sprake van een daling van het verzuim. Het verzuim in 2019 is ongeveer 0,3% hoger dan het 
gemiddelde in de regio en het landelijke cijfer. 
 
3.4 Meldingen bij de vertrouwenspersonen en klachten 
Medewerkers van De Zijlen kunnen terecht bij een interne en een externe vertrouwenspersoon. In 
2019 zijn de twee vertrouwenspersonen 23 keer benaderd. Dit is elf keer meer dan in 2018. De 
meeste meldingen gingen – net als in 2018 – over organisatie/personeel. Meestal gaat het om 
functioneringsproblemen of begeleiding bij ziekteverzuim/re-integratie. In 2019 heeft De Zijlen met alle 
leidinggevenden en de arbodienst gewerkt aan een betere begeleiding bij ziekte en re-integratie. Er 
zijn bij de onafhankelijke klachtencommissie voor medewerkers geen klachten over De Zijlen binnen 
gekomen.  
 
3.5 Uitstroom 
In 2019 zijn 170 medewerkers vertrokken. Dit is 14% van het totale aantal medewerkers, zowel vaste, 
tijdelijke als oproepkrachten. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 toen 124 medewerkers weg 
gingen. Opvallend is dat het verloop onder jongere medewerkers – tussen de 25 en 34 jaar - het 
hoogst is. Ook is het vertrek onder medewerkers die kort in dienst zijn – minder dan vier jaar en soms 
zelfs minder dan één jaar - verreweg het hoogst. Vanwege de behoefte aan duurzame contracten, wil 
De Zijlen deze uitstroom beperken. Het verloop is het grootst onder de groep begeleiders, 65 
personen. 
 
De belangrijkste redenen voor medewerkers om te vertrekken zijn: 
inhoud van het werk  37 
doorgroeimogelijkheden 26 
ontwikkelmogelijkheden              23 
 
Het is een goede zaak om de respons op de exit-formulieren te vergroten, daarom is dit meegenomen 
in de medewerkersreis. 
 
3.6 Reflectie in teams 
Binnen De Zijlen kunnen teams gebruik maken van reguliere audits of teamaudits. In 2019 vonden 
15% meer teamaudits plaats ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2018 werden bij 7 van de 35 teams 
teamaudits gehouden en een jaar later bij 15 van de 42 teams. Dit ‘praktijkleren in teamverband’ wordt 
als inspirerend en leerzaam ervaren. Het team is zelf verantwoordelijk voor verbetering en neemt 
verbeterpunten mee in het jaarplan. Een teamaudit vindt één keer per twee jaar plaats.  

  
Wat is er gebeurd met verbeterpunten uit de vorige audit? Wat ging goed en wat kan beter? Elke audit 
start met het vinden van antwoorden op deze vragen. Vervolgens hebben de teams in het verslagjaar 
de volgende thema’s aan de orde gesteld: Goed vertegenwoordigd, cliëntzeggenschap, veiligheid, 
personeelsplanning en AVG. Tijdens de audits blijkt dat de personeelsplanning en continuïteit binnen 
een team van invloed zijn op de processen binnen een locatie. Bij veel wisselingen in een team 
resulteert dit in het niet of minder soepel lopen van het werk. Vandaar dat in 2019 een begin is 
gemaakt met verbetering van de werkprocessen. 85% van de teams hebben een terugblik gedaan op 
de vorige audit en hebben de verbeterpunten opgepakt. Dit is 5% meer dan in 2018.  
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De arbeidsmarkt vraagt om alle zeilen bij te zetten. Een aantrekkelijke werkgever zijn heeft een 
positieve invloed wanneer je duurzame arbeidsrelaties wilt bevorderen. De eerste stappen zijn gezet 
en het is een forse uitdaging voor 2020.  
 
 
 
 
 

4.  Bedrijfsvoering 
De uitdaging voor 2019 was een tekort ombuigen naar een positief resultaat.  
 
4.1 Basis op orde  
De ‘bedrijfsvoerings-driehoek’ staat aan de basis van de interne samenwerking binnen De Zijlen. Deze 
driehoek bestaat uit de adviseur P&O, adviseur Planning & Control en leidinggevenden. Samen 
houden zij verzuim, opleidingen, inkomsten en uitgaven in de gaten. In 2019 is deze driehoek 
duidelijker in stelling gebracht. In het eerste kwartaal van 2019 gaf De Zijlen namelijk meer geld uit 
dan was begroot. Dit resulteerde in maart/april in aanscherping van de afspraken, actievere sturing op 
plaatsing van nieuwe cliënten, herijking van indicaties en minder uitgaven.  
 
Managementsystemen 
In 2019 is gewerkt aan een nieuw overzicht van zogeheten kritieke prestatie-indicatoren. Deze 
getallen – zowel op locatie als op organisatieniveau - zijn nodig om de organisatie goed te kunnen 
aansturen. Op basis van deze gegevens krijgt De Zijlen een helder beeld van wat goed gaat en wat 
beter moet. 
 
Instroom en doorstroom cliënten 
In 2019 is kritisch gekeken naar de instroom van nieuwe cliënten. Vervolgens zijn interne afspraken, 
rollen en verantwoordelijkheden aangescherpt. In het najaar van 2019 is onder de naam ‘cliëntreis’ het 
proces eenduidig ingericht. In 2020 krijgt dit alles een vervolg. 
 
Inkomsten 
Soms levert de Zijlen meer zorg dan op de indicatie van de cliënt staat vermeld. Daarom zijn in 2019 
de indicaties opnieuw bekeken en waar nodig aangepast, zodat betaald wordt voor de zorg die De 
Zijlen daadwerkelijk levert.   
 
4.2 Impuls op locatie 
In 2019 nam De Zijlen ook de werkafspraken binnen het zorgproces op locatie onder de loep. We 
kijken per locatie of afdeling hoe het werk op een willekeurige dag verloopt en waar knelpunten liggen. 
Door de knelpunten te verbeteren, verwachten we soepeler werkprocessen en op termijn meer 
tevreden cliënten en medewerkers. Onder de noemer BOOST! geven we gelijktijdig een impuls aan 
efficiëntie en kwaliteit.In 2019 gingen 32 locaties van start met dit proces. Eind december 2019 vond 
een tussenevaluatie plaats, die kritisch van toon was. De nodige aanpassingen worden in 2020 
doorgevoerd.  
 
Reflectie 
In 2019 is een eerste stap gezet op weg naar meer actieve sturing op de bedrijfsvoering. Dit is een 
verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Actievere sturing zorgde ervoor dat De Zijlen het 
gewenste financiële resultaat behaalde in 2019. In 2020 verwacht De Zijlen de bedrijfsvoering per 
locatie verder te verbeteren.  
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5. Maatschappij en samenwerking 
Een van de doelen in 2019 was helder zijn in de samenwerking met andere partijen en de keten van 
zorg versterken.   
 
5.1 Ouderenzorg 
In de ouderenzorg is samenwerking gezocht met ouderenzorgaanbieder Vredewold in Leek. Om de 
kennis van beide organisaties beter te kunnen delen, is een verpleegkundig specialist ouderenzorg in 
opleiding bij De Zijlen. Beide partijen blijven in gesprek over andere samenwerkingsmogelijkheden.  
 
5.2 Flinq 
De Zijlen werkte op jeugdlocaties jarenlang samen met Vanboeijen onder de naam Flinq. Met 
goedkeuring van de medezeggenschap is besloten de samenwerking vanaf 1-1-2020 te beëindigen. 
Beide organisaties blijven kennis met elkaar uitwisselen. Dit gebeurt onder meer op het gebied van 
complexe casuïstiek en de ontwikkeling van crisisondersteuningsteams. 
 
5.3 Crisisondersteuningsteams 
Het Ministerie van VWS wil een landelijk dekkend netwerk van crisisondersteuningsteams. De Zijlen 
zette met de noordelijke partijen Van Boeijen en zorggroep Alliade de eerste stappen voor een plan 
voor Noord-Nederland. Het doel is samenwerking met alle partijen in het noorden. Het gaat om 
Alliade, Cosis, De Trans, De Zijlen, Opmaat/’s Heeren Loo, Trajectum, Vanboeijen en het CVBP. Zij 
maken met steun van een kwartiermaker van VWS in 2020 samen een plan. 
 
5.4 Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) 
Een aantal complexe casussen binnen De Zijlen, en onze ervaringen uit 2018, zorgden ervoor dat in 
het verslagjaar nauw is samengewerkt met Alliade. Daarnaast is voor deze specialistische zorg 
veelvuldig gebruik gemaakt van het Centrum voor Consultatie en Expertise.  
 
5.5 Ilmarinen 
Al jaren maakt Ilmarinen, een antroposofische organisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking, gebruik van een aantal ondersteunende diensten van De Zijlen. Na onderzoek en vele 
gesprekken is in 2019 besloten tot een fusie. Ilmarinen is vanaf 1-1-2020 een locatie van De Zijlen. 
Voor Ilmarinen is deze fusie belangrijk om ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen bieden aan 
kinderen en volwassenen. Voor De Zijlen voegt Ilmarinen iets extra’s toe aan het veelkleurige palet 
van zorglocaties. Bovendien versterkt de fusie het domein kind en jeugd.  
 
Reflectie 
2019 was een intensief jaar wat betreft samenwerking. De Zijlen is dankbaar voor de vele contacten 
met collega-aanbieders en ketenpartners. We willen deze contacten in 2020 graag verdiepen en 
versterken. Samenwerking met andere partijen betekent inspiratie van buiten onze eigen organisatie - 
juist in moeilijke tijden - en een waardevolle toevoeging.  
 
 
 
 
 

6. Ilmarinen, een overgangsjaar…. 

 
Ilmarinen levert zorg met de antroposofie als inspiratiebron. Wij zijn er van overtuigd dat de 

antroposofie iets wezenlijks toevoegt op het gebied van wederkerigheid en bejegening. Met andere 

woorden: de manier waarop we ‘met hoofd en hart’ in de wereld staan. Deze basis bepaalt niet alleen 

het karakter van Ilmarinen, maar ook de kwaliteit van de zorg die we leveren. 

 

6.1 Een overgangsjaar 

Per 1 januari 2020 is Ilmarinen gefuseerd en werd daarmee een locatie van De Zijlen. Tot die tijd gaf 

Ilmarinen als zelfstandige stichting het kwaliteitsbeleid vorm. Vanaf 2020 is dat het kwaliteitsbeleid van 

De Zijlen, al zal daarmee niet veel veranderen. De Zijlen werkt namelijk, net als Ilmarinen, vanuit het 

kwaliteitskader van de VGN en beide organisaties hanteren de methodiek ‘Ben ik tevreden?’. 
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Duurzame samenwerking 

Naast de dagelijkse zorg- en dienstverlening nam in 2019 het onderzoek naar de duurzame 

samenwerking met De Zijlen een prominente plaats in. Een belangrijke vraag was ‘Hoe kan de 

antroposofische identiteit blijvend gevoed en ontwikkeld worden, ongeacht de toekomstige 

organisatievorm?’ Zowel ouders als medewerkers waren hier actief bij betrokken. Het 

allerbelangrijkste uitgangspunt was dat de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening niet in gevaar 

zou mogen komen. Dat kreeg boven alles steeds prioriteit. Zowel de werkgroep ‘Cliënt’ als de 

werkgroep ‘Medewerker’ formuleerden wat cliënten en medewerkers beter konden worden van de 

samenwerking.  

 

6.2 Kansen 

De kansen voor beide organisaties zijn vastgelegd in het fusiedocument. Vanuit het perspectief van 

Ilmarinen is De Zijlen een interessante partij vanwege borging van continuïteit van zorg, het 

doelmatiger organiseren van de ondersteuning en Ilmarinen krijgt daarmee toegang tot een ruim 

aanbod aan diensten voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.  

 

Vanuit het perspectief van De Zijlen is Ilmarinen een interessante partij, want met deze locatie wordt 

antroposofie toegevoegd aan het veelkleurige palet van locaties van De Zijlen. De kind- & jeugdketen 

en de positie in de stad kan worden versterkt. Met de toevoeging van Ilmarinen stijgt de omzet naar 

circa 80 miljoen en neemt het marktaandeel van De Zijlen toe tot het niveau van circa tien jaar 

geleden. 

 

6.3 Kwaliteitskader VGN 

In 2019 is voortgeborduurd op de bouwstenen van het kwaliteitskader van de VGN. De zorgvrager is 

het uitgangspunt. Bij alles wat we doen vragen we ons af: Wat heeft de zorgvrager er aan?  Wat levert 

het hem of haar op?  

 

6.4 ‘Ben ik tevreden?’ 

Ilmarinen heeft vier jaar met ‘Ben ik tevreden? gewerkt’. De ervaringen van de zorgvragers  zijn 

overwegend positief. Het is wel een bewerkelijk systeem en het aantal vragen wordt als veel ervaren. 

Sinds 2018 is ‘Ben ik tevreden?’ jaarlijks een vast onderdeel van de zorgplan-evaluatie. In het 

verslagjaar is de ‘Ben ik tevreden? Lief lijf lijst’ geïntroduceerd, waarin ook vragen over intimiteit en 

seksualiteit kunnen worden gesteld.  

 

Observatieversie 

Ilmarinen koos in 2017 voor de observatieversie van ‘Ben ik tevreden?’. Hierin worden dezelfde 

thema’s behandeld als bij de gesprekslijst, maar de observatielijst is geschikter voor de zorgvragers. 

De vragenlijst wordt besproken met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Dan draait alles om 

de kwaliteit van het bestaan en de kwaliteit van zorg van hun kind.  

 

6.5 Teamreflectie 

Teamreflectie kreeg in het overgangsjaar minder expliciete aandacht. Maar juist vanwege het 

overgangsproces - waarbij de medewerkers van Ilmarinen nauw betrokken waren – was er veel 

aandacht voor de identiteit en de basis van Ilmarinen. Er ontstond een groeiend zelfbewustzijn binnen 

de organisatie. Dat kwam omdat er regelmatig werd stilgestaan bij vragen als ‘Waarom doen we de 

dingen zoals we ze doen?’ Deze gezamenlijke zoektocht had een positieve invloed op het 

functioneren van de teams. 

 

6.6 Van Qurentis naar ONS 

Al langere tijd was Ilmarinen niet tevreden over de mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid van 

Qurentis, het cliëntregistratiesysteem dat sinds 2015 in gebruik was. De Zijlen had goede ervaringen 

met het Nedap-systeem ONS en in het najaar maakte ook Ilmarinen de overstap naar ONS. Dit had 

veel voeten in aarde, zowel technisch, inhoudelijk als qua scholing. Dankzij veel inzet van 
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medewerkers van beide organisaties is het gelukt om eind van het jaar daadwerkelijk de overstap te 

maken. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. ONS is gebruiksvriendelijk en diverse controles 

gaan automatisch, waardoor het volgen van het zorgproces minder foutgevoelig is.  

 

 

 

 

 
7. Waar werken we aan?  

 
In 2020 zijn we doorgegaan op de weg die we in 2019 zijn ingeslagen. In dit hoofdstuk nemen we u op 
hoofdlijnen mee in de voortgang van de thema’s in 2020, die in feite allemaal een voortzetting 
betreffen van de ontwikkelingen die in 2019 zijn ingezet. We zijn vanaf 2020 gaan werken met een 
jaarplan als opvolging van de ontwikkelagenda 2018-2019. 
 
Belofte aan de cliënt 

- Van het project ‘Naar de Top’ is nog één bijeenkomst doorgegaan voordat de 
coronamaatregelen van kracht werden. 

- Vervolgtrainingen ONS zijn voor alle medewerkers gepland en deels al uitgevoerd, met het 
accent op eenduidigheid van taken en verantwoordelijkheden in functies en processen en een 
verbeterslag in de zorgplancyclus. 

- De cliëntreis is aangescherpt tot een eenduidig proces met o.a. een centrale intake door het 
CSP. 

- Voor een aantal cliënten met MVG is er een betere plek gevonden en is de plaatsing 
gerealiseerd.  

- Incidentenonderzoeken: we werken aan een verbetering van het beleid en de 
onderzoeksmethodiek. 

- Wet zorg en dwang: er wordt projectmatig gewerkt aan de implementatie, dit loopt volgens 
plan. 

 
Belofte aan de medewerker 

- Basisleertraject voor medewerkers: de eerste ervaringen zijn begin 2020 opgedaan en 
positief. 

- Medewerkerreis: de implementatie is gestart. Beleid voor capaciteitsmanagement, werving en 
selectie wordt naar verwachting in het derde kwartaal vastgesteld.  

- 2020 startte met een hoog verzuim van 9.7%. Onder andere door trainingen van alle 
leidinggevenden werkten we aan een verbeterde verzuimbehandeling. Het verzuim is 
inmiddels gedaald tot 6.2 en we blijven aandacht geven aan verzuim.  
 

Strategie, Organisatie en Bedrijfsvoering 
- BOOST: de evaluatie is aanleiding geweest om het vervolg aan te passen. De externe 

ondersteuning is gestopt en we werken nu met interne ‘boosters’ aan een efficiëntere 
bedrijfsvoering in combinatie met een kwaliteitsimpuls. Aan het einde van 2020 hebben de 
‘boosters’ alle locaties bezocht en heeft elke locatie een verbeterplan. 

 
Samenwerking en maatschappij  

- In Noord-Nederland hebben we de samenwerking gezocht met collegazorgaanbieders om 
samen op te trekken rondom cliënten met complexe zorgvragen.  

 
Verder is het goed om het volgende te weten: 

- De geplande externe visitatie op het kwaliteitsrapport door Noorderpoort ging niet door 

wegens corona. 

- Voor de cliëntversie van het kwaliteitsrapport wordt een spel ontwikkeld waarbij cliënten in 

gesprek gaan over verschillende thema’s die terugkomen in het rapport, zoals eigen regie, 

veiligheid, en zeggenschap. In het najaar staat de pilot van het spel gepland. Daarna gaan we 

het spel breed inzetten binnen de organisatie.  
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8. Reflectie en bevindingen  
 
Net als voorgaande jaren hebben de bestuurders het kwaliteitsrapport besproken met een delegatie 
van centrale medezeggenschap, ondernemingsraad en raad van toezicht. Nieuw was dit jaar de 
digitale manier van gezamenlijk reflecteren. Via beeldbellen en een digitaal whiteboard hebben we op 
afstand samen ‘geeltjes geplakt’. Wat ging goed in 2019? Wat kan beter en waarom vinden we dat 
belangrijk? 
 
Uit de gezamenlijke reflectie is het volgende beeld naar voren gekomen op de thema’s zoals die in het 
rapport zijn beschreven.  
 
Belofte aan de cliënt  
Er is waardering voor de vele manieren waarop De Zijlen zich inzet voor participatie en betrokkenheid 
van cliënten. Een goed voorbeeld daarvan is het cliëntenteam, dat audits doet op andere locaties. Het 
is goed te constateren dat er op bijna alle locaties een betrokken LMR is. Een goede volgende stap 
zou de versterking van de verbinding van de LMR’s met de CMR zijn. Ook het elektronisch 
cliëntendossier ONS en Caren (voorheen: CarenZorgt) springen er positief uit. 
Verwanten/vertegenwoordigers ervaren daadwerkelijk meerwaarde in het gebruik van Caren. 
Wat kan er beter? De wens wordt uitgesproken om meer Inzicht te krijgen in de afwegingen die De 
Zijlen maakt voorafgaand aan beslissingen met impact voor de cliënt.  
Een ander punt is dat het moeilijk is om de cijfers in het rapport te duiden, bijvoorbeeld als het gaat 
over medicatiefouten. Medicatieveiligheid blijft immer een belangrijk thema voor de organisatie. Dan 
helpt het juist als je weet hoe je de informatie moet interpreteren om gericht actie te kunnen 
ondernemen. De ondersteuning in een systeem hiervoor is gewenst, evenals maatwerkscholing voor 
verschillende doelgroepen. 
 
Medewerkers 
De opzet van de medewerkersreis is mooi. Het warme welkom voor medewerkers is al zichtbaar. Een 
verbeterpunt in de reis is dat de verbinding naar de cliënt hierin beter naar voren mag komen. Wat 
heeft een cliënt hieraan? In feite is dit een aanbeveling voor het hele rapport: benoem telkens het 
verband tussen een activiteit en de betekenis hiervan voor de cliënt. Er zijn complimenten voor het 
dalen van het ziekteverzuim, hier heeft De Zijlen een goede bijdrage ingeleverd.  
 
Wat kan beter? De deelnemers aan de reflectie ervaren verschil in locatiehoofden wat betreft rol en 
rolopvatting. Verschillen kunnen verwarrend zijn voor cliënten, verwanten/vertegenwoordigers en 
medewerkers. Daarnaast wordt de roostering als knelpunt ervaren. De roostering heeft veel impact op 
medewerkers en cliënten, als het goed gaat en dus ook als dat niet goed gaat. 
In het rapport is er geen aandacht besteed aan de vrijwilligers. Zij leveren natuurlijk ook een 
belangrijke bijdrage aan de zorg. 
 
Samenwerking en maatschappij  
De samenwerking met MBO en HBO wordt positief gewaardeerd. Heel belangrijk voor de toekomst en 
voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. 
 
Strategie en bedrijfsvoering 
De deelnemers spreken waardering uit voor de toegenomen focus en sturing die zij terugzien. Tegelijk 
blijft inzet op een gezonde bedrijfsvoering, exploitatie en innovatie nodig. De strategie voor zware zorg 
die De Zijlen kiest is op dat vlak niet zonder risico’s. Een laatste verbeterpunt is dat De Zijlen haar 
maatschappelijke rol helderder kan maken, ook met betrekking tot haar toegevoegde waarde voor 
cliënten. 


