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1. Voorwoord van de bestuurder  
Met veel genoegen presteer ik aan u het managementreview c.q. kwaliteitsverslag 2020. 

Huidige rapport laat zien hoe wij volgens het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg richting geven aan 

onze zorg en onze visie vorm geven. Ook laat het zien aan welke verbeteringen wij op korte en 

langere termijn zullen gaan werken om onze zorgverlening te verbeteren. 

Het jaar 2020 heeft veelal in het teken gestaan van de Coronacrisis; waarin wij alle zeilen moesten 

bijzetten om onze bewoners kwalitatief goede zorg te verlenen en daarbij het risico op 

coronabesmetting zo klein mogelijk te houden. Het was een jaar vol uitdagingen die wij als 

organisatie goed hebben doorstaan.  

Tevens was 2020 ook het afrondende jaar van ons strategisch beleid 2018-2020 waarin de focus 

hebben gelegd op het aanbieden van kwalitatief goede persoonlijke zorg. Het aanbieden van 

persoonlijke zorg zit verweven in onze visie, werkwijze en kernwaarden en dit wordt ook zo door 

onze bewoners ervaren. De afgelopen jaren heeft de basis gelegd voor een positionering van 

maatwerk zorg voor complexe vraagstukken. In de komende jaren zullen we verdieping aanbrengen 

en onze zorg naar een hoger niveau brengen. De komende jaren zullen wij onze aandacht richtten op 

het aangaan van verbinding, het beiden van kwaliteit in onze zorgverlening en het verduurzamen van 

onze zorg.  

 

Met vriendelijke groet,  

Drs. Emeliet Keeris-Dolstra 

 

2.  Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 kan de lezer kennismaken met de organisatie Nieuwe Start Woonzorg en 

moedermaatschappij Beschermd wonen Nederland. In hoofdstuk 4 geven wij inzage in onze missie, 

visie en strategisch beleid voor de komende 3 jaren. In hoofdstuk 5 volgt het managementreview 

waarin wij de ingezette maatregelen van het afgelopen jaar evalueren en doelen stellen voor het 

komende jaar.  In hoofdstuk 6 staat beschreven hoe de organisatie heeft gewerkt aan de 

implementatie van het kwaliteitskader in onze organisatie en in hoofdstuk 7 gaan we dieper in op de 

eerste bouwsteen: ‘het zorgproces rondom de individuele cliënt’. Hoofdstuk 8 bespreekt bouwsteen 

2: ‘cliëntervaringen’ en in hoofdstuk 9 komt bouwsteen 3 aan bod: ‘de zelfreflectie uit onze teams’. 

In hoofdstuk 10 staan we stil bij het kwaliteitsverslag en de visitatie, oftewel bouwsteen 4. In 

hoofdstuk 11 volgen de conclusie.  
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3.  Profiel Nieuwe Start Woonzorg 
3.1  Beschermd Wonen Nederland B.V.  
Nieuwe Start Woonzorg B.V. is een dochtermaatschappij van Beschermd Wonen Nederland B.V. 
Hieronder ziet u een schematische weergave van de Holding en werkmaatschappij. 

Beschermd Wonen Nederland B.V. is een moedermaatschappij die gelooft in persoonlijke 
maatwerkzorg, waarbij zij verbinding centraal stelt. Zij gelooft dat door middel van kleinschalige zorg, 
participatie, inclusiviteit en betrokkenheid grotere stappen kunnen worden gemaakt. Beschermd 
Wonen Nederland B.V. wil deze visie doorvoeren en heeft als missie een totaalconcept binnen de 
zorg aan te bieden bestaande uit begeleiding, dagbesteding, arbeidsparticipatie en behandeling. 

Hieronder worden de drijfveren van Beschermd Wonen Nederland beschreven: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermd Wonen Nederland  wil 

verbindend werken tussen personen, 

instanties, verenigingen, zorggevers en 

zorgvragers, werkgevers en 

werknemers, kortom tot elkaar. In een 

tijd waarin steeds meer afstand tot 

elkaar ontstaat en eenzaamheid groeit, 

is verbinding voor ons het magische 

woord. Samen met elkaar een stap 

zetten richting een inclusieve 

samenleving; een samenleving waarin 

iedereen volwaardig aan deel neemt 

met respect en gelijke kansen.  

Iedereen verdient zorg en aandacht gericht op zijn of 

haar persoonlijke behoefte. Ieder persoon telt mee en 

niemand wordt achtergelaten. Wij investeren in de 

extra stappen die nodig zijn voor verbinding, 

vertrouwen en rust. Wij werken cliënt-volgend en 

zorgen met passie, betrokkenheid en liefde voor de 

zorg en de mens.  

 

Zorg is meer dan alleen aandacht en nabijheid. 

Daarom staat een gedegen scholing, training, 

professionaliteit en ontwikkeling bij ons hoog in het 

vaandel. Wij investeren in kennisuitbreiding en delen 

onze ervaring en kennis graag met anderen. 

 

Beschermd 
wonen 

Nederland B.V.

Nieuwe Start 
Woonzorg B.V.
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3.2 Nieuwe Start Woonzorg B.V. 
Nieuwe start Woonzorg biedt zorg op diverse locaties in en rondom Eindhoven en Westerhoven. 
Onze kleinschalige zorglocaties bestaan uit huizen en appartementen en een woonboerderij te 
Westerhoven. Binnenshuis wordt gezorgd voor structuur, regelmaat, nabijheid en veiligheid. Wij 
begeleiden, plannen en organiseren taken en activiteiten om zo bij te dragen bij het verbeteren van 
hun kwaliteit van leven. Wij helpen de cliënten om hun zelfstandigheid te vergroten en hun doelen te 
bereiken. 

De mate waarin de bewoners begeleiding ontvangen hangt af van de gestelde indicatie, hulpvraag en 
eigen behoefte. Samen met de persoonlijk begeleider wordt een zorgplan opgesteld, waarin de 
doelen van de cliënt centraal staan. Het creëren en behouden van eigen regie vinden wij hierin erg 
belangrijk.  

De begeleiding is gericht op het bevorderen en/of behouden van een zo zelfstandig mogelijk leven en 
een goede integratie in de samenleving. Wanneer de cliënt er aan toe is, bestaat de mogelijkheid 
door te groeien naar volledig zelfstandig wonen met (intensieve) ambulante ondersteuning. 

Nieuwe Start Woonzorg levert beschermd wonen voor de Wmo  en Wlz indicaties. De Wmo zorg 
wordt geleverd vanuit een contract met de Gemeente Eindhoven, de Wlz indicaties worden vergoed 
vanuit het CZ zorgkantoor.  

3.3 Bedrijfsactiviteiten en diensten 

3.3.1 Woonbegeleiding 

De mate waarin de bewoners begeleiding ontvangen hangt af van de eigen behoefte en toegewezen 
zorgindicatie. Samen met de persoonlijk begeleider wordt een zorgplan opgesteld, waarin de doelen 
van de cliënt centraal staan. 

De begeleiding is gericht op het bevorderen of behouden van de zelfredzaamheid en integratie in de 
samenleving. Wanneer de cliënt er aan toe is, bestaat de mogelijkheid door te groeien naar volledig 
zelfstandig wonen met (intensieve) ambulante ondersteuning. 

3.3.2 Ambulante woonbegeleiding 

Naast woonbegeleiding, ondersteunen wij mensen die zelfstandig wonen en daarbij hulp en 
begeleiding op bepaalde levensgebieden nodig hebben. Onze medewerkers verzorgen in de eigen 
woning een vastgesteld aantal uren ondersteuning, afhankelijk van de indicatie en behoefte.  

3.3.3 Behandeling 

Per januari 2021 zal behandeling worden ingezet op basis van MPT (Modulair pakket thuis). In het 
jaar 2020 werd er (nog) geen behandeling ingezet. Wel wordt zorg geleverd met een behandelend 
karakter onder aansturing van de orthopedagoog en psycholoog.  

3.3.4 Dagbesteding 

Naast woonbegeleiding en individuele begeleiding organiseren wij de mogelijkheid tot sociale, 
creatieve en sportieve dagbestedingsactiviteiten.  

3.4 Doelgroep van de te leveren zorg 
Vanaf de start van de organisatie heeft Nieuwe Start Woonzorg zich gericht op de begeleiding aan 
(jong)volwassenen vanaf het 18e levensjaar die zelfstandig willen leven maar vanwege een beperking 
ondersteuning nodig hebben. In de praktijk bieden wij onze cliënten echter de mogelijkheid om zich 
bij ons te ontwikkelen en door te stromen naar diverse woonsituaties passend bij hun levensfase en 
ontwikkeling en dus op die manier bij ons voor langere tijd kunnen verblijven. Om deze reden 
hebben wij ons aannamebeleid in 2018 aangepast en bieden wij mensen van alle leeftijden een 
veilige plaats met betrokken en persoonlijke zorgverlening.  



  
 

7 
 

Onze begeleiding is bedoeld voor mensen met autisme en/of (licht) verstandelijke beperking tot 
zwak begaafde cliënten al dan niet gecombineerd met gedrags- psychische en/of psychiatrische 
diagnoses.  

Psychotische kwetsbaarheid en actieve verslaving zijn bij ons contra indicaties.  

3.5  Kerngegevens organisatie 

Kerngegevens  Aantal / bedrag / percentage 

  

Indicaties 

Wmo  

 Beschermd wonen 44 

 Ambulant 7 

 

Wlz 30 

 ZZP 21 

 VPT 9 

 

Aantal beschikbare plaatsen met verblijf 74 

 

Medewerkers 

Aantal medewerkers in loondienst 46 

Aantal fte personeelsleden in loondienst 32 fte 

Totaal aantal vacatures 1 

Aantal zorgmedewerkers 25.77 fte 

Aantal ondersteunde functies 6.23 fte 

Aantal stagiaires 0.4 fte 

Aantal BBL medewerkers 2.64 fte 

Aantal PSO medewerkers 4.29 fte 

Aantal vrijwilligers 0 

 

Meting: 31-12-2020 

3.6  Bestuur 
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de bestuurders mevrouw drs. E. Dolstra en 
dhr. R. Keeris.  

3.7  Toezichthoudend orgaan  
Nieuwe Start Woonzorg heeft een raad van commissarissen. Dhr. Mark Wilbers heeft plaats 
genomen als voorzitter en mevrouw Suzie Le Fèvre is lid van de raad van toezicht. In 2021 zal een 
derde lid toetreden.  

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse leiding van Nieuwe Start 
Woonzorg. Indien nodig staat zij de algemene leiding met raad ter zijde. Ieder kwartaal vergadert zij 
met de raad van bestuur en dan wordt hier uiteraard ook een verslag van gemaakt.  

Kantoor Schipper Accountants houdt mede toezicht op de financiële administratie en ontvangsten. 
Daarnaast waarborgt deze organisatie dat de betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en 
bestemming, het duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens Nieuwe Start 
Woonzorg is aangegaan.  
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3.8 Implementatie van de Zorgbrede Governancecode  
De statuten van Nieuwe Start Woonzorg B.V. zijn opgemaakt op basis van de Zorgbrede 
Governancecode.  

 

3.9  Structuur organisatie  
Hieronder ziet u hoe de organisatiestructuur is opgebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Gekwalificeerde medewerkers 
De geboden zorg wordt door professioneel gekwalificeerde medewerkers geleverd die voldoen aan 
de eisen en voorwaarden zoals gesteld in inkoopdocumenten, de productspecificaties en tenminste 
aan hetgeen binnen de kring van beroepsbeoefenaren gebruikelijk is. De organisatie streeft naar een 
evenwichtige verhouding tussen zorgvraag en inzet van zorg. De organisatie heeft zelf personeel in 
loondienst en zet haar productiebudget niet door aan onderaannemers/derden. 

Alvorens zorgverleners in te zetten bij cliënten, doorlopen zij een uitgebreide selectieprocedure 
waarbij onder andere gevraagd wordt om diploma’s, referenties en een VOG verklaring. Tevens 
wordt voor alle medewerkers een controle gedaan bij de Inspectie van gezondheidszorg en jeugd 
(IGJ), in het kader van de vergewisplicht. Wij werken aan de ontwikkeling van de medewerkers door 
middel van coaching en vier maal per jaar voortgangsgesprekken te voeren waarin ontwikkeldoelen 
worden besproken. Indien tijdens de uitvoering of bij toetsing de wenselijkheid van extra bijscholing 
blijkt, of als de medewerker deze behoefte zelf aangeeft, wordt extra scholing gearrangeerd. 

Wat betreft arbeidsvoorwaarden past Nieuwe Start Woonzorg de Cao-GGZ toe. 

RvC

Bestuur

Zorgmanager

Traject begeleider

Ondersteunend 
begeleider

Traject begeleider

BBL medewerker

Traject begeleider

Stagiaire

Traject begeleider

Vrijwilliger

HR adviseurGedragswetenschapper

Klachtencommissie Clientenraad

HR adviseur

Meewerkend 
teamleider
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3.10.1  Personeelsbeleid  
Nieuwe Start Woonzorg streeft naar een open en sociaal beleid waarin aandacht is voor een goed 
werkklimaat en arbeidsvoldoening. De medewerkers maken deel uit van compacte gespecialiseerde 
teams die begeleiding en ondersteuning bieden. De teams ontvangen ondersteuning en coaching 
vanuit hun teamleiders. Nieuwe Start Woonzorg vindt het belangrijk een goed evenwicht te zoeken 
tussen functie-inhoud en opleidingsniveau.  

Zorgverlening is teamwerk tussen cliënt en medewerkers. Door de professionaliteit, persoonlijke 
benadering en deskundigheid van medewerkers continue te stimuleren en te versterken, kan dit 
proces keer op keer worden verbeterd. De Cao-GGZ en de open cultuur van Nieuwe Start Woonzorg 
ondersteunt dit beleid. Nieuwe Start Woonzorg is 1 december 2016 HKZ KO gecertificeerd omdat zij 
kwalitatieve zorg hoog in het vaandel hebben staan. Per 1 december 2018 is Nieuwe Start Woonzorg 
in het bezit van een ISO 9001: 2015 certificering. 

Uitgangspunt is dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is geïntegreerd in de algehele 
bedrijfsvoering. Dit betekent dat het kwaliteitsbeleid is geïntegreerd in het beleid van de organisatie 
en dat kwaliteitsdoelstellingen zijn geïntegreerd in de doelstellingen van de organisatie. 

Door deze integratie van kwaliteit in de bedrijfsvoering zijn medewerkers in hun dagelijkse werk 
betrokken bij de resultaten en prestaties van de organisatie. Hierdoor worden de medewerkers 
gestimuleerd verbetersuggesties te doen en tekortkomingen te signaleren. Daarnaast worden 
cliënten gestimuleerd om verbetersuggesties te doen tijdens de cliëntenraden en het 
cliënttevredenheidsonderzoek. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door de directie 
van Nieuwe Start Woonzorg beoordeeld en geanalyseerd. De resultaten worden vastgelegd in het 
managementverslag en vormen input voor het jaarplan en meerjarenbeleid. 

3.10.2 Sociaal Ondernemen 
Sinds de start van de organisatie biedt Nieuwe Start Woonzorg mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt de mogelijkheden zich te ontplooien in het arbeidsveld. In begin 2018 en 2020 is dit 
beloond met het behalen van traptrede (3) van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).  

3.10.3 Werk-leertrajecten 
Nieuwe Start Woonzorg biedt voldoende werk-leertrajecten aan diverse opleiding en niveaus.  

3.10.4 Kwaliteitsmanagement 

Zorgverlening is teamwerk tussen cliënt en medewerkers. Door de professionaliteit, persoonlijke 

benadering en deskundigheid van medewerkers continue te stimuleren en te versterken kan dit 

proces keer op keer waar mogelijk verbeterd worden. De Cao-GGZ en de open cultuur van Nieuwe 

Start Woonzorg ondersteunt dit beleid.  

Uitgangspunt is dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is geïntegreerd in de algehele 

bedrijfsvoering. Dit betekent dat het kwaliteitsbeleid is geïntegreerd in het beleid van de organisatie 

en dat kwaliteitsdoelstellingen zijn geïntegreerd in de doelstellingen van de organisatie. 

Door deze integratie van kwaliteit in de bedrijfsvoering zijn medewerkers in hun dagelijkse werk 

betrokken bij de resultaten en prestaties van de organisatie. Hierdoor worden de medewerkers 

gestimuleerd verbetersuggesties te doen en tekortkomingen te signaleren. Daarnaast worden 

cliënten gestimuleerd om verbetersuggesties te doen tijdens de cliëntenraden en het 

cliënttevredenheidsonderzoek. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door de Directie 

van Nieuwe Start Woonzorg beoordeeld en geanalyseerd. De resultaten worden vastgelegd in de 

managementreview en vormen input voor het jaarplan en meerjarenbeleid. 
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4.  Missie, visie, kwaliteit & Strategie 
Nieuwe Start Woonzorg streeft naar een open, persoonlijk en sociaal beleid voor haar cliënten, 
medewerkers en de samenleving. De organisatie is opgericht vanuit het oogpunt dat in een 
maatschappij die steeds onpersoonlijker, sneller en harder wordt, mensen juist meer persoonlijke 
aandacht en zorg verdienen, om zich te ontwikkelen en een betere kwaliteit van leven te ervaren.  

Binnen de organisatie wordt aandacht besteed aan een goed werkklimaat en arbeidsvoldoening, 
zodat onze medewerkers zich op een juiste wijze kunnen ontwikkelen. Er wordt ingezet op een 
langdurige arbeidsverhouding waarbij werkgever en werknemer elkaar tot een hoger niveau kunnen 
brengen.  

Nieuwe Start Woonzorg probeert zich altijd in te zetten voor maatschappelijk belang en profileert 
zich als sociaal werkende organisatie. Zo wordt er binnen de organisatie actief gezocht naar 
samenwerking met andere sociaal ondernemende organisaties, krijgen mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt de mogelijkheid om zichzelf binnen de organisatie te ontplooien en bieden wij 
scholieren en studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen.  

4.1  Missie 
Nieuwe Start Woonzorg heeft als missie om mensen met een gedrags-, psychische-, psychiatrische- 
en/of (L)VB problematiek te ondersteunen en te begeleiden naar een volwaardig en zo zelfstandig 
mogelijk leven. Bij ons staat vertrouwen en een persoonlijke aanpak centraal in onze begeleiding. Wij 
stimuleren personen om de regie over eigen leven te voeren of zo nodig beschermd te wonen met 
ondersteuning. Wij willen de gedragsproblemen en beperkingen hanteerbaar maken, zodat onze 
cliënten goed kunnen functioneren in hun sociale netwerk en de samenleving als geheel. 

4.2  Visie  
Ieder mens is uniek met eigen behoeften, verwachtingen en dromen; tijdens onze begeleiding staan 
de wensen en mogelijkheden van onze cliënten centraal en bieden wij individuele aandacht om hun 
doelen te behalen. Respect, persoonlijke aandacht, vertrouwen, betrokkenheid en nabijheid zijn 
kernwaarden in onze werkwijze.  

Wij blijven niet hangen in het verleden en in beperkingen, maar denken in oplossingen, mogelijkheden 
en kijken naar een positieve toekomst.  

4.3  Kwalitatieve zorgverlening 

4.3.1  ISO 9001: 2015 
Sinds december 2018 is de organisatie in het bezit van de certificering ISO 9001:2015. 

Voor de doelmatige besturing, verloop van onze processen en om te kunnen voldoen aan de wensen 
van de cliënten, is een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem een belangrijk onderdeel van onze 
organisatie. Het primaire doel van de toepassing van kwaliteitszorg is het borgen van de werkwijzen 
binnen Nieuwe Start Woonzorg. Zo willen wij bewerkstelligen dat iedere medewerker volgens 
dezelfde filosofie en werkwijzen handelt. Het handboek moet ook steun bieden voor nieuwe 
medewerkers, die worden ingewerkt. Onder ons kwaliteitssysteem vallen alle primaire en 
ondersteunende processen. Het primaire proces omvat de volgende stappen: 

 

Aanmelding en 
Intake

Voorbereiding 
komst cliënt

Planning van de 
zorg

Uitvoering van de 
zorg

Beëindiging van de 
zorg/doorstroom 
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Strategie en  
doelstellingen  
Nieuwe Start  
Woonzorg 

Opleidingsplan / 
POP 

Doelstellingen  +  prestatie - 
indicatoren NSW O . a .  

Primair proces 

Management - 
informatie / KPI’s 
( per kwartaal ) 

Functionering - en  
beoordelings - 

cyclus  
( jaarlijks ) 

Evaluaties :  CTO  
( 1  keer per  3  jaar ) ,  

MTO ,  
leveranciers - 
beoordeling  

ketenpartneronder 
zoek ,  interne  

auditing ,    
afwijkingen ,  
meldingen ,  
klachten  &  
incidenten  
( jaarlijks ) 

Cliente

n 
Medewerkers 

Strategisch overleg  
Kwaliteitsverslag  &  Management  

review  ( jaarlijks ) +  
en vebeteracties  ( continu ) 

Werkbegeleiding 

Opleiding en  
instructies  
( gepland ) 

Missie  /  visie en  
kernwaarden 
Nieuwe Start  
Woonzorg 

Risico - 
management :  

kansen en  
bedreigingen 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

Ondersteunende  
processen 

Cliente

n 

Omgevings - 
analyse 

Stakeholders 
 analyse 

Kwaliteitsoverleg 

per kwartaal + MT 

overleg per 2 wk 
  

 

Afdelingsoverleg  en  
nieuwe acties 

PRI 

Het kwaliteitssysteem is opgesteld op basis van de ISO 9001:2015. Alle eisen van deze norm zijn op 
een praktische wijze in het systeem geïntegreerd. De besluitvorming vindt plaats op basis van de 
Deming-cirkel (plan-do-check-act) waarmee beleidskeuzes weloverwogen worden genomen. Het 
kwaliteitssysteem van Nieuwe Start Woonzorg ziet er als volgt uit: 
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4.5  Strategie  
Input 

4.6 Langere termijn doelstellingen 
Input: 

 Meerjarenplan 2021-2024 

Langere termijn doelstellingen 2021-2024: 

 Vergroten sociale inclusie en het verminderen van eenzaamheid onder bewoners; 

 Samenwerken binnen de keten; 

 Verbondenheid met onze medewerkers continueren; 

 Onderscheidend vermogen vergroten; 

 Deskundigheidsbevordering; 

 Bewust bekwaam werken middels kwaliteitskader gehandicaptenzorg; 

 Aantrekkelijk werkgeverschap; 

 EHealth oplossingen toepassen en administratieve lasten verminderen; 

 Meer tijd voor de cliënt en verlaging werkdruk; 

 Milieu doelstellingen mens en milieu; 

 Circulair en maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. 

De komende jaren zullen wij werken aan de kernthema’s; ‘Verbinding, ‘Kwaliteit’ en ‘Duurzaamheid’ 
door middel van boven genoemde doelstellingen.   

 

  



  
 

13 
 

5.  Management en organisatie 

5.1 Opvolging acties uit managementreview 2019 

Input 

 Opvolging doelstellingen en indicatoren managementreview 2019 en vooruitblik op 2021 

Acties & opvolging: 

In 2019 zijn acties uit het managementreview gekomen die in 2020 zijn behandeld, opgepakt en 

geëvalueerd. Hieronder behandelen wij de belangrijkste verbeteracties die zijn uitgevoerd.  

 In mei 2020 is de overeenkomst getekend met het CZ zorgkantoor. Dit betekent dat wij 
voortaan Zorg in Natura leveren voor het CZ Zorgkantoor en dat cliënten zonder Pgb ook bij 
ons in zorg kunnen komen. Nadat het contract in mei 2020 werd aangegaan heeft het nog tot 
oktober 2020 geduurd voordat het administratieve proces was afgerond en alle bewoners 
met een PGB waren omgezet naar ZIN.  

 In Eindhoven is in 2020 gewerkt aan het flexibel inzetten van zorg en aandacht onder 
aansturing van de trajectbegeleiders binnen twee kleinere teams. De trainingen van het 
voorgaande jaar hebben eraan bijgedragen dat het niveau van zorgverlening is gestegen en 
meer maatwerk zorg is geleverd. Dit wordt tevens duidelijk naar aanleiding van het CTO 
uitgevoerd in 2020.  

 De geplande opleidingen en trainingen zijn in 2020 niet door gegaan in verband met de 
Coronacrisis. In het vierde kwartaal zijn we langzaam gestart met kleinere groepen te trainen 
waarbij de helft online en de helft live aanwezig zijn. Voornamelijk in team Westerhoven, 
waar veel sprake is van complexe problematiek, zien we het gemis van de geplande 
trainingen en opleidingen. Voor het jaar 2021 hebben we een intensief trainingsprogramma 
gepland waarbij veel ingezet wordt op complexe problematiek, teambuilding, verstrekken 
van medicatie en omgaan met agressie.  

 De lijn van een verhoging van directe zorg en vermindering van indirecte zorguren is verder 
doorgezet in 2020. Dit is echter niet goed meetbaar doordat de gehele werkwijze is 
veranderd door de Coronacrisis. Vanaf maart 2020 is thuiswerken de standaard en is meer 
ingezet op beeldschermzorg, zorg op afstand, etc. We hebben wel ervaren dat de 
teamverdeling die is ingezet in 2019 ervoor heeft gezorgd dat we met kleinere teams 
efficiënter werken wat direct ten goede komt van onze zorgverlening. In het CTO van 2020 
geeft 90% van de cliënten aan voldoende zorg te ontvangen en geven zij hun begeleiders een 
rapportcijfer 8.2. De resultaten van het MTO laten zien dat de werkdruk van de medewerkers 
in 2020 ten aanzien van 2019 sterk is verminderd.  

 Eind 2019 is onze woonboerderij te Westerhoven geopend. In de start woonden hier 14 
bewoners, allen met een lagere zorgindicatie niet passend bij een 24 uurs locatie. In 2020 zijn 
een aantal cliënten met lagere indicaties doorgestroomd naar zelfstandige woningen mét 
begeleiding en bestaat de instroom uit bewoners met een complexe zorgvraag passend bij 
een kleinschalige 24 uurs locatie. Het opstarten van deze locatie ten tijde van de Coronacrisis 
is een uitdaging gebleken. Zoals de gehele zorg hebben wij ook moeten kampen met 
personeelstekorten door ziekte en quarantaineverplichtingen terwijl de zorgvraag door 
uitvallen van dagbestedingen en dagprogramma’s juist toenamen. In het vierde kwartaal van 
2020 is een teamleider aangesteld en zijn meerdere ervaren medewerkers aangenomen met 
specifieke specialisaties om het team verder vorm te geven en de kwaliteit van zorg verder te 
verbeteren.  

 In het komende jaar wil de organisatie behandeling deel laten uitmaken van haar 
dienstverlening. Door de zeer lange wachtlijsten bij externe behandelcentra zien we dat het 
algemeen welbevinden en de ontwikkeling van onze bewoners stagneert. Mede hierdoor 
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wordt de zorgvraag steeds complexer en verhoogt dit tegelijkertijd de werkdruk van onze 
medewerkers. Om passende zorg te kunnen bieden is het van belang dat wij een integraal 
zorgklimaat kunnen bieden met behandeling.   

 De groeidoelstellingen van de organisatie zijn behaald. 

 Vanwege de grote groei die de organisatie in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt waren 
verbeteringen op ICT gebied nodig. Deze zijn in 2019 en begin 2020 doorgevoerd. Wij hebben 
hier profijt van gehad toen vanaf maart 2020 veel medewerkers thuis moesten werken 
vanwege de Coronacrisis. Ook was het voor ons hierdoor eenvoudiger om de zorg, al dan niet 
online, voort te zetten.  

 

5.2   Interne en externe audits  
De interne audit is uitgevoerd door Annet van Meijl en Emeliet Dolstra. De externe audits door Tüv.  

5.2.1 Interne audit 2020 

Input: 

 Interne audit rapport 2020 

Constateringen: 

 De maatregelen ter verbetering (MTV) zijn beide doorgevoerd. 

5.2.2 Externe audit 2020: 

Input: 

 Externe auditrapport 

Constateringen: 

 Auditor is positief over de kwaliteit van het systeem, organisatie en zorginzet.  

 Sprake van 1 Mogelijkheid ter Verbetering (MtV): deze is direct verholpen en een 
verbetermaatregel is ingevoerd.  

De organisatie heeft het rapport ontvangen en is het eens met de bevindingen.  

Maatregelen: 

 Overeenkomst aangegaan met controleur brandmeldinstallaties met specificatie 
controlepunten die jaarlijks worden nagelopen en afgetekend. 

 Uitvoeren jaarlijkse externe audit november 2021.  

5.3  Stakeholders 

Input: 

 Beheersmodel 2020 

Ontwikkelingen: 

De ontwikkelingen worden per kwartaal in het kwaliteitsoverleg besproken. Voor 2020 waren dit de 
belangrijkste te verwachte ontwikkelingen: 

 Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de Coronacrisis. In de eerste golf hebben 
wij de contactmomenten verminderd, maar zijn alle begeleiders cliënten blijven zien. Met 
behulp van beeldbellen, telefoon en appberichten hebben wij de zorg goed kunnen 
continueren. Voor zover wij weten heeft tot op heden geen besmettingen plaats gevonden 
van begeleiders naar bewoners of andersom. Hieraan kunnen we afleiden dat de 
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medewerkers en de bewoners zich goed aan de maatregelen en werkafspraken hebben 
gehouden.  

Het zoeken naar mogelijkheden binnen de maatregelen voor onze kwetsbare doelgroep, het 
aanpassen van werkafspraken omtrent bezoek is voor de medewerkers en bewoners een 
grote uitdaging gebleken. Om dit goed vorm te geven en duidelijkheid te verschaffen en 
hebben wij binnen de eerste golf een coronacoördinator aangesteld die van alles met 
betrekking tot Corona op de hoogte was en hierop direct heeft kunnen bijsturen. We hebben 
in het afgelopen jaar een stijging gezien in het ziekteverzuim dit was in 2020 4.6%, terwijl dit 
voorgaande jaren rondom 2% stabiel bleef. Deze stijging kunnen we toewijzen aan 
quarantaine maatregelen en ziekte door Covid2019. Daarnaast heeft de organisatie extra 
kosten gemaakt door het inzetten van Corona Sneltesten waarbij binnen 30 minuten 
duidelijkheid was over eventuele besmettingen.  

 Door de overgang van PGB naar Zorg in Natura is veel veranderd voor onze bewoners. PGB’s 
zijn omgezet naar ZIN indicaties waardoor zij niet langer verantwoordelijk zijn voor de 
financieren administratie die gepaard gaat met hun zorg. Voor veel van onze bewoners is 
hierdoor de administratieve last verminderd.  

 Mede door een goede naam en doordat wij zorg in natura aanbieder zijn geworden hebben 
wij de aanmeldingen zien verdubbelen. Hierdoor hebben wij het aanmeld- en intakeproces 
moeten aanpassen en hebben wij hiervoor twee mensen verantwoordelijk gemaakt. Op deze 
wijze worden mensen die ons bellen direct persoonlijk te woord gestaan en houden 
zorgvragers dezelfde contactpersoon totdat zij bij ons in zorg komen.   

Maatregelen: 

 De te nemen acties voor 2021 zullen in de maand december in de stakeholdersanalyse 
worden bijgewerkt. 

5.4   Evaluatie samenwerking met ketenpartners 2020 
Input 

 Ketenpartner onderzoek 2020 

Constateringen: 

Het ketenpartner onderzoek gebeurt bij ons middels een semi-gestructureerde vragenlijst 

afgenomen door onze (zorg)-medewerkers. Enkele voorbeelden hiervan zijn: generalisten, 

behandelaren, bewindvoerders, etc.. Wij zijn van mening dat wij hierdoor meer informatie krijgen 

waar we ook echt mee vooruit kunnen. In het afgelopen jaar zijn er slechts een klein aantal 

onderzoeken afgenomen, hieronder volgt een korte opsomming van de bevindingen: 

 Overwegend positief gereageerd op onze dienstverlening; 

 Ketenpartners zijn te spreken over de korte lijnen, betrokkenheid, vertrouwensband met 
bewoners en professioneel handelen;  

 De manier van ons ketenpartner onderzoek valt in de smaak en er is aangegeven dat wij 
meer dienen te doen aan PR, onze naamsbekendheid is niet groot, volgens enkelen; 

 Er zijn wat wisselingen in begeleidingsmedewerkers geweest in 2019, dit wordt als 
verbeterpunt benoemd; 

 Een bewindvoerder geeft aan bij ons een zeer prettige ervaring te hebben gehad tijdens een 
open dag in 2018, hopelijk kunnen we dit na Corona opnieuw organiseren.  
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Acties ketenpartner onderzoek 2019: 

 De wisselingen in 2019 zijn voornamelijk afkomstig vanuit de her-organisatie van één team 
naar drie teams. Het ziekteverzuim is bij de organisatie laag en er is een vaste kern van 
medewerkers met weinig verloop. Daarnaast geeft de organisatie mensen waarover wij 
tevreden zijn na een korte periode een vast contract; hierdoor binden we medewerkers en 
wordt meer stabiliteit gecreëerd. In het jaar 2020 hebben slechts 2 van de 44 medewerkers 
afscheid van ons genomen.  

 De verbetervoorstellen naar aanleiding van het ketenpartneronderzoek 2020 is 
meegenomen in de verbetervoorstellen van 2021.  

5.5  Analyse middelen, materiaal en apparatuur  

Input: 

 Overzicht meldingen en klachten in beheersmodel 2020 

 Leveranciersbeoordeling 2020 

 Input technische dienst 

Constateringen: 

 Uit de analyse van de werklijst 2020 wordt duidelijk dat er 85 meldingen zijn gedaan van 
defecten in en rondom woningen van bewoners. Vijf en twintig hiervan zijn afkomstig vanuit 
Westerhoven.   

 Sinds 2020 is een volledige inventarislijst van de organisatie opgesteld waarin per locatie alle 
inventaris, elektrische apparatuur, controles en brandveiligheid wordt bijgehouden door de 
technische dienst. Daarbij worden tevens iedere zes maanden in alle woningen hygiëne 
controles gehouden door TD en Gastvrouw. Iedere woning ontvangt een cijfer voor de 
verschillende onderdelen die worden gecontroleerd zoals de hygiëne van de badkamer, 
oven/magnetron, koelkast, balkon, etc. De bewoner met het hoogst behaalde rapportcijfer 
ontvangt een prijs.       

 De organisatie is in Q4 2019 gaan werken via een beveiligde server en plansysteem. Deze ICT 
vooruitgang heeft bijgedragen bij een verdere professionalisering van de organisatie. 
Daarnaast heeft het ons geholpen om tijdens de Coronacrisis goed en efficiënt onze 
werkzaamheden voort te kunnen zetten. 

 De huidige middelen die in gebruik zijn van Nieuwe Start Woonzorg worden door de directie 
als niet toereikend beschouwd. Wij zien dat de groei van de organisatie, de administratieve 
lasten van medewerkers en de wens om verduurzaming binnen de zorg na te streven, meer 
vraagt dan onze huidige ECD en ICT systemen kunnen leveren. De administratieve lasten 
nemen toe door een toename aan systemen en dat willen wij in de komende jaren 
terugbrengen.  

Maatregelen: 

 Reparatieverzoeken worden allen door middel van de werklijst van de Technische dienst 
ingevoerd. Er worden niet langer ad-hoc meldingen doorgegeven. 

 Naar aanleiding van de groei van een nieuwe locatie is besloten om een huismeester 
hiervoor aan te stellen die zich volledig op deze locatie kan richten. Hierdoor heeft onze 
Technische dienst medewerker meer ruimte voor de woningen in Eindhoven.  

 Naar aanleiding van veel storingsmeldingen m.b.t. internet bij bewoners is in 2020 in het 
MTO navraag gedaan naar het aantal storingen. 50% van de bewoners geeft aan tevreden te 
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zijn met Ziggo en 50% geeft aan niet tevreden te zijn. In het komende jaar zullen we verder 
onderzoek doen of een eventuele overstap een verbetering inhoudt.  

 In de externe audit van 2020 is een Mogelijkheid te Verbetering aangegeven door de auditor 
met betrekking tot onze leveranciers. Deze hebben wij doorgevoerd en opgenomen in het 
beheersmodel.   

5.6   Omgevingsanalyse en wettelijke wijzigingen 

Input: 

 Beheersmodel 2020 

Constateringen en ondernomen acties: 

 In 2020 worden de eerste stappen gezet om in 2021 te voldoen aan de NEN 7510.  

 In 2020 is een BHV plan verder uitgeschreven voor Eindhoven en locatie Westerhoven.  

 Omdat de organisatie in 2020 meer dan 25 medewerkers in dienst had is er een 
preventieteam aangesteld. Tevens is een RI&E uitgevoerd en geauditeerd.  

 Met de overeenkomst van het CZ zorgkantoor kwamen ook nieuwe verantwoordelijkheden 
en verplichtingen. Nieuwe Start Woonzorg voldoet aan alle verplichtingen die behoren tot 
deze wetgeving.  

 In 2021 zal een gedeelte van de Wmo complexe doelgroep worden overgeheveld naar de 
Wlz. 

 Voor de gemeente Eindhoven geldt een nieuwe aanbestedingsprocedure voor WMO zorg 
2022. Hierop dient de organisatie zich voor te bereiden.  

Maatregelen: 

 Het aankomende jaar volgen gesprekken met Smartlockr t.b.t. beveiligd mailen volgens NEN 
7510. 

 In 2021 zullen de acties betreffende de RI&E worden uitgezet en doorgevoerd. 

 Een correcte uitvoering van verantwoording doen aan het Zorgkantoor. 

 In januari 2020 bovenstaande meenemen in evaluatieplanning.  

5.7  Status verbeteracties en effectiviteit van verbeteracties 

Input:  

 Beheersmodel 2020 

Constateringen: 

 Van de 58 te verbeteren voorstellen zijn er op 31 december 2019, 11 moeten nog worden 
gestart, 19 zijn in ontwikkeling, 27 afgerond en loopt er 1 achter. Effectiviteit is direct 
beoordeeld en opgenomen in beheersmodel 2020 of dient in beheersmodel 2021 nog te 
worden gemonitord. 

 In voorgaande jaren werd aangegeven dat de bereikbaarheidsdienst gepaard gaan met een 
hogere ervaren werkdruk. In 2020 hebben we veranderingen doorgevoerd met betrekking 
tot de duur en intensiteit en hebben we de regels naar de bewoners aangepast. We zien in 
de MTO van 2020 terug dat de ervaren werkdruk sterk is afgenomen.   
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 De nieuwe server en ICT mogelijkheden zijn goed benut. Dit heeft eraan bijgedragen om de 
zorg goed vorm te kunnen blijven geven tijdens de crisis.  

 Alle dossiers van cliënten en medewerkers zijn volledig gedigitaliseerd.  

 Door een toenemende werkdruk voor het management, administratieve last bij de  
zorgmedewerkers en om bij te dragen aan het werkplezier is gekozen om teamleiders aan te 
stellen. We zullen in het komende jaar meten hoeveel dit bij heeft gedragen aan het 
werkplezier van de medewerkers binnen de teams.  

 Dossiers dienen ten alle tijden op orde te zijn, we zien echter dat dit niet altijd het geval is.  

 Tot op heden is alle medicatie in eigen beheer van de bewoners. Maar met een toename in 
complexiteit van de problematiek in Westerhoven is een correct medicatieprotocol van 
belang voor het beheer en verstrekken van medicatie.  

 Met de groei in aantal medewerkers zien we de administratieve last betreffende financiële 
en personeelsadministratie toenemen. De systemen binnen de organisatie zijn niet aan 
elkaar gekoppeld. Door gebruik te maken een gebruiksvriendelijk ECD dat gekoppeld wordt 
aan de personeel-, planning-, administratie-, en loonsystemen kan tijd efficiënter worden 
ingezet en administratie tijd worden verminderd.    

Maatregelen: 

 Meten werkplezier in MTO 2021.  

 Controlemomenten inbouwen m.b.t. dossiervorming, verantwoordelijkheid komt bij 
teamleider. Zorgmanager draagt zorg voor controles steekproefsgewijs.   

 Opstellen medicatiebeleid, Elektronisch toedienregistratie aanschaffen en implementeren, 
training aan medewerkers Westerhoven verzorgen.  

 Correcte implementatie van nieuw ECD en gekoppelde systemen.  

 Opstellen nieuwe verbeterlijst 2021 en opnemen in het beheersmodel. Dit dient te gebeuren 
in januari 2021. 

5.8 Status doelstellingen 2020 

Input: 

 Beheersmodel 2020 

Constateringen:  

 Van de 32 doelstellingen voor 2020 zijn op 31 december 2020, 20 behaald, 7 in ontwikkeling 
en 5 niet behaald. De doelstellingen die niet zijn behaald of nog in ontwikkeling zijn, hebben 
we opgenomen in het beheersmodel 2021. 

 De organisatie heeft de doelstellingen behaald met betrekking tot het aannemen van BBL 
leerlingen.  

 Het ziekteverzuim is gestegen tot 4.6% in verhouding tot 2% een jaar geleden. Dit is 
voornamelijk vanwege Corona waarbij enkele medewerkers langere tijd ziek zijn geweest en 
quarantaine in verband klachten.   

 Arbeidstevredenheid is in het afgelopen jaar toegenomen en de werkdruk verminderd.   
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 De groeidoelstellingen van Wlz cliënten zijn behaald. We verwachten in het komende jaar 
dat we door zullen groeien naar een 50/50 verdeling tussen Wlz en Wmo cliënten.   

 De cliëntenraad is zeer actief binnen de organisatie. De raad adviseert de organisatie om 
verbeterslagen te maken en organiseert regelmatig uitjes en avonden voor de cliënten. 

 De organisatie wilde haar naamsbekendheid vergroten en haar visie breder tentoon stellen. 
Wij willen laten zien wat maatwerk zorg en persoonlijke zorg voor ons inhoudt. Management 
heeft ervoor gekozen om dit visueel te onderbouwen door zich beter zichtbaar te maken op 
Social media. De doelstellingen zijn ruimschoots behaald. De reacties hierop zijn erg positief. 

 De opstart van de locatie Westerhoven met bestaande populatie, maar met een nieuw team 
heeft flink wat uitdagingen met zich meegebracht. Hierdoor zijn de administratieve 
handelingen zoals dossieropbouw achter komen te liggen bij team Westerhoven. Met de 
komst van een nieuwe Teamleider verwachten we het aankomende jaar hier verbetering in 
aan te kunnen brengen.  

Maatregelen: 

 Niet behaalde doelen zullen in januari 2021 worden geëvalueerd, bijgesteld en in de 
doelstellingen van 2021 terugkomen. Dit zal worden beschreven in het beheersmodel 2021.   

 De behaalde en niet behaalde doelstellingen van 2020 en doelstellingen voor 2021 zullen in 
Q1 aan de medewerkers worden gepresenteerd.  

5.9  Prospectieve en retrospectieve risico inventarisatie zorgverlening 
Door middel van een jaarlijkse risicosessie wordt met medewerkers de interne risico’s van de diverse 

zorgprocessen in kaart gebracht.  

Nieuwe Start Woonzorg legt voor haar processen de risico’s gelet op de cliëntveiligheid vast met als 

doel om – door verkregen inzichten in risico’s op procesniveau – adequate preventieve en 

corrigerende beheersmaatregelen vast te kunnen stellen en toe te passen. Het doel is dat er in een 

breed verband binnen de organisatie nagedacht wordt over de kwaliteitsrisico’s binnen de kritische 

processen en dat op basis hiervan verbeteringen doorgevoerd worden. Om de kritische processen 

helder te krijgen, kan de vraag gesteld worden: Welke processen beïnvloeden rechtstreeks de 

kwaliteit van die hulp-/dienstverlening?  

5.9.1 Input & genomen maatregelen Prospectieve risico inventarisatie 2020 

Input: 

 PRI 2019 

 Beheersmodel 2020 

Uitgevoerde acties PRI 2019: 

N.a.v. de PRI in 2019 zijn er de volgende maatregelen genomen:  

 Gastvrouw en technische dienst bezoeken alle woningen twee maal per jaar voor een 
hygiëne bezoek. Tijdens dit bezoek wordt de algehele staat van de woning bekeken en 
gerapporteerd op gebied van hygiëne maar ook eventuele technische mankementen. Waar 
nodig worden acties uitgezet.  

 Er zijn veranderde werkwijzen uitgezet betreffende verhuizingen en inspecties. Deze zijn 
meegenomen in het beleid.  

 Crisisprotocol en procedures suïcide zijn opgesteld en aan medewerkers gecommuniceerd.  
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 De directie concludeert dat er grote verbeterslagen zijn gemaakt.     

5.9.2 Input & te nemen maatregelen Prospectieve risico inventarisatie 2020  

Input: 

 PRI 2020 

Constateringen: 

In december 2020 heeft een PRI sessie plaatsgevonden met 8 medewerkers. De directie van NSW 

erkent de risico’s en zal de volgende verbeterpunten doorvoeren om de risico’s te beperken: 

 De eenzaamheid onder bewoners wordt als een hoog risico gezien door de medewerkers. Dit 
was al zo voor Corona en is in het afgelopen jaar sterk gegroeid.  

 Weinig inzicht in beperkingen vanuit het sociaal netwerk van de cliënt.  

 Verminderde samenwerking met generalisten door te weinig contactmomenten tussen 
begeleider en generalist en generalist en cliënt.    

 Rookmelders worden in sommige woningen onklaar gemaakt.  

 Bewoners begrijpen de Coronamaatregelen niet goed en vinden het lastig om zich hieraan te 
houden.  

 Bij verloop van medewerkers een hogere arbeidsbelasting om (ex) collega’s doordat de 
organisatie slechts één maand opzegtermijn hanteert.  

Maatregelen: 

 Verbetervoorstellen opgenomen in beheersmodel 2021. 

 Opstellen projectgroep “Jij hoort erbij”. Deze projectgroep zal in het komende jaar inzetten 
op het in contact brengen van bewoners. Tevens gebruiken zij evidence based methodes om 
begeleiders te ondersteunen om de sociale kaart van onze bewoners in kaart te brengen.  

 De definitieve verbetermaatregelen van de PRI in januari 2020 meenemen in de jaarevaluatie 
in het beheersmodel 2021.  
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6.  Implementatie kwaliteitskader gehandicaptenzorg  
Sinds 2020 voldoen we aan drie van de vier bouwstenen van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. 

Dit zijn de volgende: ‘het zorgproces rondom de individuele cliënt’, ‘onderzoek naar cliëntervaringen’ 

en ‘zelfreflectie binnen het team’. Van de vierde bouwsteen is het kwaliteitsrapport geschreven. In 

2021 zal de directie in contact treden met collega organisaties om de mogelijkheid te bespreken voor 

een externe visitatie.   

Maatregelen: 

 Maandelijks komt er één bouwsteen terug in de diverse teamvergaderingen. Deze worden 
opgenomen als verbetervoorstellen in het beheersmodel. 

 Externe visitatie bespreken met collega organisatie.  

 Plannen externe visitatie met collega organisatie.  
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7.  Bouwsteen 1 | Zorgproces rondom individuele cliënt 

7.1  Algemeen 
De eerste bouwsteen van het kwaliteitskader stelt het zorgproces rondom de cliënt centraal. Op 
basis van dialoog tussen cliënt en zorgmedewerkers worden voor elke cliënt de volgende kernpunten 
inzichtelijk:  

1. De zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoeften. 

2. De gezondheidsrisico’s en veiligheid. 

3. De ervaren kwaliteit van leven/bestaan. 

4. De betrokkenheid van het netwerk. 

5. De afspraken over de dagelijkse zorg en ondersteuning. 

7.2  Omschrijving primair proces rondom de individuele cliënt  
De kwaliteit rondom het zorgproces van de individuele cliënt binnen het primaire proces wordt 
gewaarborgd door een concreet kwaliteitsmanagementsysteem dat bekend is bij alle medewerkers 
en waarin constant aan verbetering wordt gewerkt. In het kort staat het primair proces hieronder 
beschreven.  

 

1. Aanmelding & voorbereiding komst Client 

Nieuwe Start Woonzorg hecht veel waarde aan een persoonlijke en betrokken werkwijze in het 

gehele primaire proces. Tijdens de aanmelding, intake en voorbereiding van de zorg, wordt de cliënt 

door dezelfde medewerker begeleid. Ook onderhoudt deze medewerker de eventuele contacten met 

andere betrokkenen en ondersteunt waar nodig in de voorbereidingen. Denk hierbij aan het 

aanvragen van een indicatie, contact met huidige zorgverlener, of de voorbereiding van de 

verhuizing. Kort voor aankomst draagt de intake medewerker alles over aan de toegewezen 

begeleiders. Met deze werkwijze is de foutmarge nihil en heeft de zorgvrager duidelijk bij wie hij/zij 

terecht kan met vragen.  

2. Planning van de zorg 

Bij onze organisatie heeft iedere cliënt maximaal 2 vaste persoonlijk begeleiders. Alvorens de cliënt 

in zorg komt wordt hij/zij voorgesteld aan deze persoonlijk begeleider(s). De cliënt heeft één 

trajectbegeleider die de lijnen uitzet en een ondersteunend begeleider. Bij de kennismaking worden 

ook de eerste begeleidingsafspraken gemaakt. Ook na de eerste week worden individuele 

begeleidingsmomenten altijd samen met de cliënt gemaakt en aangepast aan het rooster/planning 

van de cliënt. Wij vinden het belangrijk om in dialoog te gaan met de cliënt en hierin is het nemen 

van eigen regie belangrijk.  

Naast de planbare zorg is er een bereikbaarheidsdienst voor noodgevallen. Dit nummer is 24 uur per 

dag bereikbaar en wordt altijd door een lid van het team bij zich gedragen.  

Aanmelding en 
Intake

Voorbereiding 
komst cliënt

Planning van de 
zorg

Uitvoering van de 
zorg

Beëindiging van de 
zorg/doorstroom 
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3. Uitvoering van de zorg & zorgplan 

De uitvoering van de zorg wordt gedaan op basis van een zorgplan dat samen met de cliënt wordt 

opgesteld op basis van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). In dit plan vormen eigen doelen, wensen 

en behoeften de basis van de zorgverlening. Tevens worden gezondheidsrisico’s, veiligheid, 

betrokkenheid van het netwerk en afspraken van de dagelijkse hierin zorg opgenomen. Het zorgplan 

heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden en wordt na zes maanden geëvalueerd met 

cliënt (en eventuele betrokkenen) en begeleider.  

Wanneer het noodzakelijk is om een signaleringsplan op te stellen, gebeurt dit in overleg met de 

orthopedagoog. Het signaleringsplan geeft de begeleiders meer houvast in de begeleiding en de 

bejegening van de cliënt. 

Volgens onze visie, passen wij ook de woonsituatie aan de mogelijkheden en levensfase van de cliënt 

aan. Zo kan iemand bij ons starten in een woning met twee anderen cliënten of op onze 

woonboerderij in Westerhoven, doorstromen naar een appartement binnen een wooninitiatief en 

opnieuw doorgroeien naar een geheel zelfstandige woning met begeleiding.  

4. Beëindiging zorg 

Beëindiging zorg dient door de cliënt of dienst vertegenwoordiger te gebeuren middels schriftelijke 

opzegging. Twee weken voor de einddatum vindt een eerste inspectie van de woning plaats en op de 

laatste dag van zorg is de eindinspectie en worden tevens de sleutels van de woning ingeleverd.  

Evaluatie acties 2019: 

 In 2019 is veel tijd gestoken in het verbeteren van het zorgplan. Concreter, duidelijker en 
makkelijker leesbaar voor de cliënt. Het doel was om transparanter te zijn in de doelen en 
verwachtingen. Uit het tevredenheidsonderzoek 2020 blijkt dat respondenten het zorgplan 
concreet en duidelijk vinden. Het aantal doelen wordt positief beoordeeld en iedereen geeft 
aan betrokken te zijn geweest bij het opstellen van zijn/haar zorgplan. 

Acties 2020: 

 In verband met de coronacrisis zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd. Er is een duidelijk 
coronabeleid opgesteld dat we graag in 2021 met onze bewoners gaan evalueren.   

7.3  Cliëntgebonden risico’s 

7.3.1 Meldingen  
Bij Nieuwe Start Woonzorg worden alle incidenten en andere afwijkingen geregistreerd, behandeld, 

opgelost en geëvalueerd. Dit met als doel om tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. 

Meldingen kunnen afkomstig zijn van cliënten, maar ook vanuit medewerkers. De meldingen worden 

opgevolgd en geëvalueerd door de zorgcoördinator en eventuele verbetervoorstellen worden 

gepland en geïmplementeerd in overleg met het management.  

Incident/type afwijking Aantal Behandeld  binnen 
gestelde termijn 

Agressie (verbaal/fysiek) 34 Ja 

Seksueel overschrijdend gedrag 1 Ja 

Vrijheidsbeperking 0 Ja 

Vermissing 0 Ja 

Ongeval 23 Ja 

Materialen en middelen 2 Ja 

Diefstal 1 Ja 
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Overlast 2 Ja 

Medicatie 7 Ja 

Risico privacy schending 0 Ja 

Overig 10 Ja 

Totaal 79 Ja 

Alle meldingen zijn direct opgepakt door begeleiders, 100% zijn binnen de gestelde termijn 

behandeld, en geëvalueerd met betrokken cliënten en/of medewerkers. 

In verhouding tot voorgaande jaren is het aantal agressiemeldingen hoog, ruim 43% van de 

meldingen zijn agressie gerelateerde meldingen. Hiervan zijn twee meldingen van fysieke agressie, 

alle overige zijn meldingen van verbale agressie. Van deze meldingen is bijna 80% afkomstig van één 

locatie. Op deze locatie wordt gewerkt met een  complexe doelgroep waarbij meer sprake is van 

ernstige gedragsproblematiek. In 2021 wordt een de-escalatie training gegeven aan de medewerkers 

op deze locatie om medewerkers meer houvast te geven in het voorkomen en omgaan van en met 

agressie.  

Bijna 30% van de meldingen staan verzameld onder ongeval, ook dit percentage is hoog ten opzichte 

van voorgaande jaren. Bij verder onderzoek naar deze meldingen wordt duidelijk dat er veel sprake is 

geweest van automutilatie welke onder ongeval worden weggeschreven. Alle meldingen zijn 

afkomstig van één locatie en hierop wordt deskundigheidsbevordering ingezet en zijn tevens 

behandelaren betrokken. 

7.3.2 Klachten (intern en extern) 
Nieuwe Start Woonzorg heeft een interne en externe klachtencommissie. De externe 

klachtencommissie wordt verzorgd door CBKZ, tevens hebben zij een klachtenfunctionaris 

aangewezen.   

Het klachtenreglement staat vermeld op de website www.nieuwestartwoonzorg.nl en iedere cliënt 

ontvangt dit regelement in zijn/haar welkomstpakket.  

In 2020 zijn geen klachten binnen gekomen.  

7.4  Wat gaat er goed binnen bouwsteen 1?  

 Door de persoonlijke en betrokken werkwijze staan de medewerkers naast de cliënt. 
Hierdoor ontstaat sneller een vertrouwensband tussen begeleider en cliënt en wordt een 
duurzame samenwerking opgebouwd.   

 Wanneer het niet klikt tussen cliënt en begeleider mag dit door cliënt worden aangegeven. In 
overleg wordt er gezocht naar een oplossing.  

 De intakeprocedure is sterk verbeterd in het afgelopen jaar en dit heeft een positieve 
uitwerking op de start van de zorg en het vertrouwen van de cliënt. Zo wordt er door één 
persoon begeleid totdat ze in zorg zijn en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 
Er is vooraf duidelijkheid en cliënt heeft eigen inspraak. 

 In de werkwijze van de begeleiders staat het zoeken naar intrinsieke motivatie centraal, dit 
heeft een positieve uitwerking op de cliënt en een langere termijn effect. 

 Cliënten met een Wmo indicatie begeleid- en beschermd wonen stellen iedere zes maanden 
een zorgplan op met hun begeleider. Cliënten met een ambulante indicatie of een Wlz 
indicatie evalueren elke zes maanden maar stellen na 12 maanden een nieuw plan op.  
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 Alle rapportages worden door de meewerkend teamleiders en orthopedagoog gelezen. Waar 
nodig wordt hierop bijgestuurd. Op deze wijze vindt er constant een controle op de kwaliteit 
van zorg plaats. 

 In 2020 zijn we gestart met hygiëne bezoeken van de gastvrouw en onze technische dienst. 
Twee maal per jaar bezoeken zij alle woningen en bespreken met bewoner de algehele staat 
van de woning en hygiëne. Wanneer er sprake is van vervuiling wordt een melding gedaan bij 
de trajectbegeleider en zorgmanager. Ondanks dat de bewoners in het begin de bezoeken 
spannend vonden, wordt het nu gezien als leerzaam. Daarnaast doen ze erg hun best om de 
woning in orde te hebben en hoge cijfers te halen. Sinds 2021 krijgt de bewoner met de 
hoogste score een cadeau. 

7.5 Wat gaat er niet goed binnen bouwsteen 1? 
 Ondanks dat wij de zorg hebben voort gezet tijdens de gehele coronaperiode zien we grote 

eenzaamheid bij onze bewoners. Dit baart ons ernstig zorgen. Om deze reden hebben we 
‘coronaproof activiteiten’ georganiseerd en zullen we in 2021 starten met een projectgroep 
gericht om eenzaamheid bij onze doelgroep te verminderen.  

 Alhoewel jaarlijks het lopen van de vluchtroutes en doornemen van het calamiteitenplan op 
de planning staat van de medewerkers, zien we dat het percentage dat dit daadwerkelijk met 
de cliënt onderneemt binnen de gestelde deadline, te laag is. In het komende jaar zullen wij 
acties uitzetten om zowel de bewoner als begeleiders hierin te activeren.  

 Sprake van een verhoogd percentage agressie op één vestiging. In 2021 zal hier 
deskundigheidsbevordering plaats vinden. 

Maatregelen: 

 In Q1 2021 dienen verbetervoorstellen m.b.t. Bouwsteen 1, te worden geformuleerd en 
geëvalueerd in het MT. De onderwerpen zijn: eenzaamheid, calamiteitenplan doornemen,  
lopen vluchtroute en agressie locatie W.   

 Verbetermaatregelen voortkomend uit Bouwsteen 1 opnemen in verbetermaatregelen 
Beheersmodel 2021, Q1 2020. 
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8.  Bouwsteen 2 |Cliëntenervaringen  

8.1  Algemeen 
De tweede bouwsteen van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg stelt de stem van de cliënt op de 

voorgrond op basis van systematisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten. Wat gaat er goed 

en welke tekorten zijn er nog? Binnen het kwaliteitskader is voorgeschreven dat iedere 

zorgorganisatie minimaal eens per drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert aan de hand 

van een erkend instrument voor cliëntenraadpleging.  

In eerdere jaren werd het cliënttevredenheidsonderzoek jaarlijks door Nieuwe Start Woonzorg 

uitgevoerd aan de hand van een zelf geformuleerde vragenlijst. De respons was altijd hoog, 

waardoor concrete acties konden worden ondernomen op de door de cliënten benoemde 

verbeterpunten.  

8.3  Clienttevredenheidsonderzoek 2020 
In 2020 is gekozen om via een zelf ontwikkelde vragenlijst onderzoek te doen naar de tevredenheid 

van haar bewoners. Over twee jaar zullen we overgaan naar een instrument dat geschikt is voor de 

doelgroep licht en matig verstandelijk beperkt zoals voorgeschreven volgens het kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg.  

Met een respons van 30% zijn de antwoorden representatief voor onze doelgroep. Als aantekening  

moeten we hierbij benoemen dat de vragenlijst slechts voor 9.5% door de bewoners van de 24 uurs 

locatie zijn ingevuld.  

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek laten zien dat de bewoners erg tevreden zijn 

over de organisatie; de woningen worden met gemiddeld een 7 beoordeeld; ze geven hun begeleider 

gemiddeld een 8,2 en de organisatie krijgt een rapportcijfer 7,2.  

Maatregelen: 

 Definitieve keuze instrument in Q3 2021; beslismoment opnemen in evaluatieplanning 
beheersmodel. 

8.4  Cliëntenraad 
Input:  

 Notulen vergaderingen 2020 

Constateringen: 

 In het eerste semester zijn alle vergaderingen geschrapt vanwege het Coronavirus. In Q3 
hebben de eerste vergaderingen plaatsgevonden.  

 Cliëntenraad maakt zich voornamelijk erg veel zorgen over de eenzaamheid onder de 
bewoners. 

 Cliëntenraad heeft aangegeven dat ze graag meer deelnemers zouden willen.  

 Cliëntenraad geeft aan dat de communicatie bij de overgang van PGB naar WLZ niet goed is 
verlopen.   

Maatregelen: 

 Cliëntenraad betrekken bij het project ‘Jij hoort erbij’, samen tegen eenzaamheid.  

 Tevredenheidsonderzoek met de cliëntenraad doorspreken.  
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 Cliëntenraad inzage geven in het kwaliteitsverslag en zo nodig toelichten, Q2 2021. 

 

8.5  Huiskamer vergaderingen 
Input:   

 Notulen vergaderingen 

Constateringen: 

 Tijdens de huiskamervergaderingen wordt voornamelijk gesproken over huishoudelijke 
zaken.   

 Bij spanningen en strubbelingen zijn extra begeleidingsmomenten ingezet.  

 We zien dat bij alle woonhuizen het minimum van zes vergaderingen per jaar wordt gehaald 
en wordt gedocumenteerd.  

 Tijdens de eerste coronagolf zijn de vergaderingen afgelast. Dit is pas weer opgestart in 
november 2020. 

Maatregelen: 

 Controle momenten huiskamervergaderingen meenemen in jaarplanning.  

8.6  Vertrouwenspersoon 

Input: 

 Jaarverslag vertrouwenspersoon 2020 

Constateringen: 

 Vertrouwenspersoon heeft geen contact gehad met cliënten.  

Maatregelen: 

 Geen maatregelen noodzakelijk.  

8.7 Wat gaat goed binnen bouwsteen 2? 
 Ruim 80% van de respondenten geeft aan precies genoeg begeleiding te ontvangen. Van de 

overige 20% gaf 10% aan teveel begeleiding te ontvangen en 10% dat ze begeleiding vaker 
zouden willen zien. 

 Ruim 95% van de bewoners geeft actief mee te hebben gedacht met het opstellen van hun 
zorgplan en 100% weet precies welke doelen in hun plan staan. 

 De woningen worden gemiddeld met een 7 beoordeeld.  

8.8 Wat gaat niet goed binnen bouwsteen 2? 
 Het is lastig om een voltallige cliëntenraad te krijgen die representatief is voor de gehele 

groep. In 2021 willen we graag dat de cliëntenraad groter wordt en zal de organisatie hierin 
ondersteunen.  

 Bewoners geven aan dat de woondiensten in de woonhuizen te kort zijn.  

 Door de coronacrisis is er sprake van grote eenzaamheid bij onze bewoners.  

Maatregelen: 

 Cliëntenraad ondersteunen in de werving van nieuwe leden in Q1 2021. 

 Begeleidingstijd woondiensten bespreken tijdens MT en hier acties op uitzetten. 

 Projectgroep opzetten voor activiteiten maar tevens bewustwording bij begeleiders.  



  
 

28 
 

9.  Bouwsteen 3 | Zelfreflectie uit teams 

9.1  Algemeen 
De derde bouwsteen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is de reflectie uit de teams. De kern 

is dat de teams naast hun reguliere werkoverleg ook tot systematische reflectie komen aan de hand 

van landelijk vastgelegde thema’s. De reflectie vindt minimaal jaarlijks plaats en heeft de strekking 

van ‘wat doen we goed, wat kan beter’. De bevindingen, inclusief de ontwikkelpunten, worden 

vastgelegd.  

Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:  

1. Het proces rond de individuele cliënt. Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden de 
afspraken nagekomen, is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt en doen we 
wat nodig is? 

2. De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
bejegening en communicatie, maar ook om de competenties van medewerkers en de 
samenwerking in het team en met het netwerk.  

3. Borging van veiligheid met het accent op een persoonlijke afweging per cliënt over 
aanmerkelijke risico’s en gezondheidsbescherming.  

4. De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de cliënten, 
samen met de vraag ‘kunnen we als team ons werk goed doen?’.  

9.2  Het proces rondom de individuele cliënt 
Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden de afspraken nagekomen? Is er zicht op veiligheid en 

gezondheidsrisico’s per cliënt? En doen we wat nodig is? Door middel van de onderstaande 

werkwijze controleren wij dit. 

Naast de teamvergadering worden bij teams met complexe problematiek of wanneer hier behoefte 

aan is collegiale casus overleggen georganiseerd. Tijdens deze overleggen worden casussen (per 

individuele cliënt) ingebracht en deze uitvoerig met elkaar doorgesproken. Aan deze vergaderingen 

neemt tevens de orthopedagoog deel. 

Per overleg worden de volgende onderwerpen besproken:  

 Wat gaat er goed? 

 Wat kan verder worden uitgebouwd? 

 Welke sterktes, hulpbronnen en kwaliteiten kunnen worden ingebracht? 

 Wat zijn eventuele alternatieven? 

De begeleiders stellen de zorgplannen op in samenwerking met de orthopedagoog, zij houdt toezicht 

op de juistheid van het verslag en of alle belangrijke afspraken zijn gemaakt. Tevens houdt zij 

toezicht op de begeleiding via de rapportages. 

9.3.  De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers 
Alle zorgmedewerkers hebben drie maal per jaar een voortgangsgesprek en eenmaal per jaar een 

functioneringsgesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de werkwijze, valkuilen en 

ontwikkelingspunten besproken zodat alle zorgmedewerkers werken volgens de visie van de 

organisatie. 
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Er wordt tevens veel tijd geïnvesteerd in overleggen met de zorgcoördinator, orthopedagoog en 

collega’s.  

9.4.  Borging veiligheid  
De gedragsdeskundige en zorgmanager zien erop toe dat het zorgplan en de daarin gemaakte 

afspraken worden nagekomen. Tevens zien zij toe op de risico’s en gezondheidsbescherming door 

regelmatig contact met begeleiding, het lezen van de zorgrapportages en zesmaandelijkse 

evaluatiemomenten met de cliënt (en diens netwerk). Tevens maakt een risico-inventarisatie 

onderdeel uit van het intakeproces.  

Risico’s met betrekking tot de woonomgeving worden geborgd door de technische dienst. Jaarlijks 

worden alle woningen gecontroleerd middels een onderhoudsplanning. Daarnaast worden alle 

woningen minimaal twee maal per jaar door de technische dienst en de gastvrouw bezocht. Samen 

zullen zij de woningen controleren op algehele status en hygiëne.  

9.5.  De toerusting van de medewerkers  
Jaarlijks wordt een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd en een PRI sessie. Bevindingen 

hieruit zijn opgenomen als verbetermaatregelen voor het management. Concreet zijn de doelen 

uitgezet in het beheersmodel en evaluatie volgt iedere drie maanden.  

9.6. Jaarlijks reflectie overleg team 
Bij de organisatie is besloten om buiten het jaarlijkse PRI overleg, maandelijks tijdens de 
teamvergaderingen een bouwsteen te bespreken. Deze zijn opgenomen in de formats van de agenda 
van alle teams en worden door de zorgmanager opgenomen in het beheersmodel. In het komende 
jaar willen we dit in een andere vorm gieten zodat medewerkers bewust bekwaam worden m.b.t. het 
kader. 

Input: 

 Notulen vergaderingen en verbetervoorstellen in het beheersmodel.  

9.6.1 Reflectie overleg 1: De individuele cliënt 

Wat gaat er goed? 

 Het schrijven van de nieuwe zorgplannen door middel van de nieuwe systematiek wordt 
goed ervaren. 

 Tijdens de coronaperiode heeft de organisatie de zorg goed kunnen voort zetten. Alle 
cliënten hebben de gehele periode zorg en begeleiding ontvangen.  

Wat kan beter? 

 De eenzaamheid onder bewoners wordt als een zeer hoog risico gezien door de 
medewerkers. Dit was al zo voor Corona en is in het afgelopen jaar zeer sterk gegroeid.  

 Weinig inzicht in beperkingen vanuit het sociaal netwerk van de cliënt.  

 Verminderde samenwerking met generalisten door te weinig contactmomenten tussen 
begeleider en generalist en generalist en cliënt.    

 Rookmelders worden in sommige woningen onklaar gemaakt.  

 Bewoners begrijpen de Coronamaatregelen niet goed en vinden het lastig om zich hieraan te 
houden.  
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Verbetervoorstellen: 

Verbetervoorstellen zijn opgenomen in het beheersmodel van 2021.  

9.6.2 Reflectie overleg bouwsteen 2: Inzichten vanuit de cliënt 

Wat gaat er goed? 

 Cliëntenraad loopt goed. Ze zijn betrokken en willen graag hun steentje bijdragen. Ze zijn 
kritisch en positief. Ze besteden veel aandacht om samen de kwaliteit van zorg goed te 
houden en te verbeteren.  

 Cliënten voelen zich vertrouwd bij onze begeleiders en onze werkmethode. Ze zouden graag 
zien dat wij behandeling kunnen geven om de kortere lijnen ook op het gebied van 
behandeling te behouden.  

 Cliënten geven aan dat zij voldoende zorg en begeleiding krijgen. Ze geven aan dat ze zich 
veilig voelen en gehoord.  

Wat kan beter? 

 Vanuit cliënten wordt aangegeven dat ze graag zouden zien dat wij ook behandeling op gaan 
nemen in onze dienstverlening. Omdat ze veel vertrouwen hebben in ons en dit missen bij 
behandelaren zouden ze graag zien dat wij onze dienstverlening gaan uitbreiden. 

 Cliënten zouden graag zien dat de woondiensten op de woonhuizen langer van tijd zijn.  

Maatregelen: 

Verbetervoorstellen zijn opgenomen in het beheersmodel 2021. 

9.6.3 Reflectie overleg bouwsteen 3: De zelfreflectie in teams en woonvormen 

Wat gaat er goed? 

 Tijdens de Corona crisis hebben we de zorg constant voort kunnen zetten. Collega’s hebben 
elkaar goed ondersteund. 

 De medewerkers voelen zich betrokken en zijn van mening dat ze altijd ergens terecht 
kunnen met hun vragen.  

 Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, voortgang, valkuilen en coaching. Hierdoor is 
het ziekteverzuim van de organisatie laag, ook tijdens de Coronacrisis is dit 4.6%. Dit is wel 
een stuk hoger dan voorgaande jaren, maar kan worden toegeschreven aan de crisis. 

 Calamiteitenplannen, controles door de technische dienst.  

Wat kan beter? 

 Meer aandacht voor feedback onderling. 

 Meer medewerkers die verstand hebben van psychiatrische problematiek in Westerhoven. 

 Medewerkers vinden dat ze te maken krijgen met teveel systemen. 

 Verbetering en verdieping van de ‘nieuwe’ begeleiders in Westerhoven.  

 Lijst met data van de zorgplannen en evaluaties is opgenomen in het zorgsysteem. Vanuit 
management is er veel aandacht voor nodig om alle deadlines te behalen. 

Maatregelen: 

 In de voortgangsgesprekken wordt meer aandacht besteed aan het geven van feedback. Ook 
wordt hier aandacht aangegeven door middel van persoonlijke coaching van de HR manager. 
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 Er wordt ingezet op het aannemen van medewerkers met veel ervaring met psychiatrische 
problematiek.  

 In 2021/2022 zal het ECD worden vervangen waarbij makkelijk koppelingen naar andere ICT 
systemen kunnen worden gemaakt. Hierdoor verwachten wij dat de administratieve lasten 
zullen afnemen.   

 In 2021 zullen teamleiders worden aangesteld op alle drie de teams. De teamleiders kunnen 
de medewerkers mede ondersteunen in de administratieve lasten zoals het schrijven van 
zorgplannen en dossiervorming. 

 In 2020 was het vanwege Corona niet mogelijk om uitwisselingen te laten plaatsvinden 
tussen Eindhoven en Westerhoven. Wanneer de situatie dit toelaat zullen we hier verder 
vorm aan geven.  

9.7  Welke ontwikkeling gaan we hierin maken?   
Sinds 2020 wordt bij alle vergaderingen stil gestaan bij de bouwstenen. Roulerend komen in iedere 
vergadering een bouwsteen terug die wordt besproken.  
 

9.8  Medewerker tevredenheidsonderzoek  
Het medewerkertevredenheidsonderzoek is in december 2020 uitgevoerd.  

Input:  

Medewerkertevredenheidsonderzoek 2020; de vragenlijst is ingevuld door 25 medewerkers, dit is 

een respons van 71.8%.  

Constateringen: 

 Alle medewerkers van Nieuwe Start Woonzorg geven aan dat ze hun werk met veel plezier 
doen. Hun werk kent een grote variëteit aan werkzaamheden en activiteiten heeft en sluit 
goed aan bij hun kennis en ervaring.  

 De medewerkers voelen zich veilig op de werkplek.  

 Graag zouden ze minder te maken hebben met regelzaken en meer tijd hebben voor 
administratieve werkzaamheden.  

 De werkdruk wordt binnen de gehele organisatie als lager gewaardeerd dan voorgaande 
jaren. Van de medewerkers die werkdruk ervaart, geeft 53% aan dit met pieken en dalen te 
ervaren. De werkdruk worden voornamelijk ervaren door administratieve lasten (34%), 26% 
met het rond krijgen van de werkplanning, 17.8% ervaart werkdruk door ‘het verdelen van de 
tijd tussen bewoners’ (17.8%) en de complexiteit van de bewoners (13%). Ruim 75% van de 
medewerkers geeft aan dat de werkdruk t.a.v. voorgaande jaren is afgenomen.  

 De bereikbaarheidsdienst is voor 95% van de medewerkers minimaal belastend, dit is een 
grote afname t.a.v. voorgaande jaren. De ingezette maatregelen van 2019 blijken effect te 
hebben gehad.  

 De medewerkers op beide locaties voelen zich verbonden met de organisatie en zijn trots op 
hun geleverde werk. Ze zijn trots om voor Nieuwe Start Woonzorg te mogen werken en blij 
dat bij onze organisatie de cliënt altijd op 1 staat. Medewerkers voelen zich gewaardeerd, 
gesteund en gehoord, ook vinden ze de warme sfeer, betrokkenheid en samenwerking 
pluspunten van de organisatie.   

 Ruim 88% van de medewerkers is tevreden met het salaris; ruim 96% is tevreden over de 
arbeidsvoorwaarden.  
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 De organisatie krijgt gemiddeld een 8.2.  

Maatregelen: 

 De uitslag van het MTO wordt in mei 2021 besproken in de teamvergadering.  

 Naar aanleiding van de teamvergadering worden doelen geformuleerd en opgenomen in het 

beheersmodel 2021. 

9.9  Aandachtspunten opleiding/ontwikkeling personeel 
 De werkdruk blijft een terugkerend onderwerp tijdens voortgangsgesprekken en 

coaching en zal opnieuw worden gemeten tijdens de MTO 2021. 

 Intern wordt veel aandacht besteed aan trainingen en educatie. Jaarlijks wordt een 
planning gemaakt van de interne trainingen en cursussen. In 2020 zijn alle trainingen 
geschrapt vanwege Covid-19.  

 De organisatie zal in het komende jaren grote veranderen aanbrengen op gebied van ICT 
om de administratieve lasten terug te dringen. Daarnaast doet de organisatie onderzoek 
naar het verder terugdringen van de administratieve lasten.  
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10.  Bouwsteen 4| Kwaliteitsrapport en visitatie 

Nieuwe Start Woonzorg is in 2016 gestart met de implementatie van de PDCA-cyclus in al haar 

bedrijfsprocessen. Dit houdt in dat het gehele managementsysteem vanuit deze systematiek is 

opgebouwd en wordt bewaakt door interne- en externe audits. Met name de processen ten dienste 

van het primaire proces zijn hierin al enkele jaren doorontwikkeld en ook in de vergaderstructuur 

komt deze cyclus steeds beter tot uiting. In 2016 heeft de organisatie het HKZ-KO certificaat gehaald 

en sinds 2018 het kwaliteitskeurmerk ISO 9001: 2015.  

De bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zijn sinds 2019 geïntegreerd in het 

beleidsplan. Deze worden uitgewerkt in doelstellingen, evaluaties en verbetermaatregelen die 

worden bijgehouden in het beheersmodel.  

Naast de jaarlijkse interne- en externe audits op het management kwaliteitssysteem zal de 

organisatie in 2021 komen tot visitatie van een collega instelling. Eveneens overweegt de organisatie 

om een audit te laten uitvoeren door een gespecialiseerde organisatie.  

Ter evaluatie zal dit kwaliteitsrapport ter evaluatie gelegd worden bij de volgende partijen: 

 Cliëntenraad; 

 Stakeholders; 

 Raad van Toezicht; 

 CZ Zorgkantoor.  

Maatregelen: 

 Bijwerken meerjarenbeleid n.a.v. het kwaliteitsrapport en managementreview; 

 Doelstellingen 2021 dienen nog gecommuniceerd worden naar medewerkers;  

 Kwaliteitsverslag voorleggen aan stakeholders Q2 2021. 

 Afspraken maken omtrent visitatie.  
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11.  Conclusie en eindoordeel  

Het kwaliteitssysteem en kwaliteitskader is een pragmatisch systeem en functioneert naar 

tevredenheid. Met dit zeer pragmatische systeem wordt de kwaliteit geborgd en is het voor iedereen 

duidelijk, helder en concreet.  

De KMS vergaderingen vinden ieder kwartaal plaats waarin het beheersmodel en de daarbij 

behorende doelen en metingen worden doorgesproken, geëvalueerd en acties op uit worden gezet.  

Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is geïntegreerd in het managementsysteem. Doordat het 

kwaliteitskader veelvuldig is besproken tijdens de vergaderingen is er meer bewustwording ontstaan 

bij team Eindhoven, maar we zijn er nog niet. Daarom zullen we het komende jaar met een 

projectgroep starten om het kwaliteitskader en de evaluatie hiervan op een andere manier vorm te 

geven.  

De start van de nieuwe locatie heeft nieuwe uitdagingen met zich mee gebracht alsmede COVID-19. 

Personele bezetting bleek vanwege de maatregelen een uitdaging op onze 24-uurs locatie, de 

voortzetting van de zorg is echter nooit in het geding gekomen. Verder in 2020 loopt COVID-19 als 

rode draad door ieders leven en dus ook van de organisatie. Terug kijkend hebben we met het gehele 

team goed voor onze cliënten en medewerkers gezorgd. In het komende jaar komt de nadruk te 

liggen op het verminderen van de administratieve lasten, het tegengaan van eenzaamheid bij onze 

bewoners en het houden van verbinding met onze medewerkers en bewoners. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Drs. Emeliet Keeris - Dolstra 

 


