Kwaliteitsrapport 2018

wat gaat goed,
wat kan beter?
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Voo rwoo rd

Beste lezer,
Met trots presenteren wij u het kwaliteitsrapport van het Dolfijnenhuis,
gebaseerd op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit rapport laat
zien waar het Dolfijnenhuis aan de norm voldoet, maar ook wat de
ontwikkel- of verbeterpunten zijn om een professionele ondersteuning
aan de cliënten te bieden.
Dichtbij de cliënt staan, een thuisgevoel geven, dat kenmerkt onze zorg.
We bieden de client een veilige omgeving en investeren in de relatie.
We spreken de cliënten graag aan op een manier die ze prettig vinden,
om dit te weten te komen, gaan we met ze in gesprek en luisteren we
naar wat ze zeggen.
We gunnen onze cliënten een zo gewoon mogelijk leven en geven
dat samen met hen vorm. De cliënt houdt zelf de regie over zijn leven,
begeleiders ondersteunen daar waar de client de hulp nodig heeft.
Een belangrijke pijler om dit te realiseren is om ze overdag activiteiten
aan te bieden die zij zinvol of leuk vinden. We willen ons aanbod
graag verruimen, zodat er nog meer aandacht is voor persoonlijke
voorkeuren.
We blijven in ontwikkeling en het komende jaar gaan we, naast het
ontwikkelen van de medezeggenschap van de cliënten, ook de
administratieve last van onze medewerkers verlichten. We starten met
een nieuw clientregistratiesysteem, hierdoor verwachten we minder tijd
aan de administratie te besteden en meer tijd aan de cliënten.
Afgelopen jaar hebben we de focus gehad op het zorgproces rondom
de cliënten, in 2019 verleggen we die naar zelfreflectie in de teams.
Zo bouwen zowel de cliënten als medewerkers succeservaringen op,
waardoor dromen tastbaarder worden.
Lyane Ypelaar,
Directeur Dolfijnenhuis
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I n lei d i n g

Sinds 2017 hanteert
het Dolfijnenhuis
het vernieuwde
Kwaliteitskaders
Gehandicaptenzorg
2017-2022. Het
eerste jaar heeft
het Dolfijnenhuis het
kwaliteitsrapport 2017
niet gepubliceerd.
Dit is het eerste
kwaliteitsrapport
van het Dolfijnenhuis
dat we op de
website zetten.
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I n lei d i n g

In het rapport laten we onze inspanningen en vorderingen zien op de
vier cruciale onderdelen ofwel “bouwstenen” en op zeven thema ‘s.
Het proces staat centraal, ontwikkelen en samen met cliënten en
medewerkers de zorg blijven verbeteren. Er vindt een verschuiving
plaats van kwantiteit naar kwaliteit.
De zeven vastgestelde thema ’s uit het Kwaliteitskader zijn als
uitgangspunt genomen voor dit verslag. Op die zeven onderdelen laten
we zien welke vooruitgang al is gemaakt ofwel nog te boeken is.
Het zorgplan speelt een belangrijke rol bij “kwaliteit van het zorgproces
rondom de individuele cliënt”(thema 1). Dit plan is van en voor de client
en wordt in overleg opgesteld. In het nieuwe cliëntregistratiesysteem
waar we in 2019 mee gaan werken, biedt nieuwe mogelijkheden, onder
andere voor bevordering van de “eigen regie van cliënten”(thema 2).
Het belang van de eigen regie wordt ondersteund door de uitkomsten
van cliënttevredenheidsonderzoeken “ervaringen van cliënten”(thema
3). Ruimte voor verbetering is er vooral op de gebieden ‘deelname aan
de samenleving’, ‘zelfbepaling’ en ínterpersoonlijke relaties’. Het graag
willen van een partner, vrienden, vaste begeleiders, contact met familie.
“samenspel in zorg en ondersteuning”(thema 4) gaat dieper in op de
onderlinge relatie tussen begeleiders, cliënten en naasten. Zowel
medewerkers als cliënten voelen zich gezien en gewaardeerd als zij
een goede, persoonlijke relatie hebben met elkaar. Het Dolfijnenhuis
hecht veel waarde aan vaste, vertrouwde begeleiders. Omgaan met en
voorkomen van agressie is een belangrijke aandachtspunt “borging
van veiligheid in zorg en ondersteuning” (thema 5). Het Dolfijnenhuis
legt geen vrijheidsbeperkende maatregelen op. In het opleidingsplan is
op thema de cursus omgaan met agressie opgenomen. Op het gebied
van veiligheid m.b.t. medicatie heeft het Dolfijnenhuis het beleid dat
indien cliënten de medicatie niet in eigen beheer hebben, dit onderdeel
uitbesteed wordt. Investeren in “betrokken en vakbekwame
medewerkers” (thema 6) staat hoog op de prioriteitenlijst voor 2019.
Het Dolfijnenhuis heeft in december 2018 een opleidingsplan
geïntroduceerd, dat in 2019 nog enige bijstelling nodig heeft, waarbij
veel aandacht zal zijn aan gerichte scholing. Ook zal er naast een
-9-
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clienttevredenheidsonderzoek de tevredenheid van de medewerkers
gemeten worden. In de conclusie volgt een nadere beschrijving van de
“geprioriteerde verbeteringen met een overzicht van de keuzes die het
bestuur maakt ten aanzien van kwaliteitsverbetering”(thema 7).
‘wat gaat goed? wat kan beter? en “hoe gaan we dat aanpakken?
Onze intentie is dat dit rapport u een geschakeerd beeld geeft van
het leven en werken in onze organisatie.
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Algemeen
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A lg e m e e n

Het Dolfijnenhuis is
een kleinschalige
zorgaanbieder
in Kampen met
meerdere sfeervolle
locaties. Iedere
ruimte heeft zijn
eigen identiteit en
functie. Belangrijk
vinden we het dat
cliënten zich thuis
voelen, het gezellig
hebben met elkaar,
zich verbinden en rust
opzoeken wanneer
die behoefte er is.
- 12 -

A lg e m e e n

De cliënten hebben eigen regie, de zorg draagt bij aan hun kwaliteit
van bestaan, de begeleiders ondersteunen de cliënt bij het leiden
van zijn of haar eigen leven, kwaliteit komt tot stand in dialoog tussen
begeleider en client (met familie/netwerk). De zorgvraag en persoonlijke
wensen van de cliënt staat centraal. Wij geloven in de kracht van
persoonlijke aandacht en zorg op maat. Wij schakelen snel en spelen
direct in op situaties of persoonlijke omstandigheden.
Iedereen is anders, iedereen is uniek. Om die reden is onze benadering
individueel en wordt de zorg daarop ingericht.
De vier doelen die het Dolfijnenhuis wil bereiken met dit kwaliteits
rapport, zijn:
1. Cliënten duidelijkheid geven over wat zij mogen verwachten van
de zorg
2. Medewerkers helpen om de zorg voortdurend te verbeteren
3. Leidinggevenden sturen op kwaliteit
4. De organisatie helpen met externe verantwoording over de
geleverde zorg

Missie/visie
Missie
Wij vinden dat mensen met een speciale behoefte ook “het gewone
leven” mogen ervaren. Een betekenisvolle invulling van het dagelijks
leven is van groot belang. We bieden onze cliënten een
onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Mensen hebben elkaar
nodig en via onze locaties bouwen ze gemakkelijk een sociaal
netwerk op. Ook buiten het werk zijn ze welkom om allerlei mensen te
ontmoeten.
Visie
We zijn een plek waar mensen ertoe doen waar ze hun eigen talenten
kunnen ontwikkelen. Wij streven naar persoonlijke groei en werken
aan ontwikkeling volgens de methodiek “Op Eigen Benen”, we gaan
ervoor dat de mensen in hun eigen kracht komen te staan. Wij
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denken in mogelijkheden en kansen en daarbij wordt rekening
gehouden met wat iemand wil en aankan. Bij ons staat de cliënt
centraal en we leveren zorg op maat.

PDCA visieontwikkeling; waar willen we aan werken?

Plan

visie tegen
licht houden ten
opzichte van ontwikkelingen

Act

Do

bijeenkomsten
rond visieontwikkeling organiseren en
vaststellen

ontwikkelingen
meenemen in
visie

Check

in 2019
definitieve visie
beschrijven

Ontwikkelingen
Het Dolfijnenhuis is een groeiende organisatie wat met zich
meebrengt dat op verschillende vlakken professionalisering wordt
gevraagd.
Onderdelen die de komende periode extra aandacht vragen:
• Nieuw digitalisering van het zorgdossier (van Zilliz naar ONS
Nedap)
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•
•
•
•
•

Risico spreiding door naast bij Klaver4you ook lid te worden bij
inkoopcoöperatie Boer en Zorg
Uitvoering geven aan het opleidingsplan met extra aandacht
voor borging van veiligheid
Teamreflectie
Externe visitatie
Verbeterpunten oppakken van het kwaliteitskader
gehandicaptenzorg

Zorgaanbod
Het Dolfijnenhuis biedt woonzorg aan jongeren en volwassenen met
een licht verstandelijke beperking, psychische problemen of een
combinatie van beide. Daarnaast bieden wij ook dagbesteding met
verschillende vormen van activiteiten.
Om bij het Dolfijnenhuis te wonen, is een indicatie nodig vanuit de
Wet langdurige zorg (Wlz) of Beschermd wonen (Bw) of Jeugd wet1
(Jw). Om bij het Dolfijnenhuis te werken, heeft u een indicatie nodig
via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wlz of Bw.
Er zijn verschillende leveringsvormen voor zorg thuis:
• volledig pakket thuis (vpt)
• modulair pakket thuis (mpt)
• persoonsgebonden budget (pgb)
De grootste groep cliënten die via het Dolfijnenhuis woont, heeft een
Wlz indicatie met een zorgzwaartepakket VG3 of VG6. Het Dolfijnenhuis
beidt bij voorkeur de leveringsvorm vpt aan. Met een vpt krijgt de cliënt
zorg thuis vanuit de Wlz. Dit is dezelfde zorg en begeleiding als in een
zorginstelling. Een vpt bestaat mogelijk uit:
• Thuiszorg
• Dagbesteding  
• Wlz-behandeling
• Maaltijden
• Hulp bij het huishouden
1)

Jw is voor 18+ verlengde jeugdwet en voor kinderen van cliënten van het Dolfijnenhuis.
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Wat niet in het vpt zit:
• Gebruikelijke voorzieningen
• Huisartsenzorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg,
hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit valt onder de
zorgverzekering. De huisarts is verantwoordelijk voor deze
algemene zorg
• Woningaanpassingen, dat valt onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) Algemene voorzieningen vanuit de Wmo
• De laatste zorg na overlijden. Dit is een verantwoordelijkheid van
de nabestaanden
Een vpt valt onder de Wlz, indien er al een indicatie is, dan vraagt het
Dolfijnenhuis het vpt pakket aan. Bij een vpt pakket is het Dolfijnenhuis
de enige zorgaanbieder van de client. De leveringsvorm mpt en pgb
biedt het Dolfijnenhuis ook, hierbij heeft de cliënt meestal ook andere
zorgaanbieders. Uitsluitingscriteria op basis waarvan de cliënt kan
worden uitgesloten van zorg en ondersteuning die wordt geboden door
het Dolfijnenhuis
• Verslaving aan harddrugs
• Bedreiging vanaf buitenaf
• Een Bopz-status of een maatregel als IBS
• Indien er sprake is van florerende psychiatrische en/of
verslavingsproblematiek in die mate dat eerst intramurale
behandeling noodzakelijk is
De cliënt dient via het CAK een eigen bijdrage te betalen, deze is
inkomensafhankelijk, via www.hetcak.nl is een proefberekening
mogelijk om de eigen bijdrage te berekenen. De voorkeursvorm
financieringsvorm is zorg in natura (zin). Het Dolfijnenhuis werkt als
onderaannemer vanuit de inkoopcoöperatie Klaver4you.
Een cliënt die bij het Dolfijnenhuis woont heeft drie vaste begeleiders.
Dat is een ondersteunende begeleider, een persoonlijk begeleider en
een coördinerend begeleider. Daarnaast zijn er nog begeleiders op de
groep, zoals bij nummer 68, 70 en 72. De orthopedagoog is betrokken
bij de evaluatie.
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De werkwijze is dat medewerkers ingezet worden op zorgzwaarte of
type zorg (Begeleiding Groep).
Het Dolfijnenhuis heeft verschillende woonlocaties binnen de gemeente
Kampen waar één tot drie cliënten wonen. De organisatorische
inrichting bestaat uit zes zorgteams. Elk zorgteam biedt zorg aan
gemiddeld acht cliënten. Het team is opgebouwd uit een
coördinerende, persoonlijke en ondersteunende begeleiders. In de
tabel hieronder worden de verschillende locaties toegelicht.
Locaties
Locatie

Zorgaanbod

Omschrijving

Oudestraat 72

Arbeidsmatige
dagbesteding

Snoepwinkel/Koffiebar

Oudestraat 70

Arbeidsmatige
dagbesteding

Klussenteam

Oudestraat 68

Begeleiding Groep

Crea-Club/Academie

Burgwalstraat 8 en 10

Begeleiding Individueel

Evaluatie/
MDO-gesprekken

Divers in gemeente Kampen

Professionele zorg thuis

Beschermd/Zelfstandig

Cliëntenbestand
Hieronder in de tabel is visueel weergegeven hoeveel cliënten in zorg
zijn met een Wlz-indicatie bij het Dolfijnenhuis, welke zorgzwaarte
pakket (zzp) ze hebben. In het schema zijn ook de cliënten vermeld
die geen Wlz-indicatie hebben, maar zorg ontvangen vanuit de
Wmo en Jw.
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Overzicht cliënten per 31-12-2018
Jw, Wmo, Wlz: VG3, VG5, VG6, VG6 jongeren (LVG3)

1

5

Overzicht cliënten

2

Jeugd wet
Wet maatschappelijke ondersteuning

totaal

41

13

Zorgzwaarte pakket VG3
Zorgzwaarte pakket VG5

clienten

Zorgzwaarte pakket VG6

19

Zorgzwaarte pakket VG6 jongeren

1

Jeugd wet

Wet maatschappelijke
ondersteuning
BI

Zorgzwaartepakket
VG3

BG

VPT

BG/BI

<16 1
3

16-25

8

26-45
11

46-65

7

1

>65
15 0

15 0

0

Zorgzwaartepakket
VG5
VPT

Zorgzwaartepakket
VG6

BG/BI

VPT

15

Zorgzwaartepakket
VG6 jongeren

BG/BI

VPT

BG/BI

<16
5

16-25
26-45

1

7

4

2

46-65
>65
0

15 0

VPT: Volledig Pakket Thuis
BG/BI: Begeleiding Groep en/of Begeleiding Individueel
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Dolfijnenhuis heeft een beleidsplan gemaakt voor 2019-2020 waarin
is beschreven dat de focus ligt op verder professionaliseren. Een
kleine groei tot maximaal 50 cliënten voor het wonen.
Visitatie
Het uitgangspunt is om minimaal een keer per twee jaar een externe
visitatie te laten plaatsvinden door minimaal twee deskundigen. Het
doel is een externe reflectie te organiseren op de benutting van de
bouwstenen. Een externe visitatie beidt een onafhankelijke, kritische
blik van buitenaf en levert daardoor waardevolle inzichten op. Ze is
daarmee een aanvullende bron van informatie en geeft verdieping.
Het Dolfijnenhuis heeft nog geen externe visitatie georganiseerd, wel
op de planning staan voor 2019.
Een visitatiecommissie bestaat uit twee of meer deskundigen met elke
een andere inbreng (bijvoorbeeld bestuurlijk, zorginhoudelijk, cliëntenof beleidsperspectief). Er zijn ook brede commissies met bijdragen
vanuit bijvoorbeeld de wetenschap, zorgconsultancy, bedrijfsleven,
zorgkantoren, zorgpartners, inspectie, raad van toezicht.
Het Dolfijnenhuis is lid van de NBEC, dat  is een overkoepelend
verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. De
visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van
kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn
wensen en behoeften centraal staat.
Het Dolfijnenhuis nodigt in 2020 iemand in de keten uit om
gezamenlijk te reflecteren op het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
Het Dolfijnenhuis brengt bij bovenstaande coöperatie in, dat ze
graag externe visitatie wil uitwisselen.
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PDCA externe visitatie

Plan

vormgeven
externe
visitatie

Act

Do

plan van aanpak
en afspraken met
andere zorg
aanbieder

bestuurder legt
contacten met
andere zorg
aanbieder

Check

in 2019 is er uit
wisseling geweest
met andere zorgaanbieder
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T h e m a's

Het vernieuwde kwaliteitskader bestaat uit vier bouwstenen:
1. De client en de zorg die hij krijgt
2. De clientervaringen
3. Het functioneren van de teams
4. Het kwaliteitsrapport
Het vernieuwde kwaliteitskader geeft een andere kijk op kwaliteit.
Het Dolfijnenhuis wil informatie aanbieden over de invulling van de
bouwstenen van het kwaliteitskader:
• Kwaliteit en veiligheid van de zorg, met versterking van
keuzevrijheid voor de cliënt
• Systematische bevraging van cliëntervaringen benutten van de
uitkomsten daarvan
• Zelfreflectie in teams en andere organisatorische eenheden
• Externe visitaties, die ook een bron zijn voor het kwaliteitsrapport
Het werken volgens het nieuwe kwaliteitskader vraagt veel van de
organisatie, het gaat om het opnieuw inrichten van
bedrijfsprocessen, dit bewerkstelligt een cultuurverandering. Het
lerend vermogen staat voorop, reflecteren is belangrijk. De vierde
bouwsteen reflectie in de teams heeft het Dolfijnenhuis nog stappen
in te zetten.
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Het Dolfijnenhuis
streeft ernaar dat
de cliënten gezien
en gekend worden:
dat de begeleiders
de persoonlijke
mogelijkheden en
beperkingen van
de cliënt uit zijn
team kent en weet
wat belangrijk is
voor hem of haar.
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1. Kwaliteit van het zorgproces rondom
de individuele client (bouwsteen 1)
Het Dolfijnenhuis streeft ernaar dat de cliënten gezien en gekend
worden: dat de begeleiders de persoonlijke mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt uit zijn team kent en weet wat belangrijk is
voor hem of haar. De kwaliteit van het zorgproces wordt gewaarborgd
door een actueel zorgplan te hebben en zoveel mogelijk overleg te
bevorderen tussen cliënten, hun naasten, begeleiders en behandelaren.
Persoonsgerichte zorg bieden door systematisch te werken met het
zorgplan en dit minimaal jaarlijks bij te stellen, maar soms ook twee
keer per jaar of vaker. Het zorgplan wordt vastgelegd in het client
registratiesysteem. In 2019 via het nieuwe systeem is het mogelijk dat de
cliënt ook zelf zijn zorgplan kan inzien en meepraten. Het zorgproces is
een dynamisch proces.

1.1 Persoonsgerichte zorg
Vaak hebben cliënten hulp nodig om beslissingen te nemen die het
beste bij hen passen. We praten niet óver, maar mét cliënten. De
kernwaarde van het Dolfijnenhuis is dat de cliënt te allen tijde
centraal staat. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het Dolfijnenhuis
dit aanpakt.
De cliënt is altijd onderdeel van zijn/haar eigen zorgplan. Tijdens de
intake benoemt de cliënt, met eventuele andere aanwezigen, de
ondersteuningsbehoeften. Vervolgens formuleren we doelen.
De cliënt dient te weten wat er in het plan staat. Wekelijks worden
de doelen met de cliënt besproken. Tijdens deze gesprekken heeft
de cliënt de gelegenheid om aan te geven of een doel nog passend
is of niet. In overleg met de persoonlijk begeleider en coördinerend
begeleider kan besloten worden om een doel bij te stellen. Dat gebeurt
bij voorkeur tijdens de evaluatie van het zorgplan.
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Dolfijnenhuis gebruikt indien dit wenselijk is het invra meetinstrument
om zo inzicht te krijgen waar de ondersteuningsbehoefte ligt. Ook
kan via de SIS de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht worden.

1.2 Zorgplan
Op de doelen worden de rapportages geschreven.
In verschillende domeinen kunnen doelen gescoord worden, zoals
lichamelijk welzijn, psychisch welzijn, sociale activiteiten, praktische
bezigheden (zoals dag invulling, voeding en huishouden) en ook
huisvesting. Een beeldvorming wordt samen gemaakt en informatie
wordt ook uit oude dossiers gehaald. De medicatie dient goed
geregistreerd te zijn, zodat dit altijd actueel is. De afspraken van de
cliënt dienen goed bijgehouden te worden en de medicatie.
Naast de doelen worden in het systeem ingebracht de contacten van
de cliënt, de risico's dienen in kaart gebracht te worden. Hoe de cliënt
bejegent wil worden, is ook belangrijk om te vermelden.
Het Dolfijnenhuis past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.
Er zijn wel huisregels op de groep en er kunnen persoonlijke afspraken
gemaakt worden. Sancties kunnen van toepassing zijn indien afspraken
niet nagekomen worden.

1.3 Melding Incident Client MIC
Cliënten weten dat we een MIC invullen indien daar aanleiding toe is.
De MIC wordt altijd met de client besproken. Bij drie MIC meldingen in
een jaar vindt er een gesprek plaats met alle begeleiders van betrokken
cliënt, de orthopedagoog en indien mogelijk het netwerk. We gaan
verdere afspraken maken om te een nieuwe melding te voorkomen.
In 2018 is 11x is er een incident geweest met cliënten. De meeste
voorvallen hadden betrekking op overlast, daarnaast kwam verbaal
geweld, agressie en drugsgebruik voor. Gelukkig heeft geen van de
incidenten blijvend lichamelijke letsel opgeleverd.
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1.3.1 Verbeterpunten
Een gesprek plannen met zijn allen en de cliënt voorbereiden.
Minimaal maandelijks, liefst wekelijks op de agenda terug laten
komen tijdens het overleg. Door de afsprakenlijst regelmatig te
herhalen en op te hangen, worden ze beter onthouden. Het team
reflecteert tijdens overlegmomenten regelmatig of de neuzen nog
dezelfde kant op staan, zodat de cliënten weten dat ze begrensd
worden, als dat nodig is.

1.4 Klachten
De klachtenprocedure van het Dolfijnenhuis hangt op bij de locatie 68
en hebben de cliënten ook gekregen. Eerst aan begeleider melden of
thuisdienst, helpt dat niet dan aan orthopedagoog en als dat niet
helpt bij Klaver4you en als allerlaatste naar het klachtenportaal zorg.
Een officiële klacht is in 2018 binnengekomen, de moeder van een
ex-cliënt heeft de klacht namens haar zoon ingediend. Klacht was niet
eerst bij ons binnen gekomen, deze kwam via Klaver4you en later is
moeder naar het klachtenportaal gegaan. Deze klacht is behandeld
door klachtenportaal en is later ingetrokken door moeder.
Tussen de 20 en 30 keer een klacht van omwonenden m.b.t. overlast.
Cliënten klagen wel, dat is vooral over het eten of dat iemand iets niet
opruimt, enkele cliënten klagen als ze hun zin niet krijgen. Het komt
regelmatig voor dat ze zeggen dat ze een klacht gaan indienen bij de
gemeente of het zorgkantoor. Een enkele cliënt heeft het zorgkantoor
inderdaad gebeld, dat hebben we wel terug gehoord. Bij de gemeente
zijn meerdere cliënten geweest, daar hebben we ook wel vaker al terug
koppeling gehad.
Alle klachten zijn afgehandeld
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1.4.1 Verbeterpunten
Voor wat de overlast bij cliënten thuis, zijn we blij dat buren ons ook
direct melden, dat ze overlast hebben van cliënten. De buurvrouw van
een cliënt wordt direct samengewerkt en ingegrepen. We hebben
vervolgens preventieve maatregelingen getroffen om overlast te
voorkomen. Door het noodnummer te geven aan bewoners. Door
regelmatig te contacten met buren. Door vaker te gaan kijken op
onverwachtste momenten.

PDCA risicoanalyse toevoegen in zorgplan

Plan

implementeren
risicoanalyse in
zorgplan

Act

Do

invoeren
werken met risico
analyseren plan
van aanpak

vragenlijsten onderdeel laten maken
van een evaluatiegesprek

Check

eerste kwartaal
2019 bevatten
alle dossiers de
betreffende
risicoanalyses
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1.5 Op Eigen Benen methodiek
De methode ‘Op Eigen Benen’ (OEB) is een competentieversterkende
methode waarbij verschillende methodieken en modellen worden
gebruikt om de hulpverlener eclectisch te laten werken. Methoden
die hierin voorkomen zijn: Feuerstrein methode, eigen initiatief model,
competentiemodel, model community support. Hierdoor is de methode
geschikt voor de alle cliënten van het Dolfijnenhuis. De methode richt
zich op het vergroten van het netwerk en om zoveel mogelijk op eigen
kracht actie te ondernemen. Tijdens het begeleiden van een cliënt
gebruikt de hulpverlener het volgende ezelsbruggetje uit de
OEB- methode (4x O):
niet Oplossen - niet Overnemen - geen Opdracht geven - niet
Oordelen.
In 2018 is een groot deel van de begeleiders en medewerkers van het
Dolfijnenhuis getraind in de methodiek ‘Op Eigen Benen’. De cliënt
krijgt ruimte in het gebied van eigen regie: hoe willen zij leven? Cliënten
wonen in een naar eigen smaak ingerichte woning, hebben invloed op
de inrichting van de thuisdienst en mogen meedenken over recreatie
en activiteiten.

1.6 Eigen regie cliënten
De begeleiding richt zich op het ervaren van het ‘gewone leven’. Hierbij
ligt de focus op huisvesting, voeding, schoonmaak, ‘onvoorwaardelijke’
ondersteuningsrelatie, anders kijken naar probleemgedrag en dag
invulling. De begeleiders van het Dolfijnenhuis staan niet boven, maar
naast de cliënt, een evenwaardige bejegening.
Het is duidelijk merkbaar dat er een omschakeling komt: ‘zorgen voor’
cliënten verandert in ‘zorgen dat’ cliënten zelfstandig, naar hun eigen
wensen en in eigen regie kunen leven. Eigen regie wordt gezien als
het bepalen van het eigen leven in zowel kleine keuzes als in grote
beslissingen. Het gaat hier niet alleen over grote thema ’s zoals
wonen, werken en behandeling, maar ook over de dagelijkse dingen
zoals dagritme, bejegening, eten en drinken en het uitzoeken van je
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eigen kleding. Begeleiders zoeken naar wat cliënten gelukkig maakt
en hoe zij de kwaliteit van hun leven kunnen verhogen. Dat is de rode
draad in het professionele werk. En hoewel medewerkers niet alles
kunnen regelen wat cliënten zouden willen, proberen zij de wensen zo
dicht mogelijk te benaderen, in overleg met cliënt en diens familie.
Soms helpen naasten de zelfredzaamheid te vergroten, er wordt dan
gesproken van “samenredzaamheid”.
Hoe ver de eigen regie van cliënten kan gaan wisselt per persoon.
Het vraagt van begeleiders continu reflecteren op de risico ’s voor
cliënten. Het vraagt ook reflectie op de eigen professionele en
persoonlijke normen en waarden ten opzichte van die van cliënten.
Een belangrijke reflectie is erop alert blijven dat ‘eigen regie’ geen
platgetreden, uitgeholde term wordt. Eigen regie vergt het vermogen
sturing te geven aan je leven en te weten wat je wilt. Niet iedereen
beschikt in dezelfde mate over dit vermogen. Naarmate mensen hier
minder over beschikken, komt de regie meer in handen van anderen
terecht. Eigen regie realiseren bij mensen met een beperking betekent
hen op maat helpen aan vermogen om sturen te geven aan hun leven.
1.6.1 Daginvulling
Het Dolfijnenhuis biedt meerdere activiteiten aan om als daginvulling te
doen. Bij Oudestraat 72, 70 en 68 is de begeleiding op een vaste locatie
en te zien op het schema op het bord, het zijn vaste dagen en tijden.
Het Dolfijnenhuis organiseert activiteiten op een andere locaties, zoals
zwemmen, yoga, darten, sporten, camping bezoeken, wandelen,
fietsen en nog meer.
Een zinvolle daginvulling hebben, is belangrijk en we streven ernaar
dat iedereen minimaal 6 blokken in de week doet, welke invulling je
kiest daar ben je vrij in.
Op de bovenverdieping werkt vanuit de Academie aan verschillende
thema’s rondom de leefwereld van de cliënten. Tijdens deze thema’s
wordt aandacht gegeven aan actuele zaken die bij de cliënten van
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toepassing zijn. De thema’s kunnen door cliënten worden ingebracht,
de lessen worden gegeven door daarvoor opgeleide medewerkers of
externe deskundige, dit is afhankelijk van het onderwerp.
Dagelijks is er dagbesteding bij Oudestraat 72, Kamper Genot van
09:00 tot 17:30 uur, daarnaast zijn er voor Begeleiding groep blokken
voor dagactiviteit van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:00 uur. Bij de
Thuisdienst zijn cliënten welkom van 08:00 tot 20:00 uur, dit is
begeleiding in groep, cliënten dienen hier ook activiteiten naar
vermogen te doen. Daarnaast zijn er activiteiten op vaste dagen en
tijden, zoals darten, yoga en zwemmen.
Voorbeeld Weekschema Dolfijnenhuis
Dag

Ochtend thema

Middag thema

Maandag

Schoonmaak (huishouden)

Administratie (financiën)

Dinsdag

Yoga Gym

Bakken en Voeding

Woensdag

Persoonlijke verzorging

Scooter theorie/cursus

Donderdag

Aqua joggen

Crea activiteit

Vrijdag

Boodschappen (weeklijst)

Afsluiting week
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Het vormgeven van
de medezeggenschap
van het Dolfijnenhuis
vraagt om een
professionaliserings
slag. De nieuwe
uitgangspunten van
de WMCZ is een
goede en effectieve
medezeggenschap
van cliënten goed
weer te geven.
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2. Onderzoek naar cliëntervaringen
(bouwsteen 2)
Het vormgeven van de medezeggenschap van het Dolfijnenhuis
vraagt om een professionaliseringsslag. De nieuwe uitgangspunten
van de WMCZ is een goede en effectieve medezeggenschap van
cliënten goed weer te geven. Het Dolfijnenhuis biedt langdurige zorg
(langer dan zes maanden) en heeft meer dan 25 zorgverleners in
dienst. Dit betekent dat cliënten en vertegenwoordigers inspraak
krijgen over zaken die van invloed zijn van het dagelijks leven en de
kwaliteit daarvan.
Het deelnemersoverleg is altijd de 1e maandag van de maand.
Cliënten hebben invloed op de onderwerpen die besproken gaan
worden en kunnen in de rondvragen hun verhaal kwijt. Tijdens dit
overleg kunnen alle cliënten spreken over de kwaliteit van hun
bestaan en de zorg die zij krijgen. Tijdens dit overleg wordt er door
een medewerker genotuleerd. Deze notulen worden verwerkt in het
maandnieuws die op alle locaties zichtbaar is. Indien een cliënt om
welke reden niet bij het overleg was, zorgt een van zijn begeleiders
dat die het maandnieuws met de cliënt doorneemt. Het streven is
dat diezelfde dag gebeurt. Het maandelijkse verzorgingsgeld zit aan
dit overleg gekoppeld, dit om de cliënten te stimuleren om te komen.
Cliënten die zonder geldige reden niet bij het overleg zijn, hebben
hun kans op inspraak voorbij laten gaan.
Uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) volgt
dat iedere locatie van een organisatie over een cliëntenraad beschikt.
De Wmcz wil cliënten directe invloed geven op de zorg die zij krijgen.
De wet gaat daarom uit van een cliëntenraad op de plek waar de
zorg wordt gegeven. Vanwege de spreiding van de locaties van Het
Dolfijnenhuis gaan we uit van een vorm van medezeggenschap die
past bij deze type zorg en type cliënten. Naast formele vormen van
inspraak- en medezeggenschap (door cliëntenraad) kan er ook
gekeken worden om zeggenschap te geven in de dagelijkse gang
van zaken.
- 34 -

Bo u ws t e e n 2

Het aankomende jaar zullen de mogelijkheden van medezeggenschap
van de cliënten worden onderzocht. Het werken met een werkgroep is
hierbij een optie. De bestuurder zal hierin het voortouw nemen.

PCDA: Cliëntenraad 2019

Plan

invoer van
cliëntenraad

Act

Do

ondersteuning
bieden voor het
instellen van de
cliëntenraad

start in 2019
plan van
aanpak

Check
in 2019
actief

2.1 Ervaringen van cliënten
In 2018 hebben de cliënten van het Dolfijnenhuis, zowel van individuele
begeleiding als de begeleiding van de groep, de kans gekregen om via
een enquête aan te geven hoe tevreden zij zijn over alle aspecten die
te maken hebben met de begeleiding die zij ontvangen. Het betroffen
hier cliënten met een zorgplan.
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Het cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door de zorg
coördinator het Dolfijnenhuis en niet door een onafhankelijk bureau.
Het aantal cliënten die het tevredenheidsonderzoek konden invullen
was 44. Het aantal dat daadwerkelijk de enquête heeft ingevuld
was 28.
In vergelijking met 2017 zijn er in de uitkomsten van 2018 zeer minimale
verschillen zichtbaar. De conclusie van de rapportage is dat het
Dolfijnenhuis een tevreden cliëntenbestand heeft opgebouwd.
Het is voor het Dolfijnenhuis doelstelling deze tevredenheid vast te
houden en uit te breiden op zoveel mogelijk vlakken. Voor de directie
is het onderzoek een leidraad tot verder onderzoek. Om deze reden
zijn er plannen om de anonimiteit en de respons te verhogen door de
toekomstige onderzoeken door een onafhankelijk bureau te laten
uitvoeren. Minimaal eens per drie jaar dienen alle cliënten te worden
bevraagd met een instrument uit de waaier. Tijdens het gesprek
vertelt de cliënt over zijn of haar ervaringen met de kwaliteit van de
geboden ondersteuning.
De cliënt geeft in eigen woorden zijn mening weer en beoordeelt de
onderwerpen met een waarderingsscore. Dit levert zowel kwantitatieve
als kwalitatieve informatie op. Eventuele wensen die tijdens het gesprek
naar boven komen, zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijkse
evaluatie van het ondersteuningsplan.
In 2019 wordt het cliëntentevredenheidsonderzoek door een extern
bureau uitgevoerd. De resultaten zijn te verwachten in tweede
kwartaal 2019.
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Plan

cliënttevreden
heidsonderzoek
2e kwartaal 2019

Act

Do

verbeterpunten
oppakken en volgend rapport cliëntentevredenheidsonderzoek in 2022
plannen.*

verbeterpunten
uit onderzoek
analyseren en
implementeren

Check

er is een cliënt
tevredenheids
rapport in het 3e
kwartaal 2019

*

Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen van het kwaliteitskader (waaier)

2.2 Cliënten, medewerkers en Raad van Advies aan ‘t
woord
Het kwaliteitsrapport is voorgelegd aan twee cliënten, twee mede
werkers en aan de Raad van Advies. Hieronder is te lezen wat ze vinden:
Medewerker: Ik vind het wenselijk om een cliëntenraad in te stellen,
ik ben van mening dat de cliënten participatie kan worden verbeterd.
Als zorgverlener is het belangrijk dat je jezelf niet in de binnenste kring
van de sociale kaart van de cliënten begeeft. De visie kan
aangescherpt worden.
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Medewerker: Ik zou willen bevorderen dat de cliënten nauwer worden
betrokken bij de ontwikkelingen en actie van het Dolfijnenhuis. Ik zou het
fijn vinden als we de risico-inventarisatie die van een client gemaakt is,
ook via de mobiele versie van het clientregistratie systeem in kunnen
zien. Ik las over visitatie en ben van mening dat het ondersteunend
kan zijn voor onze organisatie om te kijken hoe andere organisatie
het zorgproces ingericht hebben, zodat we kennis kunnen delen.
Cliënt: Ik vind het fijn dat er een cliëntenraad komt, dan komt de
begeleiding meer te weten van wat wij vinden. Ik vind het deelnemers
overleg ook prettig, maar een cliëntenraad klinkt alsof het meer te
zeggen heeft. Tijdens het invullen van het cliënttevredenheidsonderzoek
heb ik geen negatieve punten ingevuld. Maar als ik die wel zou hebben,
dan geef ik dat aan.
Cliënt: Je krijgt als cliënt meer inspraak bij een cliëntenraad. Wel fijn
als we dat krijgen, bijvoorbeeld over dag invulling activiteiten. Het
cliënttevredenheidsonderzoek heb ik niet ingevuld, dit ben ik vergeten.
Raad van Advies: De Raad van Advies heeft kennisgenomen van het
kwaliteitsrapport van het Dolfijnenhuis gebaseerd op het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
De Raad van advies complimenteert de bestuurder met het rapport en
heeft vastgesteld dat dit aansluit op de beleidsvisie en representatief
is voor de geformuleerde doelstellingen.
De Raad merkt op dat de ambitie voor 2020, zoals weergegeven in
de PDCA-toelichting van de verschillende bouwstenen, een goede
planning en plan van uitvoering vraagt, maar geeft hierbij aan dat
men de verdere ontwikkelingen en professionalisering met vertrouwen
tegemoetziet.

2.3 Samenspel in zorg en ondersteuning
Het belang van een goede relatie tussen cliënten en medewerkers
onderling is van grote waarde. Vertrouwd zijn met elkaar, wederzijdse
betrokkenheid en overleg zijn voorwaarden voor goede, prettige en
- 38 -
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persoonlijke zorg en ondersteuning. Als medewerkers cliënten goed
kennen, kunnen ze signalen van onrust vroegtijdig herkennen en een
situatie tijdig bijsturen. Een goede, persoonlijke relatie met cliënten
maakt het werk voor medewerkers bovendien bijzonder zinvol. Zij
voelen zich gezien en gewaardeerd door cliënten. Voor cliënten geldt
hetzelfde. Het biedt hun veiligheid en comfort, ze durven meer of zijn
beter aanspreekbaar.
Dolfijnenhuis is actief rondom het onderwerp bejegening. Respectvolle
bejegening, hoe gaan we met elkaar om? Dat is bij iedere omgangs
situatie een belangrijke vraag. Onze kernwoorden zijn: evenwaardig
heid, warm en betrokken, korte lijnen tussen cliënt en medewerkers en
de juiste begeleider ofwel ervaringsdeskundige inzetten.
Elke cliënt is anders, maar wil gewoon leven. Alleen is ‘gewoon’ voor
sommige mensen niet zo vanzelfsprekend. Het Dolfijnenhuis helpt
cliënten om deze soms ingewikkelde wereld te begrijpen. De methode
‘Op Eigen Benen’ sluit daar goed op aan. Het biedt zowel cliënt als
medewerker handvatten om het goede gesprek te voeren. Onze stijl is
informeel, we springen snel in op de waan van de dag als het voor
een cliënt anders loopt dan wat hij of wij hadden verwacht.
Een methode die wij aan onze werkwijze rondom bejegening willen
koppelen is de presentiebenadering. Die gaat uit van de volgende
punten:
• gezien worden en serieus genomen worden
• niet in de steek gelaten worden
• hulp krijgen van iemand die voelt als een soort zus of broer
Het Dolfijnenhuis zet zoveel mogelijk het netwerk van de cliënt in,
waar mogelijk. Ook worden mantelzorgers betrokken, wanneer de
cliënt dit wenst. Niet elke cliënt heeft een netwerk waar hij/zij op
terug kan vallen. Het Dolfijnenhuis probeert wel een netwerk op te
bouwen. Dit zijn doorgaans contacten met andere cliënten en
stimuleren om samen activiteiten te ondernemen.
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PDCA: sociale kaart implementeren

Plan

netwerk in beeld
brengen en haar
mogelijkheden

Act

Do

plan van aanpak
en implementeren
van de sociale
kaart

sociale kaart
van cliënten
opstellen

Check

in 2019 heeft elke
cliënt een sociale
kaart doormiddel
van eco-gram in
dossier staan

Behandelaars: Het Dolfijnenhuis biedt zelf geen behandeling, maar
werkt samen met een aantal professionele behandelaars, al dan niet
op individueel cliëntniveau of bij complexe zorgvragers doormiddel
van MDO. In 2019 blijft deze situatie ongewijzigd.
Samenwerking in de keten: Het Dolfijnenhuis is als zorgaanbieder in
de gemeente Kampen betrokken met meerdere partners in de keten
van zorg en onderwijs, zoals Frion, RIBW, huisartsen reclassering en
sociaal wijkteam. Daarnaast bieden wij stageplaatsen voor het ROC
Landstede.
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2.4 Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning
Veiligheid in de zorg kent meerdere schakeringen. Enerzijds gaat het
erom dat cliënten en medewerkers zich geboren voelen, anderzijds is
het van belang mogelijke risico ’s te signaleren om deze te voorkomen.
Het een kan het ander in de weg staan. Scherpe aandacht voor veilige
zorg door een risico-inventarisatie, analyse van incidenten en
systematische borging van veiligheid. Zorg is en blijft echter een
risicovolle bezigheid. Niet alleen op cliëntniveau dient aandacht te zijn
voor medicatie gebruik, omgaan met agressie en vrijheidsbeperkende
maatregelen, ook op beleidsniveau.
De wet zorg en dwang biedt vanaf 2020 de mogelijkheid om
onvrijwillige zorg toe te passen. Dat betekent dat deze nieuwe wet
verder uitgewerkt moet worden. Voor het Dolfijnenhuis houdt dat
ambulante woonzorg in. Wij bieden geen instellingsmatige zorg,
hierdoor zijn wij te gast bij de cliënt thuis. Er kunnen zich echter situaties
voordoen die onveilig zijn voor cliënt of zijn omgeving. Door het maken
van afspraken, zoals de huisregels die de cliënt moet ondertekenen,
willen wij voorkomen dat onvrijwillige zorg moet worden toegepast. In
sommige situaties is dit niet altijd te voorkomen. Denk hierbij aan
onbeheersbaar gedrag, medicatie trouwheid, ernstige depressie en
de gevolgen daarvan en onveilige woonomgeving en leefstijl.
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PDCA beleid veiligheid en onvrijwillige zorg

Plan

de Wet Zorg
en Dwang
(Wzd)
invoeren

Act

Do

Borging van
veiligheid in zorg en
ondersteuning

beleid
opstellen

Check

vastgesteld
beleid

2.5 Betrokken en vakbekwame medewerkers
Het Dolfijnenhuis heeft een diverse groep medewerkers (zie schema
medewerkers”). Tijdens de sollicitatieprocedure wordt er rekening
gehouden met de balans tussen Hbo'ers en Mbo'ers. Echter vindt het
Dolfijnenhuis het nog belangrijker dat de werknemer aansluiting vindt
bij de cliënten en binnen het team past. Hierop wordt geselecteerd en
tijdens de proefperiode extra aandacht aan gegeven, door middel van
inspraak cliënten en collega’s. Tijdens het einde proeftijd gesprek zal er
een besluit genomen worden door de directie om het contract met de
nieuwe medewerker aan te gaan.
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Daarnaast is er een gedragscode opgesteld waar elke medewerker
zich aan dient te houden. Deze code wordt bij aanvang van het
contract getekend en opgeborgen in het personeelsdossier. Hier staat
ook van elke medewerker de VOG, werkovereenkomst, geheimhouding
protocol.
Het Dolfijnenhuis legt haar personeel echter geen vrijheidsbeperkende
maatregelen op. Het Dolfijnenhuis gaat uit van en zelf- taxerend
vermogen, waarbij de werknemer het gezonde verstand gebruikt.
Het belang van de cliënt en de organisatie dient voorop te staan.
Schema medewerkers per 31-12-2018				
Niveau

Totaal

Opleiding/Functie Aantal

16-25 jaar

26-45 jaar

>45 jaar

FTE

Aantal

FTE

Aantal

FTE

Aantal

FTE

MBO 2

7

4,6

2

1,6

1

0,8

4

2,2

MBO 3

7

5,8

3

2,2

1

1

3

2,6

MBO 4

5

3,6

3

1,8

1

1

1

0,8

HBO/WO

3

2,2

2

1,2

1

1

Totaal

22

16,2

10

6,8

4

3,8

8

5,6

Schema ZZP'ers per 31-12-2018 (ingehuurd als ZZP door Dolfijnenhuis)
Niveau

Totaal

Opleiding/Functie Aantal

FTE

16-25 jaar

26-45 jaar

>45 jaar

Aantal

Aantal

Aantal

FTE

1

0,6

FTE

FTE

MBO 2

1

0,6

MBO 3

1

0,4

MBO 4

1

0,6

1

0,6

HBO/WO

3

2,2

3

1,8

Totaal

6

3,8

1

0,4

De directie van het Dolfijnenhuis is actief in het beschermen van de juiste balans tussen
praktisch gerichte deskundigen en theoretisch geschoolde deskundigen. Het Dolfijnenhuis
heeft een groot dynamiek binnen de werknemers zodat elke cliënt ondersteuning krijgt die
hem/haar past.

- 44 -

Bo u ws t e e n 2

2.6 Medewerkers/begeleiders
Het Dolfijnenhuis biedt zorg aan cliënten, dat is waarom alle
medewerkers en begeleiders bij deze organisatie betrokken zijn.
Zonder cliënten hebben we geen werk.
Elke cliënt heeft een zorgplan, dit is het uitgangspunt van de zorg
aan de cliënt . Hier worden de doelen, de afspraken en contacten
enz zo concreet mogelijk vastgelegd, zodat het te vinden is. Dit geeft
de cliënt en de medewerker houvast.
2.6.1 medewerkers
Het team van medewerkers bij het Dolfijnenhuis bestaat uit de zorgdeel,
facilitair, cliënten- en financiële administratie, communicatie/marketing
en P&O. Alle medewerkers die niet in de zorgdeel werkzaam zijn, zijn
geen begeleiders. In dit kwaliteitsrapport wordt nu nog niet ingezoomd
op de medewerkers die niet in de zorgdeel werkzaam zijn.
2.6.2 begeleiders
Het team van begeleiders is werkzaam in de zorg . Dat bestaat uit
ondersteunde, persoonlijke, coördinerende begeleiders, zorg
coördinator en orthopedagoog.
De ondersteunende begeleider is er voor de dagelijkse zaken, z oals
huishouden, voeding en dag invulling. Dat kan ook zijn boodschappen
doen, koken, huishoudelijke ondersteuning, een spelletje, andere
activiteiten rondom dag invulling of gewoon beschikbaar zijn voor
een praatje. Bepaalde activiteiten worden op vaste tijden gedaan.
De persoonlijk begeleider checkt of de dagelijkse ondersteuning van
de cliënt goed verloopt, zorgt dat er 1x per week op de groep staat
waar de cliënten zijn, bespreekt wekelijks de doelen met de client,
rapporteert hiervan de voortgang. De persoonlijk begeleider
bespreekt opmerkelijke zaken/bijzonderheden met de coördinerend
begeleider.
De coördinerende begeleider checkt of de wekelijkse ondersteuning
van de cliënt goed verloopt, zorgt dat er 1x per week een
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begeleidingsgesprek bijwoont van 1 van de cliënten, bespreekt
maandelijks de zes domeinen die zijn opgesteld in het zorgplan met
de cliënt. Daarnaast heeft de teamcoördator wekelijks
casusbespreking met de orthopedagoog.
De zorgcoördinator checkt dagelijks de plan- en thuisdienst, is het
vaste aanspreekpunt binnen de begeleiders, niet het eerste
aanspreekpunt, dat is de plandienst, zorgt dat ze 1x per week een
gesprek bijwoont van een cliënt, stuurt aan en heeft zicht op het
functioneren van de medewerkers. De zorgcoördinator heeft een
helikopter view.
De orthopedagoog checkt of er MIC meldingen zijn, bereid samen
met een van begeleiders van de cliënten de evaluatie voor en plant
de evaluaties in en neemt deel aan MDO gesprekken. Zorgt dat ze 1x
per week een gesprek bijwoont van een cliënt.

2.7 Diensten
Bij het Dolfijnenhuis werken van maandag tot en met vrijdag gemiddeld
17 medewerkers per dag. Op de vaste diensten, worden minimaal 4
medewerkers ingezet. De overige medewerkers hebben ofwel afspraken
waar ze op ingepland, dan zijn ze op die tijden niet vrij beschikbaar.
De medewerkers die op bepaalde uren vrij beschikbaar zijn, worden
door de Plan Dienst ingepland worden voor ongeplande zorg. In het
weekend en op feestdagen werken minder medewerkers, er worden
structureel geen dagactiviteiten aangeboden en zijn er ook weinig
afspraken buiten de deur.
Begeleiding groep: degene die op deze dienst ingepland staat, is het
eerste aanspreekpunt op de groep. De medewerker checkt bij start
van het 1e blok, tijdens de pauze en bij start van het 2e en 3e blok of de
cliënten die ingepland staan, aanwezig zijn. Zo niet, dan dient er actie
ondernomen te worden. De medewerker stuurt de andere medewerkers
of stagiaires die op de groep werken, aan. Het hele team ondersteunt
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de cliënten met de werkzaamheden waar zij op ingepland staan, ze
observeren, stimuleren, activeren en indien nodig wijzen ze de cliënten
op de regels. De medewerker kan hulp van de coördinator inroepen.
De coördinator van begeleiding groep is verantwoordelijk en checkt
aan het einde van de dag of de taken uitgevoerd zijn.
09:00 - 10:00 uur is de ontvangst bij KG en maakt men een gezellig
praatje onder het genot van een kopje koffie.
12:00 - 13:00 uur lunch gezamenlijk bij KG (eetruimte voor cliënten)
12:00 - 12:30 uur + 12:30 - 13:00 uur 1e pauzeblok1
14:45 - 15:00 + 15:00 - 15:15 uur 2e pauzeblok2
2.7.1 Begeleiding groep KG Kamper Genot
10:00 - 12:00 uur is het 1e blok
13:00 - 15:00 uur is het 2e blok
15:00 - 17:00 uur is het 3e blok
2.7.2 Begeleiding groep KT Kamper Thuis
08:00 - 20:00 uur is hier begeleiding aanwezig
2.7.3 Begeleiding groep KD Kamper Divers
10:00 - 12:00 uur is het 1e blok
13:00 - 15:00 uur is het 2e blok
2.7.4 Plan Dienst PD en/of Thuis Dienst TD
De plan dienst is het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers (een
vast aanspreekpunt binnen het team). De plandienst zorgt dat elke
cliënt ondersteuning krijgt op de doelen die in zijn/haar zorgplan staat
en dat de afspraken bekend zijn en cliënt aanwezig is. De plandienst
stuurt de medewerkers en begeleiders aan.

1,2) in onderling overleg wordt afgestemd wanneer de pauze is in het 1e en 2e blok
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De thuis dienst is het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij kunnen
hier terecht met vragen. Daarnaast is de thuisdienst ook een plek waar
cliënten hun verhaal bij kwijt kunnen. De thuisdienst handelt simpele
vragen zelf af of stuurt een berichtje of overlegt indien nodig met een
van de vaste begeleiders van de cliënt wanneer dit prioriteit heeft.
De thuisdienst heeft een belangrijke rol in het signaleren.
De plan en thuisdienst kan ook dezelfde persoon zijn.
2.7.5 Overige Diensten OD
De overige diensten houden alle diensten in m.u.v. begeleiding groep
en plan/thuisdienst. Vele overige diensten zijn ingepland, er dienen
echter ook medewerkers beschikbaar te zijn voor de 24-uurs zorg, die
is namelijk voor een deel niet te plannen. De cliënten die een Wlzindicatie hebben, vragen 24 uur per dag zorg, ook op ongeplande
momenten. De plandienst heeft een overzicht van welke medewerker
werkt en op welke dienst deze ingepland staat. Belangrijk is ook dat
er een actuele lijst is met de medewerkers die op dat moment
beschikbaarheid zij, dus nog niet ingepland zijn, zodat deze ingezet
kunnen worden voor ongeplande cliënten zorg. Overige diensten
bestaan veelal uit individuele begeleiding met cliënten en voor een
deel uit administratieve taken.
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Het concept “reflectie
in teams” staat bij het
Dolfijnenhuis nog in
de kinderschoenen.
De begeleider dient
ruimte te krijgen
om systematisch te
kunnen reflecteren
op goede, veilige en
persoonsgerichte zorg,
zodat vanuit reflectie
verbeteringen kunnen
worden toegepast.
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3. Zelfreflectie in teams (bouwsteen 3)
Het concept “reflectie in teams” staat bij het Dolfijnenhuis nog in de
kinderschoenen. De begeleider dient ruimte te krijgen om systematisch
te kunnen reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg,
zodat vanuit reflectie verbeteringen kunnen worden toegepast. Het
Dolfijnenhuis heeft aandacht voor reflectie in het teamoverleg, indien
zich een situatie heeft voorgedaan, is er ruimte om te klankborden. Een
structurele teamreflectie middag zal in 2019 per kwartaal ingepland
worden om te verbeteren en om het lerend vermogen te versterken.
Dolfijnenhuis zal hiervoor expertise inhuren, zodat er juiste vragen
komen om de kern te raken. Teamreflectie zal als vast agendapunt
opgenomen worden in het teamoverleg. Ervaringen van teams zullen
uitgewisseld worden, zodat ervaringen naast elkaar gelegd kunnen
worden en te verbinden met organisatiedoelen en beleid. Niet alles is
immers oplosbaar op de werkvloer. Sommige zaken vragen bij uitstek
overleg en reflectie van en met management en directie. Alle lagen
dienen reflecterend te werken, inclusief de Raad van Advies. In 2019
start het Dolfijnenhuis met externe visitaties, dat biedt een
onafhankelijke, kritische blik van buitenaf.
Het streven is dat teamreflectie een onderdeel wordt van het “normale”
werk. Zo krijgen de medewerkers inzicht in wat er al goed gaat binnen
het team, wat aandachtspunten zijn, hoe ze ontwikkeldoelen kunnen
stellen en hoe ze deze in concrete acties kunnen omzetten.

3.1 Hoe medewerkers de kwaliteit van het werk ervaren
Begin 2019 wordt er een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
uitgevoerd, de verbeterpunten worden meegenomen in de acties die
in het teamoverleg worden besproken.
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PDCA MTO

Plan

verbeterpunten
uit MTO
vaststellen

Do

Act

bespreken
verbeterpunten
en plan
van aanpak

verbeterpunten
uitvoeren en
implementeren

Check

MTO-herhaling
2019

3.2 Hoe medewerkers leren en ontwikkelen
Het Dolfijnenhuis biedt verschillende scholing aan bij de
medewerkers. De scholing wordt gegeven doormiddel van cursussen.
Onderstaande twee cursussen gelden voor
Onderwerp

Wie

Periode

Doel

Omgaan met
mensen met een
LVB

Alle begeleiders

Najaar 2019

Begeleiders kun mondeling en
schriftelijk het gespreksniveau
en verslag niveau aanpassen
op niveau van d client

Agressie training

Alle begeleiders

Najaar 2019

Begeleiders voelen zich veilig
om preventief te begrenzen
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Nieuwe medewerkers worden door een ervaren medewerker
ingewerkt.
Het Dolfijnenhuis heeft verschillende functies van medewerkers, we
gaan hier nu even op de begeleiders in m.b.t de cursussen.
Voor iedere functie dienen een aantal cursussen gevolgd te worden.
In het POP wordt een planning hiervoor gemaakt samen met de
medewerking. De basiscursussen worden ingepland en cursussen
waar de interesse van de medewerker ligt.
De basiscursussen zijn afgestemd op de functie, voor alle begeleiders
staat de cursus omgaan met mensen met een licht verstandelijke
beperking op de lijst. Voor de ondersteunde begeleiders is BHV
verplicht. Voor de ondersteunende en de persoonlijke begeleider een
agressietraining, de meldcode en de methodiek op Eigen Benen.
Voor de coördinerende begeleider is kennis van de rechten van
mensen met een licht verstandelijke beperking een verplichte cursus.
Persoonlijke begeleiders kunnen kiezen voor een specialisme zoals
verslaving, ggz-problemen, criminaliteit, autisme of de invra cursus
wonen en of arbeid. Nieuw op het programma komt een cursus
motivatie. Maandelijks is er een intervisie met een actueel thema.
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PDCA Teamreflecties

Plan

externe
visitatie

Act

Do

Visitatie heeft
plaats gevonden, er
is verslaglegging
aanwezig met reflectie en verbeterpunten

plan van aanpak
visitatie opstellen en
verbinding zoeken
met externe deskundigen

Check

in 2019 vindt er
een extern visitatie
plaats
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Het Dolfijnenhuis staat
voor transparantie
en een is een lerende
organisatie.
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4. Kwaliteitsrapport & externe visitatie
(bouwsteen 4)
Het Dolfijnenhuis staat voor transparantie en een is een lerende
organisatie.
Het landelijk kader regelt dat één keer per twee jaar een externe
visitatie plaatsvindt, met als doel externe reflectie op enerzijds een
gedegen aanpak onder die rapportage (bouwstenen benutten) en
anderzijds op het informatiegehalte van de kwaliteitsrapportage
(een geobjectiveerd beeld vanuit de relevante informatiebronnen,
volledigheid op de vastgelegde thema’s, en de logica van gekozen
verbetertrajecten).
De uitwerking van deze opdracht moet nog verder vorm krijgen. Het
Dolfijnenhuis zoekt betrokken extern deskundigen om deze visitatie
binnen het Dolfijnenhuis kan uitvoeren. Het lidmaatschap van de
NBEC biedt hiervoor mogelijkheden en we onderzoeken nog of inkoop
coöperatie Klaver4you hierin iets doet voor de leden en Boer & Zorg.

4.1 Hulpbronnen
GGD IJsselland rapport Dolfijnenhuis
In opdracht van de gemeente Kampen
Signaal gestuurd toezicht onderzoek
Datum onderzoek 20-08-2018
Datum vaststellen rapport 21-09-2019
Dekra Dolfijnenhuis Kampen
Rapport nummer: 12384-1
HKZ kleine Organisaties
14-09-2017
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Dekra Dolfijnenhuis Kampen
Rapport nummer: 18838-1
HKZ kleine Organisaties
26-03-2019
Dekra Certification B.V.
Verslagen teamoverleg
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Dit rapport is
transparant en geeft
inzicht in de geleverde
zorg en ondersteuning
aan de cliënten, de
sterke en minder
sterke punten en
welke verbeterpunten
ingezet worden op
welke onderdelen.
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4. Conclusie
Dit rapport is transparant en geeft inzicht in de geleverde zorg en
ondersteuning aan de cliënten, de sterke en minder sterke punten
en welke verbeterpunten ingezet worden op welke onderdelen. De
primaire functie van het rapport is het versterken van de interne
verbetercultuur, het gericht is op het van elkaar leren. De secundaire
functie is het vertellen van het eigen verhaal van het Dolfijnenhuis en
de verantwoording. Naast een hoeveelheid kwantitatieve informatie,
gaat het vooral om kwalitatieve informatie.
Naast de al benoemde onderdelen in het rapport m.b.t. kwaliteit, heeft
het Dolfijnenhuis in 2019 een aantal verbeterpunten op de agenda
staan. Zoals het kritisch kijken naar de gedragscode voor medewerkers,
de huisregels voor cliënten en het actualiseren van de website. Op
de huidige site is te zien dat het Dolfijnenhuis HKZ gecertificeerd is.
Onderaan de pagina vindt u naast het Privacyreglement, Klachten
reglement, In- en uitsluitingscriteria nu ook het kwaliteitsrapport.
De link is www.dolfijnenhuis.nl/kwaliteitsrapport
In 2018 zijn er locaties bijgekomen en in mei 2019 gaat de locatie
“café het Paatje” vervallen. In 2019 is het streven om een aantal
Wlz-pakketten in de financieringsvorm” pgb” om te zetten naar
24-uurs-zorg in een volledig pakket thuis met de financieringsvorm “zin”.

Bouwsteen 1
PCDA: Cliëntenraad 2019
Plan: invoer van cliëntenraad
Do: start in 2019 plan van aanpak
Check: in 2019 actief
Act: ondersteuning bieden voor het instellen van de cliëntenraad
PDCA: CTO
Plan: cliënttevredenheidsonderzoek 2e kwartaal 2019
Do: verbeterpunten uit onderzoek analyseren en implementeren
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Check: er is een cliënttevredenheidsrapport in het 3e kwartaal 2019
Act: verbeterpunten oppakken en volgend rapport
cliëntentevredenheidsonderzoek in 2022 plannen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de eisen van het kwaliteitskader (waaier)

Bouwsteen 2
PDCA: risicoanalyse toevoegen in zorgplan
Plan: implementeren risicoanalyse in zorgplan
Do: vragenlijsten onderdeel laten maken van evaluatiegesprek
Check: eerste kwartaal 2019 hebben bezitten alle dossiers de
betreffende risicoanalyses
Act: invoeren werken met risico analyseren plan van aanpak
PDCA: sociale kaart implementeren
Plan netwerk in beeld brengen en haar mogelijkheden
Do sociale kaart van cliënten opstellen
Check in 2019 heeft elke cliënt een sociale kaart doormiddel van ecogram in dossier staan
Act plan van aanpak en implementeren van de sociale kaart
PDCA-beleid veiligheid en onvrijwillige zorg
Plan de Wet Zorg en Dwang (Wzd) invoeren
Do beleid opstellen
Check vastgesteld beleid
Act Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning:

Bouwsteen 3
PDCA-visie ontwikkeling
Waar willen we aan werken?
Plan: visie tegen licht houden ten opzichte van ontwikkelingen DH
Do: ontwikkelingen meenemen in visie
Check: in 2019 definitieve visie beschreven
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PDCA MTO
Plan verbeterpunten uit MTO vaststellen
Do bespreken verbeterpunten en plan van aanpak
Check MTO-herhaling 2019
Act verbeterpunten uitvoeren en implementeren.
PDCA externe visitatie
Plan: Externe visitatie
Do: plan van aanpak visitatie opstellen en verbinding zoeken met
externe deskundig en
Check: in 2019 vindt er een extern visitatie plaats
Act: Visitatie heeft plaats gevonden, er is verslaglegging aanwezig
met reflectie en verbeterpunten.
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