Kwaliteitsrapport 2019

wat gaat goed,
wat kan beter?
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Voo rwoo rd

Beste lezer,
Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2019 van het Dolfijnenhuis.
Ook dit jaar hebben wij weer met plezier en passie gewerkt aan het
doorontwikkelen van onze professionaliteit en het vergroten van onze
kennis en vaardigheden. Dit alles om de ondersteuning aan onze
cliënten verder te verbeteren.
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg was voor ons het kompas
om deze verbeteringen richting te geven. Kwaliteit van zorg dient te
voldoen aan de geldende normen en standaarden. Voor ons is het
minstens zo belangrijk hoe de zorg ervaren wordt door onze cliënten.
Inleven in de cliënt en meedenken met de cliënt vinden we belangrijke
eigenschappen van onze medewerkers. De cliënten geven wat zij nódig
hebben en niet automatisch hetgeen zij vragen is soms een ingewikkeld
proces waarbij de eigen regie van cliënt voorop blijft staan.
Het Dolfijnenhuis omarmt het motto ‘’professionele zorg, zo thuis
mogelijk!” We staan voor een zo gewoon mogelijk leven, in een veilige
omgeving, waarbij we ondersteunen daar waar nodig.
Met het besef dat er altijd mogelijkheden en kansen zijn voor
verbetering en optimalisering
presenteren wij u met voldoening en gepaste trots ons
kwaliteitsrapport van het jaar 2019.
Wij wensen u veel lees genoegen!
Lyane Ypelaar,
Directeur Dolfijnenhuis
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I n lei d i n g

Ook dit jaar
presenteren wij onze
vorderingen op
basis van de vier
bouwstenen en zeven
thema’s. De cliënt en
het primaire proces
staat hierbij centraal.
De overige processen
zijn ondersteunend,
voorwaarden
scheppend en
faciliteren aan het
primaire proces.
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I n lei d i n g

Hierbij ligt niet meer alleen de focus op ‘Zorgen voor’ maar ook op
‘Zorgen dat’.
Op basis hiervan hebben wij ingezet op diverse verbeterprocessen.
We nemen u in dit kwaliteitsrapport aan de hand mee langs de 7
thema’s waarbij we u per thema inzicht geven in onze vooruitgang en
de aandachtspunten waar we verdere invulling aan willen geven.
De betreffende thema’s zijn achtereenvolgend:
Thema 1
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Thema 5
Thema 6
Thema 7

“kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt”
“eigen regie van cliënten”
“ervaringen van cliënten”
“samenspel in zorg en ondersteuning”
“borging van veiligheid uit zorg en ondersteuning”
“betrokken en vakbekwame medewerkers
“geprioriteerde verbeteringen met een overzicht van de
keuzes die het bestuur maakt ten aanzien van
kwaliteitsverbetering”

Op elk van deze thema’s wordt in dit rapport een beschrijving
gegeven waarbij in de basis steeds het criterium is geweest. Wat
gaat goed? Wat kan beter? En hoe gaan we de verbeteringen
realiseren?
Wij verwachten u hier mee een representatieve doorkijk te geven van
onze zorg en ondersteunende dienstverlening en de wijze waarop wij
dat hebben georganiseerd.
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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. We vinden
het belangrijk dat
cliënten zich thuis
voelen, het gezellig
hebben met elkaar,
zich verbinden, actief
zijn, meedoen en rust
opzoeken wanneer
die behoefte er is.
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De cliënten hebben eigen regie. De zorg die wij leveren draagt bij aan
de kwaliteit van hun bestaan. Onze begeleiders ondersteunen de cliënt
bij het leiden van zijn of haar eigen leven. Kwaliteit komt tot stand in
dialoog tussen begeleider en cliënt (met familie/netwerk). De zorgvraag
en persoonlijke wensen van de cliënt staan 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 kwaliteitsrapport, 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 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.
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PDCA-visieontwikkeling;

Plan

visie tegen
licht houden ten
opzichte van ontwikkelingen

Act

Do

bijeenkomsten
rond visieontwikkeling organiseren en
vaststellen

ontwikkelingen
meenemen in
visie

Check

in 2020
definitieve visie
beschrijven

De missie en visie worden vertaald in een strategie welke is
vastgelegd het meerjarenbeleidsplan 2020-2021. Dit op basis van de
4 Pijlers; Beleid, Primair proces, Ondersteunend proces en Kwaliteit.
Dit meerjarenbeleidsplan is het kompas waarop uitvoering wordt
gegeven aan het realiseren van de doelstellingen. Vanuit het
beleidsplan wordt op organisatieonderdeel het jaarplan opgesteld
met concretisering van de te behalen resultaten.
De externe en interne ontwikkelingen en evaluaties worden op basis
van de PDCA- cyclus gemonitord, geprognotiseerd, bijgesteld en
geïmplementeerd.
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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:
• Groepsdynamiek
• Teamreflectie
• Externe visitatie
• Kwaliteitscertificering (HKZ)

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 Jeugdwet
(Jw). Om bij het Dolfijnenhuis te werken, heeft u een indicatie nodig
via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wlz of Bw.
De leveringsvorm persoonsgebonden budget (pgb) bieden we niet
meer aan, de nog lopende pgb contracten worden uiterlijk in 2020
afgebouwd. Dolfijnenhuis is gericht op het aanbieden van
volledig pakket thuis (vpt). In overleg kunnen we de zorg ook leveren
via het modulair pakket thuis (mpt).
De grootste groep cliënten die via het Dolfijnenhuis woont, heeft een
Wlz indicatie met een zorgzwaartepakket VG3 of VG6. Het
Dolfijnenhuis is ingericht op extramurale zorg en wel de leveringsvorm
vpt. Met een vpt krijgt de cliënt zorg vanuit de Wlz. Dit lijkt op de zorg
en begeleiding die je ontvangt als je woont bij een intramurale
zorgsetting. We gaan uit van de methodiek Op Eigen Benen, dat
houdt in dat je hetgeen je zelf kan, ook zelf doet.
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Een vpt kan de volgende functies bevatten:
• Begeleiding thuis
• Begeleiding groep/Dagbesteding
• Begeleiding naar behandeling
• Ondersteunen bij Persoonlijke verzorging
• Ondersteunen bij het huishouden
• Voeding
Wat niet in het vpt zit:
• Huisvesting
• 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 cliënt. Bij de leveringsvorm mpt heeft
de cliënt ook andere zorgaanbieders.
Het Dolfijnenhuis hanteert bij het in zorg nemen van cliënten een
aantal uitsluitingscriteria. Indien een cliënt al in zorg is en een van de
criteria ontstaan, kan de cliënt worden uitgesloten van zorg en
ondersteuning die wordt geboden door het Dolfijnenhuis.
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Uitsluitingscriteria zijn:
• 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
• Zedendelinquenten
• Geen Nederlands of Engels kunnen spreken
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 voorkeurs
financieringsvorm is zorg in natura (zin). Het Dolfijnenhuis werkt als
onderaannemer vanuit de inkoopcoöperatie Klaver4you en de
coöperatie Boer en Zorg.
Een cliënt die bij het Dolfijnenhuis in zorg is, zit in een team met vaste
begeleiders. Het team bestaat uit minimaal 3 begeleiders, waaronder
een ondersteunende, een persoonlijk en een coördinerend
begeleider. Daarnaast zijn er begeleiders op de groep, zoals bij
nummer 72, 80, 51 en 59. De orthopedagoog is betrokken bij de
evaluatie.
De organisatorische inrichting bestaat uit vijf zorgteams. Elk zorgteam
biedt zorg aan gemiddeld tien cliënten. In de tabel hieronder worden
de verschillende locaties toegelicht.
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Locaties
Locatie

Zorgaanbod

Oudestraat 72

Arbeidsmatige dagbesteding

Oudestraat 80

Begeleiding Groep

Hofstraat 51

Begeleiding Groep

Hofstraat 59

Begeleiding Groep

Hofstraat 57

Woongroep

Oudestraat 80-a

Woongroep

Zeepziedershof 40A

Woongroep

Burgwalstraat 10

Evaluatiegesprekken

Cliëntenbestand
Hieronder in de tabel is visueel weergegeven hoeveel cliënten in zorg
zijn met een Wlz-indicatie bij het Dolfijnenhuis, welke zorgzwaartepakket (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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Jeugd wet

Wet maatschappelijke
ondersteuning
VPT

Zorgzwaartepakket
VG2

BG/BI

VPT

BG/BI

<16 1
16-25 1

1

26-45

1

46-65

1

>65
15 0

15 0

0
Zorgzwaartepakket
VG3
VPT

Zorgzwaartepakket
VG5

BG/BI

VPT

15

Zorgzwaartepakket
VG6

BG/BI

VPT

BG/BI

<16
3 1

16-25

5 1
11

26-45

3

5 1

11

46-65 1 1

11

>65
15 0

15 0

0

Overzicht cliënten

Zorgzwaartepakket
VG7
VPT

1 2

BG/BI

<16

clienten

46-65
2
15

Jw: Jeugdwet
Wmo: Wet Maatschappelijke ondersteuning
VG2: Zorgzwaartepakket VG2
VG3: Zorgzwaartepakket VG3
VG5: Zorgzwaartepakket VG5

Jw
1

Wmo
VG2

44

26-45

>65

2

totaal

16

16-25 1

0

15

VG3
20

VG5
VG6
VG7

VG6: Zorgzwaartepakket VG6
VG7: Zorgzwaartepakket VG7
VPT: Volledig Pakket Thuis
BG/BI: Begeleiding Groep en/of
Begeleiding Individueel

Dolfijnenhuis heeft een beleidsplan gemaakt voor 2019-2020 waarin
is beschreven dat de focus ligt op verder professionaliseren.
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Overzicht Cliënten 2019
Visitatie
Het uitgangspunt is om minimaal een keer per twee jaar een externe
visitatie te laten plaatsvinden. Het doel is een externe reflectie te
organiseren op de benutting van de bouwstenen. Een externe visitatie
biedt een onafhankelijke, kritische blik van buitenaf en levert daardoor
waardevolle inzichten op. Ze is daarmee een aanvullende bron van
informatie en geeft verdieping. Het is de bedoeling dat we de visitatie
organiseren. Dolfijnenhuis levert zorg via de agb code van De
coöperatie Boer en Zorg en K4Y. Het is in 2019 niet gelukt om een
visitatie te organiseren. Het Dolfijnenhuis heeft de uitvoering van
externe visitatie als prioriteit op de planning staan voor 2020.
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 ook 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. Via NBEC is de beschikbaarheid
van de vertrouwenspersoon geborgd.
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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 2020 is er uit
wisseling geweest
met andere zorgaanbieder

- 20 -

THEMA‘S
- 21 -

T h e m a's

Het kwaliteitskader bestaat uit vier bouwstenen:
1. De cliënt en de zorg die hij krijgt
2. De cliëntervaringen
3. Het functioneren van de teams
4. Het kwaliteitsrapport
Het 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
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Bouwsteen 1
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Bo u ws t e e n 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.
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1. Kwaliteit van het zorgproces rondom
de individuele cliënt (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, bij voorkeur twee keer per
jaar, indien gewenst vaker. Het zorgplan wordt vastgelegd in het cliëntregistratiesysteem ONS van Nedap. In 2019 is het mogelijk geworden
voor de cliënt om via het nieuwe systeem ook zelf zijn zorgplan in te zien
en mee te praten. 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 uit zijn/
haar netwerk, de ondersteuningsbehoeften. Vervolgens formuleren
we samen de 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 de acties bij het doel nog
passend zijn of niet. In overleg met de persoonlijk begeleider en
coördinerend begeleider kan besloten worden om een actie bij een
doel of zelfs een doel bij te stellen. Het bijstellen van een doel gebeurt
bij voorkeur tijdens de evaluatie van het zorgplan.
- 25 -
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Dolfijnenhuis gebruikt, indien dit wenselijk is, het INVRA-meetinstrument
om zo inzicht te krijgen waar de ondersteuningsbehoefte ligt. De INVRA
kan ingezet worden op wonen en arbeid. In 202 willen we toevoegen
de INVRA-ouderschap. Ook kan via de SIS, de AVVB en de SEO 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 daginvulling, voeding en huishouden) en ook
huisvesting. Een beeldvorming wordt samen gemaakt en informatie
wordt ook uit oude dossiers gehaald. Genoteerd wordt of een cliënt wel
of geen medicatie gebruikt, of de cliënt de medicatie in eigen beheer
heeft. Een BEM (Beheer Eigen Medicatie) formulier wordt ingevuld. Het
medicatie overzicht vanuit de apotheek wordt toegevoegd in
documenten, waarbij het van belang is dat dit actueel is.
In het ONS systeem worden de contacten van de cliënt vermeld. De
afspraken van de cliënt worden in de agenda van de cliënt gezet. De
risico-inventarisatie wordt ingevuld. In het tabblad cliëntverhaal wordt
vermeld hoe de cliënt bejegend wil worden.
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 Cliënt MIC
Cliënten weten dat we een MIC invullen als daar aanleiding toe is. De
MIC wordt altijd met de cliënt besproken. Bij drie MIC-meldingen in een
jaar vindt er een gesprek plaats met alle begeleiders van het team
waar betrokken cliënt bij hoort. Het zorgteam krijgt de input vanuit het
team en bespreekt de MIC en betrekt mogelijk het netwerk. We gaan
verdere afspraken maken om te een nieuwe melding te voorkomen.
Waar mensen werken gaat het wel eens mis in gedrag of medicatie
- 26 -
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inname. Hierbij wordt de Melding van (bijna) incidenten gevolgd (MIC).
Deze MIC-meldingen worden opgevolgd door het zorgteam van het
Dolfijnenhuis. Zij inventariseert, analyseert en verwerkt de meldingen en
adviseert de directie. Een MIC-melding wordt binnen 48 uur op naam
van betrokken cliënt vastgelegd in het systeem. Vervolgens bespreekt
de coördinerend begeleider de MIC in het zorgteam. De output wordt
besproken in het team. Indien nodig wordt de situatie met betrokken
begeleiders geëvalueerd in een teamreflectie. De adviezen aan de
directie kan leiden tot aanpassing van beleid. Ten slotte worden alle
MIC-meldingen (zonder persoonlijke verwijzingen) gedeeld met de
NBEC. De koepelorganisatie verzamelt alle MIC-meldingen van de
leden, bespreekt deze in een commissie en brengt verslag uit. Hierdoor
leert Dolfijnenhuis niet alleen van haar eigen ervaringen, maar ook van
ervaringen van collega zorgaanbieders.
In 2019 is er 15 keer een incident geweest met cliënten. De meeste
voorvallen hadden betrekking op overlast, daarnaast kwam verbaal
geweld, agressie en softdrugsgebruik voor. Gelukkig heeft geen van de
incidenten blijvend lichamelijke letsel opgeleverd.
1.3.1 Verbeterpunten
Op 30 april 2019 heeft de inspectie gezondheidszorg en jeugd een
bezoek gebracht aan het Dolfijnenhuis. Dit wat het eerste
inspectiebezoek van de IGJ. In 2016 en 2018 heeft de GGD wel een
bezoek aan het Dolfijnenhuis gebracht, waar rapporten van gemaakt
zijn. De aanbevelingen die gedaan werden, zijn verbeterd. Het
Dolfijnenhuis zag een bezoek van de inspectie met vertrouwen
tegemoet, het bezoek is als zeer positief ervaren.
In het door de inspectie uitgebrachte rapport in juli 2019 werd onze
mening bevestigd dat we goed op koers waren in de
doorontwikkeling naar een professionele zorgorganisatie.
Ondanks dat het rapport enkele aanbevelingen en een verbeterpunt
bevatte waren we content met het resultaat. De verbeterpunten
hebben we voortvarend aangepakt en in proces gezet. Onderstaand
worden de verbeterpunten beschreven.
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Norm 1.2
Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften. Volgens de
inspectie voldoet Het Dolfijnenhuis grotendeels aan deze norm.
 Om dit punt verder te optimaliseren is ingezet op de verdere
inhoudelijke verbetering van en het opstellen van het zorgplan.
Door middel van de beeldvorming in samenspraak met de cliënt,
wettelijke vertegenwoordigers en behandelaars zijn medewerkers
op de hoogte van de persoonlijke mogelijkheden, wensen en
beperkingen van de cliënt. Ook door middel van dossieronderzoek
(psychologische rapporten) zijn medewerkers op de hoogte van de
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Er wordt gewerkt met
een vast team en de cliënten kennen de medewerkers. Begeleiders
spreken de cliënt dagelijks en bespreken de doelen wekelijks.
De evaluaties, het dossieronderzoek en de gesprekken met het
netwerk maken, naast het directe contact met de cliënt, dat de
begeleider op de hoogte is van wat belangrijk is voor de cliënt.
 In 2019 is het cliëntonderzoek Kwaliteitservaringen Dolfijnenhuis
uitgevoerd door het onderzoek- en adviesbureau Buntinx Training
& Consultancy. Daarnaast heeft het Dolfijnenhuis besloten om het
cliënttevredenheid meetinstrument -Dit vind ik ervan- te gaan
toepassen. Medewerkers worden opgeleid om met behulp van dit
instrument continu de cliënttevredenheid te meten.
Norm 2.1
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde
zorg en ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen,
behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Volgens de
inspectie voldoet Het Dolfijnenhuis grotendeels aan deze norm.
 Voor de zorgverleners is tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden het zorgplan van de cliënt leidend. Centraal
staan hierbij de acties en doelen waaraan de cliënt wil werken in
de verschillende domeinen. De begeleider ondersteunt bij allerlei
dagelijkse hulpvragen. Door betrokkenheid bij behandelaars,
wettelijke vertegenwoordigers en netwerk van de cliënt wordt er
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constant gemonitord of de benodigde zorg en ondersteuning
aansluit op de zorgvraag. Begeleiders bespreken de cliënten
wekelijks in het team, eventuele signalering wordt opgepakt in het
zorgteam. De voorbereiding van de evaluatiegesprekken en het
voeren van de gesprekken zorgt ervoor dat de wensen, behoeften
en risico ‘s, naast mogelijkheden en beperking van de cliënt
aanbod komen.
Beperken en beheersen van risico’s, borging van veiligheid, zoals
het accuraat omgaan met aanmerkelijke gezondheidsrisico’s van
de cliënt; veilig gebruik van medicatie en medische hulpmiddelen,
risico-inventarisatie op cliëntniveau zijn hier onderdeel van.
Norm 2.2
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk
vast in het cliëntdossier. Volgens de inspectie voldoet Het Dolfijnenhuis
grotendeels aan deze norm.
 Om te komen tot een verdere optimalisering van dit punt is gekozen
voor een nieuw elektronisch cliëntendossier ONS van NEDAP. Met
behulp van dit systeem zijn we in staat om nog beter te voldoen aan
de gestelde registratie eisen en wensen. De begeleider wordt met
dit systeem beter in zijn/haar zijn professionaliteit gefaciliteerd
waardoor de registraties en het methodisch werken de kwaliteit van
de zorgverlening verhogen. Het systeem heeft een dashboard waar
informatie snel en overzichtelijk te zien is.
Norm 2.3
De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om
systematisch te reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg.
Vanuit de reflectie kunnen zorgverleners verbeteringen toepassen.
Volgens de inspectie voldoet het Dolfijnenhuis grotendeels niet aan
deze norm.
 Ter verbetering van dit punt is ingezet op intensivering van
individuele en teamreflectie. Hierbij wordt de praktijk gespiegeld
aan de visie van het Dolfijnenhuis en wordt stilgestaan bij hoe het
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gaat en wat er verbeterd kan worden in het zorgproces rond
cliënten. Centraal hierbij staan de vragen: Zijn de wensen van de
cliënt duidelijk? Worden afspraken nagekomen? Doen we wat
nodig is? Aan de hand van deze vraagstelling wordt het
zorgproces gereflecteerd. Tijdens het teamoverleg wordt gekeken
hoe dit proces verloopt en het waar nodig bijgesteld. Deze
werkwijze helpt om de begeleider het werk gestructureerd en
volgens het beleid van het Dolfijnenhuis uit te voeren. Wekelijks
wordt er door het zorgteam een casusbespreking georganiseerd
waar cliënten besproken worden en er is wekelijks een teamoverleg
met betrokken begeleiders om actuele informatie te bespreken.
Medewerkers weten elkaar goed aan te spreken en er is een
gezonde feedback structuur. Ten slotte heeft het Dolfijnenhuis
maandelijks een reflectiemiddag door een externe partij
georganiseerd. Deze reflectiemiddag is gericht op het toepassen
van de methodiek Op Eigen Benen OEB.
Norm 2.5
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners
beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele
zorgvragen. Volgens de inspectie voldoet het Dolfijnenhuis grotendeels
aan deze norm.
 Naar aanleiding van deze beoordeling op de norm is gekeken op
welke wijze er verbetering kan worden ingezet. Hierbij is het
formatieplan en de personele bezetting doorgelicht en nu zo
georganiseerd dat zowel de kwalitatieve als kwantitatieve
bezetting nog beter in balans is waardoor elke cliënt nog meer de
ondersteuning krijgt die bij hem/haar past. Deskundig personeel is
in staat om de noodzakelijke en gevraagde zorgverlening en
ondersteuning aan cliënten te bieden.
Het personeel voldoet aan de eisen die aan de functie(s) worden
gesteld en is waar nodig bekwaam en bevoegd om specifieke
functie(s) uit te oefenen. De samenstelling van het
personeelsbestand is zodanig samengesteld dat wordt voldaan
aan de daarvoor gestelde eisen. Dit geldt zowel voor personeel in
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dienst (PIL) als personeel dat tijdelijk wordt ingehuurd. PNIL
(Personeel niet in loondienst).
 Het Dolfijnenhuis hanteert voor de primaire zorg de
functieclassificatie en functiebeschrijvingen met
competentieprofielen. Deze zijn gebaseerd op de
competentieprofielen van Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland. Naast deze functie gebonden profielen hanteert het
Dolfijnenhuis per functie ook organisatie-brede functieprofielen.
Profiel A: Ondersteunend begeleider
Profiel B: Persoonlijk begeleider
Profiel C: Team begeleider
Profiel D: Coördinerend begeleider
Norm 3.2
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de
kwaliteit en veiligheid van de zorg. Volgens de inspectie voldoet Het
Dolfijnenhuis grotendeels aan deze norm.
 Dit heeft een verbetering ondergaan door invoering van het
elektronische cliëntendossier.
 De HKZ (her)certificering is aantoonbaar bewijs dat we mede door
de toepassing van de PDAC-cyclus systematisch het zorgproces
bewaken, beheersen en verbeteren.
 Verdere borging in 2020 door aanschaf in inzet van het
kwaliteitsmanagementsysteem van Q-line.
 In 2020 zal worden overgestapt van HKZ voor kleine organisaties
naar HKZ voor grote organisaties welke ook een flinke boost zal
geven aan de verdere borging van de processen.
 Om de veiligheid van de medewerkers te borgen werken wij met
risico-inventarisatie vragenlijst. Voor iedere cliënt wordt er een
risico-inventarisatie ingevuld, waarvan de risico’s weer terugkomen
in het zorgplan. Als het risico voor de medewerker aanwezig is i.v.m.
bijvoorbeeld gewelddadig gedrag wordt hierop geanticipeerd en
bij voorbaat de behandelaar geraadpleegd.
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Met de aanpak van de genoemde verbeterpunten zijn wij van
mening dat we weer een stap verder zijn gekomen op de weg naar
professionalisering en realisering van de organisatiedoelstellingen.
Dit met het besef dat groei en ontwikkeling een iteratief proces is.

1.4 Klachten.
De klachtenprocedure van het Dolfijnenhuis hangt bij locatie 80, de
inloop. Deze hebben de cliënten ook gekregen en wordt in de
maandvergadering besproken. De klachtenprocedure is als volgt:
eerst aan begeleider uit je team melden of aan de thuisdienst, helpt
dat niet dan aan de orthopedagoog en als dat niet helpt bij de
directie. Mocht dit allemaal niet helpend zijn, dan kan de klacht naar
de coöperatie Klaver4you of coöperatie Boer en Zorg en als
allerlaatste naar het klachtenportaal zorg.
In 2019 is een officiële klacht binnengekomen. Een vader heeft een
klacht namens zijn dochter ingediend. Deze dochter wilde in zorg
komen bij het Dolfijnenhuis. Na het voeren van het intakegesprek is er
besloten om deze cliënt niet in zorg te nemen. Vader heeft zijn klacht
gemeld bij het klachtenportaal. Er heeft schriftelijk gehoor en
wederhoor plaatsgevonden. Het klachtenportaal heeft besloten het
dossier te sluiten. Communicatie rondom en tijdens intakeproces is
her beoordeeld en een aantal verbeterpunten zijn ingevoerd.
Er zijn 25 klachtenmeldingen geweest van omwonenden m.b.t.
overlast. In 2019 is er een ‘plan van aanpak omgevingsoverlast’
opgesteld en is er een overlastfunctionaris aangesteld. Zij heeft een
preventieve rol rondom overlast binnen het Dolfijnenhuis.
Cliënten klagen soms ook, dat is vooral over het eten of dat iemand
iets niet opruimt, enkele cliënten klagen als ze hun zin niet krijgen. Het
komt soms voor dat ze zeggen dat ze een klacht gaan indienen bij
de gemeente of het zorgkantoor.
Alle klachten zijn afgehandeld.
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1.4.1 Verbeterpunten
• Voortzetten van het plan van aanpak omgevingsoverlast door de
aandacht functionaris.
• Wekelijks agendapunt in het OOT-overleg maandelijks tijdens de
deelnemersvergadering en bij de medewerkersvergadering.

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
2020 bevatten
alle dossiers de
betreffende
risicoanalyses

De activiteiten voor het overlastbeleid zijn in 2019 succesvol geweest.
Er heeft een reductie plaatsgevonden van het aantal meldingen.
Daarnaast is de relatie met de omwonenden verbeterd. Er is intensief
ingezet op intensivering van de contacten. Bewoners zijn maandelijks
uitgenodigd bij de locatie Kamper Genot, dat was elke 1e maandag
van de maand. De mogelijkheid is dan om met medewerkers en
- 33 -

Bo u ws t e e n 1

cliënten in gesprek te gaan over zaken die (mogelijk) overlast zouden
kunnen veroorzaken.
Daar waar er sprake was van een overlastmelding is direct gereageerd
en heeft de overlastfunctionaris met de melder contact opgenomen.
Dit beleid wordt in 2020 voortgezet en met de opgedane ervaringen
bijgesteld. Het PVA-omgevingsoverlast wordt bijgesteld en krijgt in het
kader van KMS de status ‘overlast protocol’ wat onderdeel uitmaakt
van de ondersteunende beheersmaatregelen en daarmee
organisatorisch is geborgd.

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 alle cliënten van het Dolfijnenhuis. De methode richt zich
op het vergroten van het netwerk en op 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 2019 zijn de medewerkers, die de cursus nog niet hadden gevolgd,
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. Maandelijks is er een intervisie/reflectie middag OEB.

1.6 Eigen regie cliënten
De begeleiding richt zich op het ervaren van het ‘gewone leven’. Hierbij
ligt de focus op gezondheid, voeding, persoonlijke verzorging, welzijn,
contacten, dag invulling en huishouden in de ruimste zin van het
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woord, de afspraken die geweest zijn en nog komen. De begeleiders
van het Dolfijnenhuis staan niet boven, maar naast de cliënt, zij
hanteren een evenwaardige bejegening. Indien een cliënt gedrag laat
zien dat niet passend is, wordt aandacht besteedt aan wat maakt dat
dit gedrag naar boven komt; “anders kijken naar probleemgedrag”.
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 kunnen 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
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. Hoewel medewerkers niet alles
kunnen regelen wat cliënten zouden willen, zij proberen 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 sturing te geven aan hun leven.
1.6.1 Daginvulling
Het Dolfijnenhuis biedt meerdere activiteiten aan om als daginvulling
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te doen. Bij Hofstraat 59, Oudestraat 72 en 80 is de begeleiding op
een vaste locatie en zichtbaar op het schema op het bord, het zijn
vaste dagen en tijden. Het Dolfijnenhuis organiseert activiteiten op
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 een
cliënt kiest, is persoonlijk en dient bij hem/haar te passen.
Op werkdagen is er dagbesteding bij Oudestraat 72, Kamper Genot
van 09:00 tot 17:00 uur. De Begeleiding groep blokken voor
dagactiviteit zijn van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur van
maandag tot en met vrijdag. Daarnaast zijn er activiteiten op vaste
dagen en tijden, zoals darten, yoga en zwemmen.
De groep op nummer 80 is open van 09:00 tot 23:00 uur
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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In 2019 hebben we de
medezeggenschap
van het Dolfijnenhuis
meer vormgegeven.
Het uitgangspunt
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)
In 2019 hebben we de medezeggenschap van het Dolfijnenhuis meer
vormgegeven. Het uitgangspunt 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 op het dagelijks leven en de kwaliteit daarvan.
Het deelnemersoverleg is altijd de eerste maandag van de maand.
Cliënten hebben invloed op de onderwerpen die besproken gaan
worden en kunnen in de rondvraag 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 dat op alle locaties zichtbaar is. Indien een cliënt om
welke reden dan ook niet bij het overleg was, zorgt een van zijn
begeleiders dat die het maandnieuws met de cliënt doorneemt.
Het streven is dat dit dezelfde dag gebeurt.
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.
Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden van medezeggenschap
van de cliënten onderzocht en is de cliëntenraad gestart.
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Het instellen van een cliëntenraad 2019 is conform doelstelling
uitgevoerd. Voor 2020 staat centraal het verder vormgeven aan het
invullen van de samenwerking met de cliëntenraad. Dit conform de
wettelijke regelgeving. Het ondersteunen, faciliteren en duidelijk
krijgen van de rollen en bevoegdheden van de cliëntenraadsleden in
relatie tot de organisatie is voor beide partijen een leer- en
ontwikkeltraject. Een mooie uitdaging die gezamenlijk wordt
opgepakt. De doorontwikkeling, borging van processen en het
functioneren wordt via het KMS-systeem gemonitord.

PDCA: Cliëntenraad 2019

Plan

invoer van
cliëntenraad

Act

Do

ondersteuning
bieden voor het
instellen van de
cliëntenraad

start in 2020
plan van
aanpak

Check
in 2020
actief
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2.1 Ervaringen van cliënten
In 2019 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 cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door een
onafhankelijk bureau.
Het aantal cliënten dat het tevredenheidsonderzoek kon invullen was
40. Het aantal dat daadwerkelijk de enquête heeft ingevuld is 31.
De conclusie van de rapportage is dat het Dolfijnenhuis een tevreden
cliëntenbestand heeft opgebouwd. Het gemiddelde rapportcijfer dat
door de cliënten wordt gegeven is een 7.8.
In 2018 is gesteld dat we toekomstige onderzoeken door een
onafhankelijk bureau wilden laten uitvoeren om zo de anonimiteit en
respons te verhogen. Dit is in 2019 uitgevoerd.
Met het instrument “Dit vind ik ervan” zal de cliënttevredenheid in een
continu proces gemeten worden. 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.
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Plan

cliënttevreden
heidsonderzoek
2e kwartaal 2020

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 2020

*

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
medewerkers en aan de Raad van Advies. Hieronder is te lezen wat
ze vinden:
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Cliënten aan het woord na het lezen van het concept
kwaliteitsrapport:
“Leuk”
“Kom ik ook op de foto?”
“Staat wel veel opgeschreven”
“Dat ga ik niet allemaal lezen”
Medewerkers aan het woord:
“Ik vind het een duidelijk rapport. Het is fijn om naast de informatie
die we krijgen tijdens de medewerkers overleggen ook de
kwaliteitsverbeteringen en werkwijzen in een rapport te hebben.”
“Ik vind het prettig dat er nu meer aandacht is voor het reflecteren op
bepaalde situaties. Dit zorgt ervoor dat ik meer inzicht krijg in mijn
eigen handelen tegenover de cliënten.”
Raad van Advies aan het woord:

Onderweg naar een persoonsgerichte en
cultuursensitieve organisatie
Als Raad van Advies zijn wij al vanaf de aanvang van de organisatie
direct en indirect betrokken geweest bij de steeds verdergaande
professionalisering van de als maar groeiende organisatie “Het
Dolfijnenhuis”. Het streven is om volgens het kwaliteitskader te groeien
naar een persoonsgerichte en cultuur sensitieve zorginstelling.
Uiteraard gaat een dergelijk proces langzaam en vraagt het veel
aandacht en inspanning van iedere medewerker van de organisatie.
Door een enthousiast team van professionals met veel kennis en
empathie van en voor de zorg is deze organisatie nu op het huidige
niveau terechtgekomen. Iedereen is ook bereid om verder te groeien!
Er wordt gezegd; de perfecte organisatie bestaat niet!
Met trots durven wij te stellen, dat wij, na het implementeren en door
ontwikkelen van de beleidsplannen en kwaliteitsverbeteringen, dicht
bij deze perfectie zijn.
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In ieder geval zullen wij altijd streven om voor de cliënt de perfecte
organisatie te zijn, die het beste bij hem of haar past en in ieder geval
het beste met de cliënt voor heeft op met name zorggebied.
Het Dolfijnenhuis wordt als lerende en groeiende organisatie
ondersteund door stabiliteitsdenkend en dienend leiderschap van de
directeur. Alle besluiten worden in het belang van zowel de
zorgvragers als de medewerkers genomen. Hierdoor heerst er een
geweldige atmosfeer van gemotiveerde medewerkers die
gezamenlijk de schouders eronder zetten invulling te geven aan de
missie en strategie van de organisatie.
Iedereen veel succes met het door- ontwikkelen van de
professionaliteit en alvast bedankt voor de inzet en het enthousiasme
om tot de beoogde doelen te komen. Blijf deze passie en plezier in
het belangrijke werk in de zorg houden, we doen het immers voor het
welzijn en de zorg van onze cliënten.
Namens de Raad van Advies;
Helga Tjon- A – Kon
Gert van den Oever

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
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 hen veiligheid en comfort, ze durven meer of zijn
beter aanspreekbaar.
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Het Dolfijnenhuis is actief rondom het onderwerp bejegening.
Respectvolle bejegening, hoe gaan we met elkaar om? Dat is bij
iedere omgangssituatie een belangrijke vraag. Onze kernwoorden
zijn: evenwaardigheid, 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 en waar mogelijk het netwerk
van de cliënt in. 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 we
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 2020 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 2020 blijft deze situatie ongewijzigd.
Samenwerking in de keten: Het Dolfijnenhuis is als zorgaanbieder
betrokken met meerdere partners in de keten van zorg en onderwijs,
zoals Advisium, Trajectum, Dimence, Tactus, JP van den Bent,
Philadelphia, huisartsen, reclassering, opleidingen en de gemeente.
Daarnaast bieden wij stageplaatsen voor leerlingen van de
Praktijkschool, ZMLK, MBO en HBO.
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De sociaal kaart is in 2019 geïmplementeerd. Het verder uitwerken en
actualiseren hiervan zal in 2020 structureel worden geborgd.

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 geborgen 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

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 gegeven, door middel van
inspraak van cliënten en collega’s. De potentiële medewerker spreekt
2 keer een half uur met medewerkers en met de cliëntenraad. 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 en het
geheimhoudingsprotocol.
Het Dolfijnenhuis legt haar personeel echter geen vrijheidsbeperkende
maatregelen op. Het Dolfijnenhuis gaat uit van een 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 31-12-2019				
Niveau

Totaal

16-25 jaar

26-45 jaar

>45 jaar

Opleiding*

Aantal

FTE

Aantal

FTE

Aantal

Aantal

FTE

MBO 2

8

4,2

4

1,9

4

2,3

MBO 3

3

2,4

3

2,4

MBO 4

14

11,1

7

5,2

4

3,5

3

2,4

HBO 5

2

1,2

1

0,4

1

0,8

HBO 6

2

1

1

0,2

1

0,8

WO 7

1

0,7

1

0,7

Totaal

27

18,9

5

4,3

10

7,1

* Opleiding behaald/in opleiding
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Schema ZZP'ers in 2019 (ingehuurde ZZP'ers in 2019)
Niveau

Totaal

16-25 jaar

26-45 jaar

>45 jaar

Opleiding

Aantal

FTE

Aantal

Aantal

Aantal

FTE

MBO 2

1

0,6

1

0,6

MBO 3

2

0,8

1

0,6

MBO 4

1

0,5

1

0,5

HBO 5

0

0

HBO 6

1

0,6

1

0,6

WO 7

3

1,3

3

1,3

Totaal

8

3,8

7

3,6

FTE

1

0

0

1

FTE

0,2

0,2

De directie van het Dolfijnenhuis is actief in het bewaken van de juiste
balans tussen praktisch gerichte deskundigen en theoretisch
geschoolde deskundigen. Het Dolfijnenhuis is een dynamische
organisatie. De personele bezetting is zo georganiseerd dat zowel de
kwalitatieve als kwantitatieve bezetting in balans is waardoor elke
cliënt de ondersteuning krijgt die bij hem/haar past. Het
opleidingsbeleid is afgestemd op de behoefte en noodzaak van de
organisatie. Dit in afstemming en overeenstemming met het
loopbaanperspectief van de medewerker. De toekenning van
studiefaciliteiten wordt door de directie op individueel medewerkers
niveau en maatwerk beoordeeld en toegekend.

2 .6 Medewerkers/begeleiders
Het Dolfijnenhuis biedt zorg aan cliënten, dat is waarom alle
medewerkers 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, afspraken, contacten enz. zo
concreet mogelijk vastgelegd, zodat het te vinden is. Dit geeft de
cliënt en de medewerker houvast.
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2.6.1 medewerkers
Het team van medewerkers bij het Dolfijnenhuis werkt grotendeels in
het primaire proces, dat is het zorgdeel. De begeleiders zijn
verantwoordelijk voor het zorgdragen van de cliënten in hun team.
Dagelijks is er van elk team een begeleider aanwezig.
Alle medewerkers die niet in het zorgdeel werkzaam zijn, zijn geen
begeleiders, zij zijn actief in het ondersteunende proces. Enkele
medewerkers verrichten taken in het primaire proces en in het
ondersteunende proces. Een klein aantal medewerkers is niet
werkzaam in het zorgdeel, dat gaat vooral om administratie taken.
2.6.2 begeleiders
Het team van begeleiders is werkzaam in de zorg. Dat bestaat uit
ondersteunde begeleiders, persoonlijk begeleiders, coördinerende
begeleiders en orthopedagoog.
De ondersteunende begeleider is er voor de dagelijkse zaken, zoals
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 heeft dagelijks contact met de cliënt,
registreert, leest dagelijks de rapportages over zijn of haar cliënten en
rapporteert (bij voorkeur samen met de cliënt). Wekelijks bespreekt de
persoonlijk begeleider de doelen, bekijkt de agenda of er afspraken
zijn, bij voorkeur bij de cliënt thuis, rapporteert als er bijzonderheden
zijn. De teambegeleider zorgt ervoor dat de teammail gelezen en
verwerkt is.
Geeft aan de coördinerend begeleider bijzonderheden mee om in
het zorgteam te overleggen. Maandelijks bespreekt de persoonlijk
begeleider met de cliënt het netwerk, worden de doelen doorgenomen
op actualiteit, zorgt de persoonlijk begeleider voor een actualisatie van
de medicatielijst en worden de huisregels besproken. Bereidt de
evaluatie voor aan de hand van de rapportages.
- 52 -

Bo u ws t e e n 2

De coördinerend begeleider checkt of de wekelijkse ondersteuning
van de cliënt goed verloopt, checkt op kwantiteit en kwaliteit, checkt
de teammail en de acties. Bespreekt de mic-meldingen en de
evaluaties met het team, woont het teamoverleg en zorgteam
overleg wekelijks bij.
De coördinerend begeleiders zorgen ervoor dat de evaluaties twee
keer per jaar plaatsvinden, vraagt bij de evaluatie naar de
cliënttevredenheid. Houdt het zorgplan actueel, houdt het dossier op
orde is (medicatieoverzicht, risico- analyse, diagnostiek) en
inventariseert of er behandeling nodig is.
De orthopedagoog checkt of er MIC-meldingen zijn, geeft aan het
team door dat de evaluatie gepland dient te worden, ondersteunt
indien dit gevraagd wordt. Plant de evaluaties in, neemt deel aan de
evaluatiegesprekken en aan MDO-gesprekken. Heeft wekelijks
overleg met het zorgteam.
Teamverdeling
Het Dolfijnenhuis heeft de zorg in 4 verschillende teams
georganiseerd. Deze teams bestaan uit maximaal 15 cliënten. De
medewerkers die zorg dragen over een team zijn gemêleerd (leeftijd,
geslacht en opleiding).
Elk team bestaat minstens uit:
• Een coördinerend begeleider; functie D (minimaal niveau 5)
• Een teambegeleider; functie C (minimaal niveau 4)
• Een persoonlijk begeleider; functie B (minimaal niveau 3)
• Een ondersteunend begeleider; functie A (minstens niveau 2)

2.7 Diensten
Bij het Dolfijnenhuis zijn de geplande diensten tussen 07:00 en 23:00 uur
van maandag tot en met vrijdag en in het weekend en feestdagen van
10:00-23:00 uur. Overdag zijn gemiddeld meer medewerkers per dag
ingepland. Begeleiders hebben buiten de groepsblokken om tijd voor
individuele afspraken met de cliënt. De medewerkers die op bepaalde
uren vrij beschikbaar zijn, worden door de Plan Dienst ingepland voor
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ongeplande zorg. In het weekend en op feestdagen werken minder
medewerkers, er worden dan structureel geen dagactiviteiten
aangeboden en zijn er ook nagenoeg geen 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
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.
08:00 - 09:00 uur ontbijt
09:00 - 10:00 uur ontvangst, tijd voor een gezellig praatje onder het
genot van een kopje koffie
12:00 - 13:00 uur lunch gezamenlijk bij 80 (eetruimte voor cliënten)
17:00 - 18:00 uur avond eten bij 80
2.7.1 Blokken Begeleiding Groep
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 inloop
09:00 - 22:00 uur is begeleiding op de groep tijdens de blokken en
buiten de blokken is begeleiding in de directe nabijheid aanwezig.
2.7.3 Thuis Dienst TD telefoonnummer is 06 11 26 10 24
08:00 - 23:00 uur De thuis dienst is aanwezig en heeft de thuisdienst
telefoon die bereikbaar is.
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2.7.4 Slaap Dienst 24-7 telefoonnummer is 06 15 59 86 66
De slaapdienst kan gebeld worden als de thuisdienst niet bereikbaar is.
2.7.5 Plan Dienst PD 06 11 07 33 18
De plandienst is het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers. De
plandienst plant de diensten en werkzaamheden voor begeleiders en
medewerkers ondersteunende diensten.
De thuisdienst is het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij
kunnen hier terecht met vragen wanneer een begeleider van het
team niet opneemt. De thuisdienst handelt simpele vragen zelf af of
overlegt indien nodig met een van de begeleiders uit het team van
de cliënt. De thuisdienst heeft een belangrijke rol als aanspreekpunt.
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.
Deze is namelijk voor een deel niet te plannen. De cliënten die een
Wlz-indicatie hebben, vragen 24 uur per dag zorg, ook op
ongeplande momenten. De plandienst heeft een overzicht van welke
medewerker werkt, dit wordt ook op het prikbord opgehangen bij 80
zodat iedereen dit kan zien. Hier zie je niet op wie welke dienst heeft,
wel hoe laat de medewerker start met zijn dienst.
Overige diensten bestaan veelal uit individuele begeleiding met
cliënten en voor een deel uit administratieve ondersteuning.
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Het concept “reflectie
in teams” is in 2019
van start gegaan.
Maandelijks komt
er een externe
deskundige op locatie
van het Dolfijnenhuis
om de teamreflectie
uit te voeren. Deze
bijeenkomsten zijn
verspreid over twee
dagen en twee
dagdelen zodat de
bezetting voor de
cliënten stabiel is.
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3 Zelfreflectie in teams (bouwsteen 3)
Het concept “reflectie in teams” is in 2019 van start gegaan. Maandelijks
komt er een externe deskundige op locatie van het Dolfijnenhuis om de
teamreflectie uit te voeren. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over twee
dagen en twee dagdelen zodat de bezetting voor de cliënten stabiel is.
De begeleider krijgt ruimte 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 teamoverleg wanneer dit prioriteit heeft
(bij incidenten). Er is ruimte om te klankborden. Een structurele
teamreflectiemiddag zal in 2020 per kwartaal gepland blijven om te
verbeteren en om het lerend vermogen te versterken. Teamreflectie
staat als vast agendapunt opgenomen.
Ervaringen van teams worden uitgewisseld, zodat ervaringen naast
elkaar gelegd kunnen worden en om te verbinden met
organisatiedoelen en het beleid. Niet alles is immers oplosbaar op de
werkvloer. Sommige zaken vragen bij uitstek overleg en reflectie van
en met management en directie.

3.1 Hoe medewerkers de kwaliteit van het werk ervaren
In 2019 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
uitgevoerd, de verbeterpunten zijn meegenomen in de acties die in
het teamoverleg worden besproken.
De enquête is ingevuld door 16 medewerkers. Het gemiddelde
rapportcijfer dat begeleiders geven aan de algemene kwaliteit van
ondersteuning van Dolfijnenhuis is een 7.3. Twee derde van de
begeleiders geeft de algemene ondersteuning een rapportcijfer 8 of
een 9. Geen enkele begeleider die de lijst heeft ingevuld geeft een
onvoldoende waardering aan de algemene ondersteuning.
Bij de antwoorden op de open vragen waarderen begeleiders vooral
de kleinschaligheid, de korte lijnen en de flexibiliteit van de organisatie.
Verder zijn de positieve waarderingen vrij gelijk verdeeld over de
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domeinen. De eigenheid van de cliënt wordt gerespecteerd. Men
waardeert ook de familiesfeer en de gezelligheid bij het Dolfijnenhuis.
Bij de verbeterpunten van de begeleiders verwijst men naar meer
aandacht voor structuur in het werk en met name in de afspraken en
handhaving van afspraken naar de cliënten toe. Afstemming tussen
begeleiders is hiervan een aspect. Ook wijzen opmerkingen van de
begeleiders naar de behoefte aan (bij-)scholing. Iets waar in de rest
van 2019 veel aandacht voor is geweest. Eén opmerking verdient met
name aandacht. Dit gaat over de balans tussen specifieke
begeleidingsbehoeften van een (nieuwe) cliënt en de aanwezige
competenties van de begeleiding en mogelijkheden van Dolfijnenhuis.
Dit verwijst naar het belang van zorgvuldigheid in het aannamebeleid.

PDCA: MTO

Plan

verbeterpunten
uit MTO
vaststellen

Do

Act

bespreken
verbeterpunten
en plan
van aanpak

verbeterpunten
uitvoeren en
implementeren

Check

MTO-herhaling
2020
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3.2 Hoe medewerkers leren en ontwikkelen 2019/2020
Het Dolfijnenhuis biedt verschillende scholing aan bij de
medewerkers. De scholing wordt gegeven doormiddel van cursussen.
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 hiervoor een planning gemaakt samen met de
medewerker. De basiscursussen voor de functie worden ingepland en
dit wordt aangevuld met 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 zijn
een agressietraining, de meldcode en de methodiek op Eigen Benen
verplicht. 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 INVRAcursus wonen en/of arbeid. Nieuw op het programma komt een
cursus motivatie. Maandelijks is er een intervisie met een actueel
thema.
Het Dolfijnenhuis heeft een opleidingsplan dat ieder jaar
geactualiseerd wordt. In 2019 en 2020 is er een extra budget
beschikbaar gesteld om medewerkers de mogelijkheid te geven om
via het EVC-traject het functieniveau op te schalen. Dat zal
voornamelijk zijn een upgrade van MBO-3 naar MBO-4.
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Hieronder worden de verschillende opleidingen en cursussen per
functie in tabellen weergegeven:
Ondersteunend begeleider
Ondersteunend
begeleider
BHV

Didactische
werkvorm

Beschrijving

Cursus/Training

Bedrijfshulpverlening initieel
en herhaling

Herkennen en omgaan
E-learning
met mensen met een LVB
(mee)

Begrijpen leefwereld van de
doelgroep

Meldcode

Cursus/Training

Leren signaleren en
uitvoeren van de stappen
van de meldcode huiselijk
geweld.

Sporten en bewegen
voor mensen met een
beperking (mee)

E-learning

Het motiveren van mensen
met een beperking om te
bewegen en gezond te
leven.

Medicatieveiligheid

Cursus/Training

Het beheren van medicatie

1x maandelijks INTERVISIE

Verschillende thema’s

Teamreflectie, casuïstiek etc.

‘Dit vind ik ervan’

Cursus/Training

Een aanpak om met cliënten
in gesprek te gaan over de
dingen die zij belangrijk
vinden en in hoeverre de
zorg- en dienstverlening
hierop aansluit.
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Persoonlijk begeleider
Persoonlijk
begeleiders
BHV

Didactische
werkvorm

Beschrijving

Cursus/Training

Bedrijfshulpverlening initieel
en herhaling

Herkennen en omgaan
E-learning
met mensen met een LVB
(mee)

Begrijpen leefwereld van de
doelgroep

OEB Op Eigen Benen
methodiek

Cursus/Training

Methodiek waarbij cliënt
centraal staat.

Meldcode

Cursus/Training

Leren signaleren en uitvoeren
van de stappen van de
meldcode huiselijk geweld.

Sporten en bewegen
voor mensen met een
beperking (e-learning
MEE)

E-learning

Het motiveren van mensen
met een beperking om te
be-wegen en gezond te
leven.

Invra arbeid en of wonen

Cursus/Training

Werken met de methodiek
INVRA

LVB en verslaving (MEE)

E-learning

Begrijpen en omgaan met
doelgroep LVB en verslaving

LVB en GGZ-problematiek E-learning
(MEE)

Begrijpen en omgaan met
doelgroep LVB en GGZ-problematiek

Methodisch werken
(BRUG)

Cursus/training

Cursus methodisch werken

1x maandelijks INTERVISIE

Verschillende thema’s

Teamreflectie, casuïstiek etc.

‘Dit vind ik ervan’

Cursus/Training

Een aanpak om met cliënten
in gesprek te gaan over de
dingen die zij belangrijk
vinden en in hoeverre de
zorg- en dienstverlening
hierop aansluit.

Sociale Netwerkversterking SNV via Stichting
Mee

Training

SNV richt zich op het
samenwerken met het sociale
netwerk van een volwassene,
een kind of een gezin.
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Persoonlijk begeleiders hebben keuze uit de volgende scholing:
• VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
• LVB-seksualiteit en kinderwens (e-learning MEE)
• LVB en criminaliteit (e-learning MEE)
• LVB-schuldenproblematiek (e-learning MEE)
• Autismespectrumstoornis ASS-basis
Coördinerend begeleider
Coördinerend
begeleider

Didactische
werkvorm

Herkennen en omgaan
E-learning
met mensen met een LVB
(mee)

Beschrijving
Begrijpen leefwereld van de
doelgroep

VN-verdrag voor rechten
van mensen met een
beperking
Methodisch werken
(BRUG)

Cursus/training

Cursus methodisch werken

1x maandelijks INTERVISIE

Verschillende thema’s

Teamreflectie, casuïstiek etc.

Congres cliëntenraden
gehandicaptenzorg

Congres

Uitleg Wmcz

‘Dit vind ik ervan’

Cursus/Training

Een aanpak om met cliënten
in gesprek te gaan over de
dingen die zij belangrijk
vinden en in hoeverre de
zorg- en dienstverlening
hierop aansluit.

Coördinerend begeleiders hebben keuze uit de volgende scholing:
• OEB Op Eigen Benen methodiek
• Meldcode
• Sporten en bewegen voor mensen met een beperking (e-learning
MEE)
• Invra arbeid en of wonen of ouderschap
• LVB en verslaving (e-learning MEE)
• LVB en GGZ-problematiek (e-learning MEE)
• LVB-seksualiteit en kinderwens (e-learning MEE)
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•
•
•

LVB en criminaliteit (e-learning MEE)
LVB-schuldenproblematiek (e-learning MEE)
Autismespectrumstoornis ASS-basis

Orthopedagoog
Orthopedagoog

Didactische
werkvorm

Beschrijving

Herkennen en omgaan
E-learning
met mensen met een LVB
(mee)

Begrijpen leefwereld van de
doelgroep

OEB Op Eigen Benen
methodiek

Cursus/Training

Methodiek waarbij cliënt
centraal staat.

Meldcode

Cursus/Training

Leren signaleren en
uitvoeren van de stappen
van de meldcode huiselijk
geweld.

LVB en verslaving (MEE)

E-learning

Begrijpen en omgaan met
doelgroep LVB en verslaving

LVB en GGZ-problematiek E-learning
(MEE)

Begrijpen en omgaan met
doelgroep LVB en GGZproblematiek

VN-verdrag voor rechten
van mensen met een
beperking
1x maandelijks INTERVISIE

Verschillende thema’s

Teamreflectie, casuïstiek etc.

‘Dit vind ik ervan’

Cursus/Training

Een aanpak om met cliënten in gesprek te gaan over
de dingen die zij belangrijk
vinden en in hoeverre de
zorg- en dienstverlening
hierop aansluit.

Orthopedagogen hebben keuze uit de volgende scholing:
• LVB-seksualiteit en kinderwens
• LVB en criminaliteit
• LVB-schuldenproblematiek
• Autismespectrumstoornis ASS-basis
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Stagebegeleiders
In 2020 volgen alle medewerkers die een mbo-stagiair begeleiden de
cursus Prove2move.

- 65 -

Bouwsteen 4
- 66 -

Bo u ws t e e n 4

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 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 externe deskundigen om deze visitatie
binnen het Dolfijnenhuis uit te voeren. Het lidmaatschap van de NBEC
biedt hiervoor mogelijkheden en het Dolfijnenhuis heeft in 2019
contact met Klaver4you gehad om in 2020 de externe visitatie met
Zesopmaat te plannen.

4.1 Hulpbronnen
Inspectierapport van het bezoek van IJG
Datum onaangekondigd bezoek 30-04-2019
Datum vaststellen rapport juli 2019
Dekra Dolfijnenhuis Kampen
Rapport nummer: 12384-1
HKZ kleine Organisaties
14-09-2017
Dekra Dolfijnenhuis Kampen
Rapport nummer: 18838-1
HKZ kleine Organisaties
26-03-2019
Dekra Certification B.V.
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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 2020 vindt er
een extern visitatie
plaats

- 69 -

CONCLUSIE
- 70 -

CON C LUS I E

Wanneer een
dergelijke rapportage
wordt opgesteld is
dat een terugblik op
de verbeterslagen die
het afgelopen jaar
zijn doorgevoerd.
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5. Tenslotte
Wanneer een dergelijke rapportage wordt opgesteld is dat een
terugblik op de verbeterslagen die het afgelopen jaar zijn
doorgevoerd. Daar waar er na een evaluatie of audit verbeterpunten
worden benoemd, is dat een reflectie van aandachtspunten op de
dagelijkse werkzaamheden waarvan wordt verondersteld dat deze in
orde zijn. Maar daar waar professionals streven naar constante
optimalisatie zijn verbeterpunten de wind in de zeilen.
Zo ook bij het Dolfijnenhuis dat als een lerende organisatie de weg
naar doorontwikkeling en professionalisering ziet als een uitdaging.
Wij hebben de verbeterpunten dan ook met open armen ontvangen
en zijn voortvarend aan de slag gegaan en naar onze mening met
succes.
Met voldoening en trots kijken we dan ook terug op de behaalde
resultaten van het afgelopen jaar.
Maar ook in het besef dat stilstand achteruitgang is, kijken we uit
naar de kansen die we hebben en kunnen creëren in 2020.
We hopen u bij de volgende rapportage op z’n minst een
gelijkwaardig resultaat te kunnen presenteren waarbij het de ambitie
is om de lat net weer iets hoger te leggen.
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