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Voorwoord
De twee kleinschalige wooninitiatieven van Stichting Thedinghsweert, de Ambtmanstraat
gestart in 2017 en het Gerechtsgebouw opgezet in 2020, met respectievelijk 7 en 15
bewoners groeiden beiden uit tot wat ze nu zijn.
Vertrouwen is de basis van hoe we met mensen omgaan. Omdat het gerechtsgebouw
slechts twee maanden na de uitbraak van de Corona pandemie werd opgestart was dat
vertrouwen in elkaar des te meer belangrijk. Maar vertrouwen moet je verdienen, je
krijgt het niet vanzelfsprekend. Teamgeest moet ontwikkeld worden. En omdat de
organisatie de dingen in coronatijd anders moest aanpakken dan ze gewend was was het
soms spannend. Er bleek lef voor nodig om het gerechtsgebouw op te starten. Maar met
deze lef die de begeleiders lieten zien, en de durf om anders te kijken, anders te denken
en te vertrouwen op elkaar is het gelukt. Men verwachtte veel van elkaar, vooral als het
om kwaliteit van zorg ging en iedereen had daar zijn eigen verwachting in: de
zorgmedewerkers, de cliënten en hun achterban, de organisatie en andere
belanghebbenden en betrokkenen. We probeerden in dit moeilijke jaar het beste in ons
zelf naar boven te halen en we waren pas tevreden als we merkten dat de cliënten
tevreden waren. De zorgmedewerkers waren bereid om iedere dag de moeilijke situatie
aan te gaan. Niet alleen het gerechtsgebouw kende een zware tijd maar ook de
Ambtmanstraat waar veel vertrouwen was gegroeid in de afgelopen vier jaar kreeg het
zwaar te verduren in Coronatijd. De cliënten, waar een goede structuur en vaste dag- en
weekritmen zo belangrijk voor zijn, moesten vaak hun vertrouwde
dagbestedingsactiviteiten missen. Door steeds met elkaar in gesprek te gaan en zoveel
mogelijk openheid te laten zien, onderling en naar de cliënten, ontstaat het perspectief
voor de toekomst. Door zoveel mogelijk te delen met elkaar en open te staan voor de
inzichten van de ander, waarin ook de cliënten betrokken werden, ontstond steeds beter
contact. Voor het gerechtsgebouw blijft dit belangrijk om daar de komende jaren in te
investeren. Voor beide wooninitiatieven geldt: iedereen wil graag beter worden in wat hij
of zij graag doet. De zorgmedewerkers willen zichzelf ontwikkelen en toekomstdromen
waarmaken, niet alleen voor zichzelf maar voor de cliënten en voor ons als organisatie.
Daarom is het prachtige woonhuis het gerechtsgebouw tot stand gekomen tijdens deze
lastige pandemie. Want bij Thedinghsweert draait alles om de mens en zijn persoonlijke
ambitie en ontwikkeling. We helpen elkaar op basis van vertrouwen en investeren in
goede relaties.
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Inleiding
Stichting Thedinghsweert is actief in de regio de Betuwe. De cliënten komen voornamelijk
uit Tiel en het Rivierenland gebied. Met twee woonlocaties (in Tiel) en twee
dagbestedingslocaties (één in en één buiten Tiel) bieden we zorg aan ruim 80 cliënten.
Het aantal zorginhoudelijke begeleidingsteams is gegroeid van zes naar zeven. Zij
worden ondersteund door een team dat de bedrijfsvoering regelt en organiseert. Dit
team regelt de algemene administratie en de cliëntenadministratie, de algemene
zorgondersteuning, de personele zaken, de financiële en automatiseringszaken en de
organisatie van de werkgebieden waar de dagbesteding wordt gegeven.
De zorg wordt zodanig georganiseerd, dat de cliënten zoveel mogelijk midden in het
leven kunnen staan. Ze worden gestimuleerd mee te denken en praten over zaken die
spelen in hun dagelijkse leven. Stichting Thedinghsweert wil bewust geen
bureaucratische organisatie zijn maar ze wil steeds ruimte creëren om medewerkers en
meewerkers te laten meedenken over de ontwikkeling van de woon- en werkgebieden en
de gehele organisatie. De ondersteunende medewerkers helpen de zorgmedewerkers om
hun werk zo optimaal te kunnen uitvoeren. Immers zij werken hard om kwalitatief goede
zorg te verlenen aan cliënten, waarbij de relatie tussen zorgverlener en cliënt een heel
belangrijke plaats in neemt. Dit legt de basis voor kwalitatief goede zorgverlening.
Het kwaliteitsrapport laat u zien waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben en
waarin we ons verbeterd hebben. We vinden het positief dat zowel de beleving van
cliënten als medewerkers wordt meegenomen in het kwaliteitsbeeld. Dit jaar heeft er
een cliënttevredenheidsonderzoek plaats gevonden, dit gebeurt 2-jaarlijks. De
uitkomsten daarvan worden in dit rapport meegenomen.

Het monumentale
gerechtsgebouw in Tiel
tijdens de eerste winter
dat het bewoond is door
cliënten van
Thedinghsweert.
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Drie pijlers van kwaliteit
Er worden drie pijlers van kwaliteit onderscheiden, deze drie pijlers vormen de basis van
het kwaliteitskader:
1. Het zorgproces rond de cliënt en het cliëntsysteem
2. De relatie tussen de cliënt en de zorgbegeleider
3. De kwaliteit op organisatieniveau
Deze pijlers vormen het fundament voor het borgen van kwaliteit en tegelijkertijd
maatwerk in zorgverlening.
De tevredenheid van de cliënten wordt door het gehele jaar geobserveerd en besproken.
Het doel van de begeleiders daarbij is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan
een waardevol, gezond, gelukkig en tevreden leven van de cliënt. Thedinghsweert staat
daarbij voor gelijkwaardigheid, eerlijkheid, openheid en transparantie. In ons zorgproces
letten we op onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden van de cliënt.
Antroposofische zorg laat zich leiden door een bijzondere mensvisie ontleend aan de
filosofie van Rudolf Steiner. Daarin onderscheidt het zorgsysteem van Thedinghsweert
zich dan ook van andere zorginstellingen met een identiteitsgebonden visie. Het begrip
“kwaliteit van bestaan” speelt een belangrijke rol in onze visie op zorg. We laten ons in
onze manier van zorg verlenen leiden door de kwaliteiten van bestaan zoals
geformuleerd door de onderzoekers Schalock en Verdugo. Als je aan onze cliënten vraagt
wat ze belangrijk vinden in hun bestaan, maar je kunt dit ook aan ieder mens ter wereld
vragen, dan komen er antwoorden die goed vergelijkbaar zijn. Ze laten zich goed
rubriceren in acht zogeheten domeinen van kwaliteit van bestaan. Deze domeinen geven
weer waaraan voldaan moet zijn om een kwalitatief volwaardig bestaan te leiden.
Deze methode ondersteunt de begeleiders bij het planmatig uitwerken van de
hulpverlening en vanuit een visie die gericht is op de eigen kracht van de cliënt. Voor de
organisatie geeft dit model structuur en samenhang in de begeleiding en een
doelgerichte werkwijze.
Deze domeinen komen op het volgende neer:
-

lichamelijk welbevinden
psychisch welbevinden
materieel welbevinden
persoonlijke ontwikkeling
zelfbepaling
een eigen sociaal netwerk
deelname aan de samenleving
rechten die je hebt

De persoonlijke ontwikkeling is het minst statisch in dit rijtje. De vraag van de cliënt blijft
bij onze ondersteuningsmethodiek steeds centraal staan.
Een goede en gezonde relatie tussen cliënt en begeleider is maatgevend voor de
resultaten van de dienstverlening. Deze relatie moet gebouwd zijn op vertrouwen,
veiligheid en ook op continuïteit. Veel wisselingen van personeel of veel gebruik maken
van oproepkrachten of uitzendpersoneel kan het zorgproces negatief beïnvloeden. De
cliënt heeft daarom ook zoveel mogelijk en zo lang mogelijk dezelfde vaste persoonlijk
begeleider (pb-er).
Op de relatie tussen cliënt en begeleiders wordt regelmatig gereflecteerd waardoor het
gehele team in staat wordt gesteld om een goede vooruitgang te boeken in de

5

doelstellingen van de cliënt. Alle medewerkers nemen daarom deel aan zorgbesprekingen
(casuïstiek). De uitkomsten van deze besprekingen vormen de basis voor mogelijke
nieuwe plannen van aanpak of acties voor verbeteringen.
Om de kwaliteit op organisatieniveau te borgen is het belangrijk dat ook onze
medewerkers zich blijven ontwikkelen, daarom krijgen zij scholing aangeboden. In ons
scholingsbeleid staat dat we tenminste 2% van onze begrote omzet reserveren voor
scholing van medewerkers. Medewerkers mogen zelf om scholing vragen en soms wordt
het (al dan niet collectief) aangeboden. Veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid
van alle mensen binnen de organisatie. Bij iedere bespreking is dit een agendapunt.
De kwaliteitsrapporten van onze stichting hebben betrekking op de woonzorg, verleend
op twee locaties. In onze visie en uitgangspunten voor de zorgverlening worden we
geïnspireerd door de antroposofische ziens- en levenswijze en als zodanig zijn we een
aanvulling op de overige zorgaanbieders in de regio. Stichting Thedinghsweert is
uitsluitend werkzaam in de Betuwe. We onderscheiden ons naast onze identiteit tevens
door onze kleinschaligheid en onze wijze van organiseren. De combinatie van een divers
aanbod van volwaardige dagbesteding met wonen maakt ons uniek. Aan zo’n 65 cliënten
wordt dagbesteding verleend (bij een zorgboerderij, een zorgbakkerij, een zorgrestaurant
en in een natuurvoedingswinkel); dit valt buiten de scope van dit rapport.
Onze stichting verleent pas woonzorg sinds 2017 (terwijl ze al sinds 1997 dagbesteding
verzorgt). De geboden woonzorg betreft cliënten met een ZZP3 tot en met ZZP 6
indicatie. Vlak na het uitbreken van de coronapandemie, in mei 2020, startte
Thedinghsweert een tweede woonlocatie. Wij geven op deze locaties aan totaal 23 jong
volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische of
psychische aandoeningen woonzorg.
Ons rapport is opnieuw uitgewerkt conform de voorgeschreven bouwstenen van het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Waarbij bouwsteen één gaat over de bewoner en
Stichting Thedinghsweert, het handelt over de kwaliteit van zorg op cliëntniveau.
Bouwsteen twee verhaalt over wat de bewoners zelf vinden en het derde over hoe de
begeleiders zich leren en ontwikkelen. De laatste bouwsteen is de bestuurssamenvatting.
Inge te Velde, Directeur - bestuurder
Cees van Stiphout, Hoofd Zorg
Caroline Krabbers, Coördinator Woonzorg
Mei 2020
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De individuele cliënt en cliëntervaringen
Dit hoofdstuk gaat over de kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt. Het
persoonsgericht werken in combinatie met het denken over zorgen dat in plaats van
zorgen voor vraagt continu aandacht. Zorgen voor gaat gepaard met denken vanuit de
beperking van de cliënt die lastig en problematisch is, terwijl bij zorgen dat er meer
vanuit de mogelijkheden gedacht wordt zonder aan de beperkingen voorbij te gaan. We
proberen dus iedere bewoner te stimuleren in zijn of haar mogelijkheden.
Ieder mens, ook onze bewoners, is op een bepaalde manier in de wereld gezet. Daar
probeert Thedinghsweert zoveel mogelijk bij aan te sluiten, dan kunnen mensen zich ook
verder ontwikkelen. We proberen ons zoveel mogelijk in te leven in het leven van ieder
individu om zo te kunnen aansluiten bij wat de cliënt zelf graag wil verwezenlijken in zijn
leven. Er is behalve de individuele ontwikkeling met specifiek eigen wensen aandacht
voor het dagelijkse gezamenlijk wonen, verdere leefomgeving en het relatienetwerk.
In de zorgverlening nemen we als uitgangspunt mee dat ieder mens betekenis kan
hebben voor de andere mensen en dat dit bijdraagt aan de zingeving van het leven.
Samenzijn en samenleven, een woongemeenschap vormen heeft een belangrijke sociale
functie. Samen eten, samen ontspannen en spelletjes doen of uitgaan en sportieve of
creatieve activiteiten ondernemen. Tijdens de coronapandemie kwam heel duidelijk naar
voren wat het gemis daarvan betekent voor het leven. Door het gebrek aan contacten
met familieleden, met name wanneer een bewoner in quarantaine moest, kwamen bij de
bewoners eerder gevoelens van eenzaamheid naar boven. De huiskamergesprekken, die
tevens de functie hebben van cliëntenraadvergadering, zijn belangrijke bijeenkomsten
geworden voor de bewoners waarin zoveel mogelijk aspecten van het samen leven
besproken worden.
De verhuizingen naar het
gerechtsgebouw werden in 2020
nagenoeg afgerond. De bewoners hebben
allemaal een grote bijdrage kunnen
leveren aan het inrichten van hun eigen
appartementen met bijvoorbeeld het
uitkiezen van vloeren, gordijnen en
andere nieuwe spullen. Gelukkig kon de
verhuizing van de meeste bewoners op
een zo normaal mogelijke manier
doorgang vinden. Verhuizers en familie
konden de nieuwe bewoners veilig helpen
met inrichten.

Yasmina is een van de gelukkige nieuwe
bewoners met uitzicht op het dierenpark.
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Over het algemeen is er goed zicht op de kwaliteit van bestaan van de bewoners van de
Ambtmanstraat. Hoe zelfstandiger de bewoners zijn hoe beter ze kunnen participeren en
zelf hun netwerk kunnen verzorgen. Voor de mensen die dit minder goed zelfstandig
kunnen is er meer aandacht bij de begeleiders voor deelname aan bijvoorbeeld sport- of
hobbyclubs. Voor de mensen in het gerechtsgebouw die grotendeels allemaal nieuw zijn
kost het nog wat meer tijd om de bewoners goed in beeld te krijgen. Geprobeerd wordt
de cliënten zoveel mogelijk eigen regie te geven, daarmee dragen ze ook meer
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en moet er dus samen gezocht worden naar
de kaders waarbinnen dit kan gebeuren.
In de Ambtmanstraat wonen de bewoners op basis van ZZP in het wooncomplex en in
het gerechtsgebouw op basis van gescheiden wonen en zorg. In dit laatste geval regelen
cliënten alles zelf rondom de huur van hun appartement. Zij hebben individueel eigen
huurcontracten met alles wat daarbij hoort.

Ondersteuningsplannen (OP’s)
In individuele gesprekken, ondersteuningsplangesprekken of evaluatiegesprekken
worden de toekomstplannen en doelen om te komen tot groei en ontwikkeling met iedere
cliënt apart besproken. De cliënt wordt aangespoord om zo goed mogelijk zijn eigen
keuzes te maken en zoveel mogelijk betrokken bij zaken die met hemzelf maar ook met
zijn omgeving te maken hebben. Dit vraagt ook helderheid over kaders waarbinnen
zelfonderneming door de cliënt kan plaatsvinden. De ondersteuningsplannen van onze
bewoners worden onder meer gebruikt om een goed beeld te krijgen van wat de cliënt
wel en niet prettig heeft gevonden en waar hij of zij voldoening aan beleeft. Vanuit het
perspectief van de cliënt wordt gekeken waar degene tegen aanloopt, hoe hij of zij zich
voelt in de woongemeenschap en de sociale omgeving. Het is belangrijk voor onze
organisatie om te horen wat onze cliënten als belemmerend ervaren of wanneer ze zich
geremd voelen of onmachtig.
Huis- of groepsafspraken, maar ook waarden en normen kunnen wel eens haaks staan op
de eigen regie voor de cliënt en de individuele ontwikkelingsweg. Thema’s als een gezond
leefpatroon met gezonde voeding en levensritme vragen afstemming met het mogen
doen van eigen ontdekkingen.
Voor iedere cliënt is er een ondersteuningsplan dat enerzijds wordt gebruikt om
afspraken en zaken rondom de cliënt vast te leggen, anderzijds om terug te blikken op
de voorgaande periodes van ontwikkeling. Periodiek wordt dit geëvalueerd.
Mede door corona, dat zoveel extra aandacht vroeg voor de cliënten, is een achterstand
opgelopen. Op het moment van schrijven van dit rapport moeten er nog 22 van de totaal
75 OP’s bijgewerkt worden. Aan deze inhaalslag wordt nu hard gewerkt. In principe
worden ondersteuningsplanbesprekingen één keer per 2 jaar gehouden en evaluaties
daarvan eens per jaar of vaker, afhankelijk van de gestelde doelen.
Integratie in de maatschappij en het bieden van een veilige omgeving zijn belangrijke
doelstellingen voor onze organisatie ten aanzien van de cliënten. Er wordt altijd rekening
gehouden met de wensen en noodzaak van de 3 samenwerkende partijen, de driehoek:
cliënt, ouders/verwanten en de begeleiding in de zorg voor de cliënt. De familie wordt
daarom ook zoveel mogelijk betrokken en geïnformeerd over de afspraken die zijn
gemaakt. Maar ook over het wel en wee van het groepswonen worden zij geïnformeerd
en waar wenselijk betrokken. Als er beperkingen nodig zijn vanwege onveiligheid is
toestemming nodig van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Voor een aantal
mensen is het begin gemaakt met signaleringsplannen om op tijd te kunnen signaleren
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dat er iets nodig is zodat pro-actief gewerkt wordt en eventueel vrijheidsbeperking
voorkomen kan worden.
Via de cliëntenraad proberen we er mede achter te komen wat prettig is voor cliënten en
hun relaties om te weten en waarover ze geïnformeerd willen worden. De cliëntenraad is
steeds gebruikt om de bewoners bij te praten over nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen
rondom Corona.

De begeleiders laten
tijdens een
cliëntenraadvergadering zien
hoe het in zijn werk
gaat als iemand
wordt gevaccineerd.

Risicosignalering
De risicosignalering, dat geldt voorlopig alleen voor cliënten met een indicatie VG6, is
nog steeds niet volledig van de grond gekomen. De belemmerende factoren voor het
behalen van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan zijn wel in kaart gebracht. Het
vervolg wordt gedaan samen met de orthopedagoog die sinds november 2020 is
aangetrokken. De prioriteiten met de orthopedagoog liggen nu eerst bij een aantal
bijzonder casussen, daarna worden de signaleringsplannen weer opgepakt.

Vertrouwenspersoon (CV)
TW heeft al jaren een eigen vertrouwenspersoon aangesteld. De organisatie doet niet
mee aan de landelijke regeling Patiënten Vertrouwens Persoon Nederland. Dit omdat we
te kleinschalig zijn maar een goede bekendheid met de CV laagdrempelig werkt voor de
cliënten. Zij is bij de cliëntenraad(huiskamer)vergaderingen aanwezig zodat ze zichtbaar
wordt. Het afgelopen jaar heeft ze een viertal keren een apart gesprek gehad met een
individuele cliënt. De CV is zich goed bewust van haar rol die uitsluitend ten behoeve van
de cliënt is. Cliënten worden bij herhaling dan ook vertrouwd gemaakt met de CV zodat
ze weten wat zij voor hen kan betekenen en weten dat ze met de haar kunnen praten als
ze een probleem, wens of klacht hebben waarmee ze niet terecht kunnen of durven
praten met één van de begeleiders of de woonzorg coördinator. Er is een korte lijn met
de directie wat prettig werkt en waardoor zaken zo nodig snel opgepakt kunnen worden.
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Klachtenregeling en klachten
In 2020 is er geen sprake geweest van officiële klachten bij de klachtenfunctionaris. Als
er een thema is wordt dit in vrijwel alle gevallen binnen de organisatie opgelost.
Thedinghsweert heeft haar klachtenregeling op de website staan zodat het snel te vinden
is door cliënten en verwanten. Thedinghsweert is ook aangesloten bij de landelijke
klachtenfunctionaris. Nadeel van dit landelijk in het leven geroepen systeem is dat voor
onze bewoners de stap naar een onbekend persoon te groot is.

Samenspel in de zorgverlening
Over het algemeen is er een goede relatie tussen cliënten, begeleiders of andere
medewerkers, familie of wettelijk vertegenwoordigers. Familie is, indien wenselijk,
aanwezig bij de ondersteuningsplanbespreking. Veel van de cliënten zijn wilsbekwaam bij
Thedinghsweert. Soms kunnen er situaties ontstaan waarbij familieleden iets anders
willen dan de cliënt zelf. De begeleider ondersteunt de cliënt als zich dit voordoet. Om
ook de familieleden recht aan te doen wordt de mogelijkheid geboden voor extra
gesprekken indien nodig. Er is een licht spanningsveld tussen gewenste betrokkenheid
van ouders en ouders op afstand. Het verzorgen van goede contacten en open
communicatie voorkomt dat dit spanningsveld te groot wordt. Over het algemeen ervaart
Thedinghsweert de inbreng van ouders als een waardevolle ondersteuning binnen de
context van de afspraken. Familieleden geven meestal zelf goed aan in welke mate en op
welke manier zij betrokken willen zijn. Inmiddels staat het cliëntportaal in de
startblokken zodat geautoriseerde ouders daarop kunnen inloggen en de ontwikkelingen
kunnen gaan volgen van hun zoon, dochter of mentorkind.
De bewonersgroep is te klein om een eigen AVG arts te hebben daarom worden goede
contacten onderhouden met de eigen huisartsen van de bewoners. De vaste
orthopedagoog is op afspraak aanwezig bij de teamvergaderingen en wordt betrokken bij
de ondersteuningsvragen die er leven bij de begeleiding. Als er aanleiding is komt hij
vaker.

Dagbesteding en werken
Stichting Thedinghsweert heeft gevarieerde dagbesteding of werkplekken voor haar
cliënten. Voor de één is er werk op de boerderij de ander vindt zinvol werk in de bakkerij,
weer een ander in het zorgrestaurant of de biologische winkel even buiten Tiel.
Hier ervaren cliënten saamhorigheid, collegialiteit en veiligheid. Er worden steeds nieuwe
vaardigheden aangeleerd en certificaten worden uitgedeeld. Zo worden proeven van
bekwaamheid afgelegd in bijvoorbeeld: tractor-rijden, kassavaardigheid, bediening,
huishouden.
De dagbestedingsplekken en certificaten kunnen soms fungeren als een springplank naar
een baan in de samenleving. De cliënten geven de dagbesteding een hoog cijfer,
namelijk een 7,6. Ze hebben een cijfer kunnen geven van 1 tot 10. Ook aan de
begeleiding gaven ze een 7,6. Ze vinden de locatie van de dagbestedingsplekken erg
mooi en ervaren met name de boerderij als rustgevend en het restaurant en de winkel
vaak als uitdagend. Daar komen ze meer in aanraking met allerlei gasten en klanten,
mensen uit de samenleving. In de bakkerij wordt het ambacht van het bakken erg
gewaardeerd. Graag zien ze nog meer afwisseling in het werk.
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Naast dagbesteding en werken wordt
goed gelet op ieders lichamelijke
gezondheid. Sporten en bewegen wordt
gestimuleerd en over voeding wordt veel
gesproken. Daar waar mogelijk helpt
iedereen mee met het bereiden van
maaltijden maar ook met het
schoonhouden van eigen appartementen.
De begeleiders sluiten aan bij de
begeleidingsbehoeften van cliënten.

Tijdens dagbesteding wordt er wekelijks
een bewegingsactiviteit gedaan,
bijvoorbeeld een boswandeling.

Woonzorg in Corona-tijd
Op het moment dat dit verslag geschreven wordt, wordt de vrijheid van de bewoners nog
steeds belemmerd door de coronacrisis in de wereld, met alle daaruit voortkomende
maatregelen. Iedereen is zoveel mogelijk meegenomen in de overwegingen wat er
veranderd moest worden, wat er nodig was en waar ze geen mogelijkheden tot eigen
keuze meer hadden en waar wel. Maatregelen zoals het niet meer naar hun vertrouwde
dagbestedingsplaatsen toe kunnen, hadden behoorlijk veel impact.
Tijdens de eerste fase van de coronacrisis besloten we niet volledig op slot te gaan.
Bewoners mochten naar
hun dagbesteding gaan
mits dit opengesteld
was. Er werden in het
begin veel maatregelen
aangescherpt. Het
betekende bijvoorbeeld
dat cliënten beperkt
naar buiten mochten en
dat op de woonlocatie
zelf dagbestedingsactiviteiten moesten
worden georganiseerd.

Dagbestedingsactiviteiten in de rechtszaal
van het Gerechtsgebouw
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Tijdens ‘verdacht besmet’ zijn moest men op het eigen appartement blijven totdat de
testuitslag bekend was. Het was soms moeilijk, zeker in het begin, om cliënten duidelijk
te maken waarom zij bepaalde dingen niet meer mochten en konden doen. Cliënten
kijken immers niet allemaal naar persconferenties en steeds moest aan hen duidelijk
gemaakt worden welke maatregelen waarom golden. Soms kregen begeleiders ethische
dilemma’s, ze moesten immers bewoners restricties opleggen en dingen ontzeggen
terwijl het tegen hen gevoel of geweten in ging.
Omdat dagbesteding voor iedereen belangrijk is hebben we dit verplaatst naar een plek
binnen het Gerechtsgebouw, met daarbij zoveel mogelijk voorzieningen. Videobellen
werd aangeleerd zodat men toch verwanten kon blijven zien of horen en spreken, al bleef
dit heel lastig. Niet iedereen snapte dit even goed. Er is getracht zoveel mogelijk
veranderingen vast te leggen in de cliëntdossiers, dat lukte niet altijd omdat er al zoveel
extra werk op de schouders van de begeleiders neerkwam. De grote inperking van
bewegingsvrijheid heeft het meest betekend voor onze cliënten. Gelukkig heeft niemand
heeft echt ooit de benen genomen of zich op een zeer onhebbelijke wijze onttrokken aan
de maatregelen. Zoveel mogelijk met de cliënt in gesprek gaan en steeds opnieuw
uitleggen wat de redenen van beperkingen waren, bleek het beste te zijn ook als de
frustratie of het verdriet of onbegrip hoog was. Niemand van onze bewoners heeft
gelukkig Covid-19 gekregen. De nieuwe omgangsregels, een ongewisse toekomst,
verhuizingen, nieuw dagritmes, het niet kunnen ontmoeten van dierbaren, dat alles
maakte 2020 een moeilijk jaar voor veel bewoners.

Sinds kort is het
weer mogelijk
om de dieren
van het
naastgelegen
hertenkamp te
bezoeken.

Intussen zijn de afstands-, mondkapjes- en hygiëneregels wat ingeslepen en de meeste
cliënten zijn gevaccineerd. Het blijft nog afwachten wanneer er meer versoepeld mag
worden en ook meer sociale-, sport- en hobbyactiviteiten opgepakt kunnen worden.
Binnen de woonlocatie het Gerechtsgebouw zijn dagbestedingsactiviteiten aangeboden
om te voorkomen dat cliënten alleen op hun appartementen de dag moesten
doorbrengen met risico’s van vereenzaming. Een varia aan programma’s is bedacht.
De begeleiders stemden de situatie zoveel mogelijk af met de familie. Maar de situatie
was steeds weer anders omdat nieuwe en veranderende landelijke regelgeving elkaar
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snel opvolgde. Corona heeft veel extra begeleiding en begeleidingsintensiteit gevraagd
terwijl ook bij personeel en hun families de ziekte toesloeg. Door de coronacrisis konden
geen gezamenlijke introductie-, openingsfeestjes en bezichtigingsdagen worden
georganiseerd in onze nieuwe woonlocatie het Gerechtsgebouw. Niet met nieuwe
collega’s uit de organisatie, niet met verwanten of buurtbewoners en ook niet als nieuw
woonbegeleidingsteam onderling. Dat maakte de start sober en lastig voor alle
betrokkenen. Naar omstandigheden hebben bewoners met hun begeleiders zich ferm
door deze periode, die nog voortduurt, heen geslagen en er hebben zich geen grote
incidenten voorgedaan. De beginmaanden zijn misschien wel het moeilijkst geweest
omdat het zoveel aanpassingen en veranderingen betrof. Nu is het moeilijk omdat
iedereen Corona-moe is en dolgraag het oude leven weer op wil pakken.
Nieuwe bewoners
In mei 2020 werd de 2e woonlocatie, het Gerechtsgebouw, betrokken en gespreid door
het jaar door, uiteindelijk 16 bewoners rond mei 2021 bewoond. In tegenstelling tot
locatie de Ambtmanstraat wonen de cliënten daar op basis van gescheiden Wonen en
Zorg. De cliënt huurt zelf zijn appartement van de huiseigenaar. Op de Ambtmanstraat
heeft zeer recent ook een verhuizing plaats gevonden. We zetten deze bewoner graag in
de spotlights omdat dit een lang gekoesterde wens is van hem. We stellen aan u voor:
Luca:

“Ik ben Luca. Ik woon sinds 3 mei 2021 op de

Ambtmanstraat. Ik vind het appartement waarin
ik woon erg mooi en groot. Verder heb ik het erg
naar mijn zin. Alle bewoners om mij heen zijn
erg aardig voor mij. Gelukkig kende ik ze al
voordat ik er kwam wonen. Ik at al vaker mee
op de woning. De begeleiding maakt er elke dag
wel wat leuks van. Ik vind dat de begeleiders en
bewoners mij snel thuis hebben laten voelen.”

De verhuizing van Zoelen naar
Tiel is in 1 dag gelukt, met
dank aan de hulptroepen van
Thedinghsweert.

Luca krijgt de sleutel van zijn
nieuwe appartement
overhandigd door zijn
persoonlijk begeleider.
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Medewerkers
Het team begeleiders van het Gerechtsgebouw is nog volop in ontwikkeling en heeft een
druk jaar achter de rug. Maar ook in het 4 jaren geleden opgestarte huis Ambtmanstraat
hebben medewerkers het vaak erg druk gehad. Er zijn naast corona ook wel heel veel
verdere eisen waaraan ze moeten voldoen (administratieve verplichtingen, verbeteringen
van zorg, scholing en expertisevergroting, verdere professionalisering). De werkdruk
wordt als erg hoog ervaren. De gedragsmoeilijke cliënten vragen veel tijd maar ook
cliënten waarbij men niet altijd het gewenste resultaat bereikt zoals men dat wenst,
kosten veel tijd. Door af en toe wat meer inzet van begeleidend personeel blijft toch de
aandacht voor de cliënt centraal komen te staan.
Door iets meer huishoudelijke krachten aan het formatieteam toe te voegen konden
begeleiders zich meer concentreren op de begeleiding en het zorgproces. Ondanks
verbeteringen in efficiëntie houdt men regelmatig last van stress en werkdruk, soms
resulterend in ziekte. De intercollegiale contacten en ontmoetingen die door corona
werden beperkt gaven extra stress want daar is juist in crisistijd behoefte aan.
De twee woonteams hadden een verschillende uitgangspositie in dit verslagjaar. En het
nieuwe team is best door een heftige tijd gegaan daarom is aan hen het komend jaar ook
een traject van team-coaching aangeboden. Daarmee wordt een nieuwe basis gelegd
voor verdere goede samenwerking en communicatie. Dit ‘herstel’-traject wordt eerst
nodig bevonden voordat men ook met een goede teamreflectie kan beginnen. Er is het
nodige te verbeteren aan goede onderlinge communicatie waardoor het werk ook beter
gestroomlijnd kan worden. Het zich leren uitspreken in een veilige omgeving behoeft
aandacht. Passend rolgedrag bij medewerkers zal hopelijk ook de werkdruk bij de
teamleider verminderen.

Ook in tijden van Corona
moet er gegeten worden.
Als het even kon werd het
koken samen met de
bewoners gedaan.
En dan komen de lekkerste
maaltijden op tafel.
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Inzet orthopedagoog
Bij bijzondere vraagstukken van een aantal cliënten raadpleegt onze organisatie de
orthopedagoog. Deze functionaris richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van het
team en minder op individuele cliënten. Daarvoor organiseert het team casusdagen.
Specifieke hulpvragen omtrent de cliënt worden besproken in het teamoverleg waarbij de
orthopedagoog adviezen geeft. De begeleiders van de cliënten worden in staat gesteld
zeer specifieke begeleidingsvraagstukken onder de aandacht van de orthopedagoog te
brengen. De persoonlijk begeleiders dragen zorg voor het tot uitvoering brengen van de
adviezen en de communicatie daarover binnen het team.

Borging van veiligheid
Arbo en veiligheid is een onderwerp dat structureel op alle overlegagenda’s staat. Het
zorgteam heeft hier een belangrijke rol in. De ervaring heeft geleerd dat veel in gesprek
zijn met elkaar over veiligheid een steeds groter bewustzijn creëert voor veiligheid in de
meest brede zin van het woord. Terugkerende thema’s zijn medicatieveiligheid,
bijzondere gebeurtenissen en incidenten rondom cliënten, veiligheid bij dagbesteding en
tijden vervoer. Ook de werkomgeving van de medewerkers wordt onder de aandacht
gebracht. Eventuele hulpmiddelen die nodig zijn om het werk veilig uit te kunnen voeren
worden aangeschaft. Veiligheid is binnen de organisatie een vast agendapunt op alle
vergaderingen zodat er meer bewustzijn over dit onderwerp kan ontstaan. Omdat
iedereen zich hiermee bezighoudt komen er ook steeds meer onderwerpen op de agenda
te staan. Cliënten praten in de cliëntenraadvergaderingen betrokken mee over veiligheid,
ze vinden dit zelf van belang.
Thedinghsweert heeft zeven opgeleide BHV-ers en drie EHBO-ers. Helaas konden
brand- en ontruimingsoefeningen in verband met corona niet gedaan worden. Deze
worden zo snel de situatie het toelaat uitgevoerd. De BMI’s (brandmeldinstallaties)
worden periodiek gecontroleerd en onderhouden door de interne beheerders BMI en
jaarlijks door een extern gecertificeerd bedrijf. Zo voldoen de melders aan alle eisen.

Incidenten
Meldingen van allerlei soorten incidenten hebben een belangrijke functie. Zij worden
daarom geregistreerd op formulieren. De zogenaamde fobo meldingen (fouten,
ongevallen en bijna ongevallen). Bijna alle incidentformulieren waarop de aard van de
incidenten beschreven worden, worden behandeld. Deze formulieren worden besproken
en afgehandeld in het team en aangeleverd bij staffunctionarissen en de directeurbestuurder. Zo nodig worden ze besproken met de orthopedagoog. Er is het afgelopen
jaar geen afname van het aantal incidenten geweest. Ze zijn wel minder ernstig van aard
en hebben geen schadelijke gevolgen gehad. Het vrijwel gelijk blijven van het aantal
meldingen is omdat ook de ‘kleinere’ meldingen worden geregistreerd.
In 2019 waren er 13 fobo-meldingen, in 2020 zijn dit er weer exact 13 op de
Ambtmanstraat. Met de nieuwe locatie erbij zijn er in totaal 15 geweest, plus twee
incidenten met agressie waarvoor geen formulier is ingevuld, omdat deze buiten ons
werkgebied zijn ontstaan. We hebben hier wel overlast van ondervonden, daarom is er
uitgebreide verslaglegging gedaan, er heeft overleg plaatsgevonden met betreffende
instanties en is er adequaat gereageerd en gehandeld door de medewerkers van
Thedinghsweert. Ernstige voorvallen worden direct gerapporteerd aan de Raad van
Toezicht.
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Fobo-meldingen over 2020 betreffen het vergeten van innemen van medicatie (5x),
vergeten uitreiken van medicatie (4x), onzorgvuldig voorbereiden van medicatie (3x),
verbale agressie (1x), onveilig voelen bewoner (1x), zelfverwonding (1x).
We zien over het algemeen een verbetering als het gaat om medicatiebeheer en -inname
en een achteruitgang als het gaat om zorgvuldigheid, veiligheid en agressie. De oorzaken
van de incidenten zijn o.a. verhuizing, de coronapandemie, de ontwikkeling en de daarbij
behorende eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, nieuwe medewerkers, het niet
kunnen volgen van (bij)scholing en oorzaken die buiten onze organisatie liggen.

Agressie en ongewenst of grensoverschrijdend gedrag
De organisatie heeft een agressieprotocol. Cliënten krijgen soms te maken met agressie
onderling. Maar dat niet alleen, ze hebben ook te maken met agressie van buitenaf. In
beide situaties geeft de begeleider samen met de coördinator ondersteuning aan de
betreffende cliënt(en). Omdat agressie veelal behoorlijk impact kan hebben op
betrokkenen is onze zorg allereerst gericht op preventie. Zowel de ondersteuning bij als
de nazorg na agressie-incidenten krijgen extra veel aandacht.
In de omgang met elkaar leren we cliënten hoe ze mensen kunnen aanspreken op
ongewenst gedrag. Het team kan zich desgewenst laten bijstaan door het CCE ( Centrum
voor Consultatie en Expertise) of de orthopedagoog raadplegen. De cliënten hebben de
mogelijkheid om de vertrouwenspersoon in te schakelen of de klachtenfunctionaris als
ongewenst gedrag binnen het team van begeleiders niet naar voldoening wordt opgelost.
De medewerkers en coördinator wonen spelen ook altijd een belangrijke rol in de
preventie van agressie van buitenaf. Er zijn 3 meldingen van agressie geweest.

Inspectie
In 2020 zijn er geen meldingen geweest naar de inspectie. De inspectie heeft in het
verslagjaar zelf geen aanleiding gezien om een inspectie uit te oefenen binnen onze
organisatie.
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Cliëntervaringen
Dit rapportonderdeel geeft een beeld van de cliënten-ervaringen zelf en hoe het staat
met de tevredenheid van de cliënt zelf. Wat is de inbreng van cliënten op hun eigen
zorgplan en de mate waarin cliënten daar invloed op kunnen hebben?

Cliënttevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar wordt het cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om een onafhankelijk
beeld te krijgen van de cliëntervaringen. Eind 2020 is er een
cliënttevredenheidsonderzoek gedaan door het geaccrediteerd bureau Ypso Facto. In het
onderzoek komt de cliënt aan het woord. Alle bewoners, dit betrof 21 cliënten die ten
tijde van het tevredenheidsonderzoek woonachtig waren op de locaties Ambtmanstraat
en Gerechtsgebouw, hebben meegedaan aan het onderzoek, oftewel 100% respons.
Thedinghsweert krijgt het gemiddelde rapportcijfer 8,3 van de cliënten voor de
begeleiding. In de Ambtmanstraat een 7,7 terwijl dit in 2018 een 7,0 was. De bewoners
van het gerechtsgebouw gaven een rapportcijfer 8,6. Vooral het oordeel van de cliënten
over hun eigen appartement en de hulp bij het schoonmaken daarvan scoort hoog.
Aandachtspunten liggen op het gebied van onderhoud aan het huis, veel cliënten zijn hier
kritisch over. Ze willen graag meer geholpen worden als er in hun appartement iets stuk
is. Eten blijft ook een onderwerp waar cliënten altijd ruimte voor verbetering in voelen.
Wat de een lekker en gezond vindt, is naar de smaak van de ander te gezond, en voor
weer een ander is het niet lekker genoeg. In 2020 was er door Corona geen of minder
ruimte (letterlijk) om met bewoners apart te koken. Het was vooral ‘eten wat de pot
schaft’. Dat gaf wel eens scheve gezichten. Ondanks de weerstand bij sommigen, is er
veel aandacht en motivatie onder bewoners en medewerkers voor een gezonde maaltijd
en een dagelijkse portie fruit. Dit willen we graag zo houden en verder uitdragen in de
verwachting dat meer bewoners de ‘gezonde vibe’ overnemen en zodra het kan, ze nog
bewuster op hun eigen appartementen gaan koken.

“Snoep verstandig,
eet een appel!”
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Cliëntervaringen over begeleiding
De cliënten ervaren over het algemeen dat wanneer ze ergens mee zitten dat ze goed
terecht kunnen bij de begeleiding en dat ze zich serieus genomen voelen. Ze voelen zich
gehoord en gesteund. Ook merken ze op dat als daar behoefte aan is, er tijd voor hen
gemaakt wordt. Ook zijn ze positief over het samen doen van allerlei zaken:
boodschappen doen, spelletjes doen, knutselen, naar Downies en Brownies gaan, samen
koken, medische zaken regelen, hulp bij problemen met de fiets of de wasmachine.
Tegelijkertijd durven ze zich ook kritisch uit te laten zoals bijvoorbeeld dat de begeleiding
beter moet opletten als mensen te negatief doen of eerder moeten ingrijpen als er
onderling geplaagd wordt. Ze ervaren dat afspraken soms vergeten worden maar ook dat
begeleiders onderling beter moeten communiceren. Een enkele bewoner geeft aan dat hij
meer begeleiding bij en controle op de coronaregels zou willen.

Er is altijd wel een
moment voor een spelletje
of een potje kaarten.

Cliëntervaringen over lichamelijk welbevinden en gezondheid
We houden bespreekbaar hoe een gezond leven er uit ziet en waar dat om draait. Dit
gaat niet alleen om medische zorg, tandartsen, therapeuten of medicijnen maar ook om
bijvoorbeeld ontspanning en beweging/sporten, hobby’s uitoefenen etc. Het hebben van
een gezond, goed of mooi lijf kan het gevoel van eigenwaarde vergroten. Over het
algemeen ervaren cliënten dat ze overal naar toe mogen waar ze voor kiezen en dat ze
vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen, ze ervaren niet dat ze echt tegen gehouden
worden in dat wat ze willen
doen. Iedereen heeft in
coronatijd heel erg het bezoek
aan kennissen, vrienden en
verwanten gemist.

Sportclubs dicht, dagbesteding
dicht. Vooral thuis blijven was
het advies.
Er mocht gelukkig wel
gewandeld worden tijdens
corona.
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Interpersoonlijke relaties
De ondersteuning van Thedinghsweert richt zich mede op het leven van de cliënt in zijn
sociale omgeving. Dit vraagt vaak van de begeleiders om maatwerk te leveren. Ieder
moet leren zich zijn eigen bijzondere plek in de samenleving toe te eigenen maar ook om
plezier en geluk in het leven na te streven. De vragen “waar wordt jij gelukkig van” of
“ben je tevreden met je leven” zijn van essentieel belang in gesprekken. Cliënten moeten
zich ook zonder risico durven uitspreken over seksualiteit, vriendschappen of gevoelens
van affectie voor een ander. Een vertrouwde kring is daarvoor belangrijk. Ieder wordt
daarom gestimuleerd zich te durven uitspreken over eigen ideeën met betrekking tot de
ander die hij of zij ontmoet. Tegelijkertijd moet de begeleider zich ook bewust zijn van de
privacy van een cliënt. Onze cliënten zijn over het algemeen tevreden over hun contacten
met familie en vrienden. Het hebben van goede sociale contacten is een belangrijke
aanwijzing voor de kwaliteit van bestaan tijdens het leven van de cliënt.

Zelfbepaling en zeggenschap
Wij leren de cliënten hun persoonlijke doelen te stellen en dit met stapjes te bereiken.
Belangrijk daarbij is dat ze zoveel mogelijk moeten kunnen doen wat ze zelf kunnen en
willen. Het zelfvertrouwen van de cliënt vergroot zodra ze zien dat ze hun doelen ook
kunnen bereiken. De begeleiders hebben er plezier in om onze cliënten te helpen hun
dromen in het leven na te streven. Als onze cliënten groeien in zelfstandigheid en zelf
beslissingen durven te nemen merk je ook dat ze zich tegelijkertijd steeds meer “gezien
en gehoord” voelen. In cliëntgesprekken komt onder meer aan de orde of men genoeg in
te brengen heeft. Zoals bijvoorbeeld het mee beslissen over huisregels, maar ook of men
genoeg te zeggen heeft over het tijdstip van slapen gaan en opstaan of over de eigen
lichaamsverzorging maar ook bijvoorbeeld waaraan men zijn geld uitgeven wil. Eigen
keuze bij het eten en omgang met social-media zijn ook onderwerpen waar cliënten
graag over meepraten.
Samen met de cliënt onderzoeken we de beste manieren van dagbestedingsactiviteiten of
vrijetijdsinvulling. Wij helpen onze cliënten waar nodig hoe je je respectvolt naar de
ander gedraagt juist als je het met iemand oneens bent of je ergert je aan iemand. Met
de cliënt worden na woordenwisselingen afspraken gemaakt hoe je je op dit terrein kan
verbeteren of hoe je zo goed mogelijk een gesprek aangaat waarbij je wel je zelf mag
zijn en voor je eigen standpunten op mag komen. Afspraken worden waar zinvol
vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Medezeggenschap
Er is een actieve en betrokken cliëntenraad (CR), gevormd door ouders of verwanten, die
zo goed mogelijk alle cliënten van onze organisatie wil vertegenwoordigen. Het streven is
dat er een afgevaardigde van ieder werk- en woongebied of locatie is. De
huiskamervergadering(HKV) en de meewerkersvergadering van de
dagbestedingslocaties, waaraan alle cliënten deelnemen, maken onderdeel uit van de CR.
De oudervertegenwoordiging in de CR krijgt de notulen van de vergaderingen van de
cliënten beschikbaar, zodat ze goed op de hoogte zijn waar de cliënten zich mee bezig
houden. De ‘ouderraad’ komt gemiddeld 3x per jaar bijeen samen met het Hoofd Zorg en
soms met de directeur of het Hoofd Financiën en ICT erbij, afhankelijk van de agenda (de
jaarrekening, het meerjarenbeleid, de begroting, nieuwe wetgeving). De overige
vergaderingen worden per locatie tenminste 6x per jaar gehouden. De bedoeling is dat
de raad 1x per jaar een ontmoeting heeft met de RvT, door omstandigheden (ziekte,
wisselingen van de wacht) is dit er nog niet van gekomen.
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Ruim driekwart van de cliënten weet wat de functie van een huiskamervergadering is.
Een kwart van de cliënten vindt dat er genoeg naar hun ideeën wordt geluisterd en een
even grote groep vindt dat dat niet het geval is.
In 2020 heeft de raad zich naast de vaste onderwerpen bezig gehouden met de
WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg).

Klachten van cliënten
Met de cliënten is gesproken over wat nu precies echte klachten zijn en waar ze daarmee
terecht kunnen omdat alleen een verwijzing naar de website onvoldoende is.
Het is nog moeilijk voor cliënten om onderscheid te maken tussen “het uiten van
gevoelens van onvrede” of “het indienen van een formele klacht”.
Over het algemeen vinden de cliënten dat er wel naar hen geluisterd wordt en dan hun
gevoelens van onvrede ook worden opgeschreven. Ze benoemen dat het fijn is dat er
dan een cliëntvertrouwenspersoon aanwezig is.
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Reflecties
teamreflectie
Het team woonzorg is verspreid over twee locaties voor respectievelijk 7 en 16 bewoners
en heeft totaal 26 medewerkers (veelal parttime) met een teamleider. Op beide locaties
vallen de bewoners onder de WLZ woonzorg.
In de voorgaande 2 jaren heeft de nadruk in de teamreflectie vooral gelegen op het
vinden van een goede methode. Nu zou het zich vooral richten op de kwaliteit van zorg
die geboden wordt aan de cliënten en wat zij nodig hebben vanuit de organisatie.
Door de coronacrisis hebben de teams zich minder energiek kunnen richten op
teamreflecties maar onderwerpen die wel aan de orde zijn geweest waren thema’s als
verbinding, samenwerken (teambuilding) en communicatie of het ontbreken daarvan.
Immers het team is als geheel verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en alleen bij
een goede samenwerking kan verbetering van kwaliteit en goede zorg tot stand gebracht
worden. Nakomen van gemaakte afspraken zijn daarbij essentieel. Verder bleek dat het
belangrijk was om nogmaals goed helder de kaders met elkaar te bespreken waarbinnen
ieder zelf besluiten kan en mag nemen. Wanneer ben je vrij om zelfondernemend te
werk te gaan? In 2021 zal daar hernieuwde aandacht voor zijn. De gekozen onderwerpen
zullen per team verschillend zijn. Het team Gerechtsgebouw is jong en er zijn nog steeds
wisselingen van personeel. Het team Ambtmanstraat werkt functioneel al beter samen.
Beide teams moeten aandacht blijven besteden aan een open gesprekscultuur en het
vermijden van ‘roddel’. Ieder teamlid moet zich veilig en vrij durven uitspreken.
Duidelijke en concrete afspraken maken en deze besluiten vastleggen helpt daarbij. Een
hulpmiddel hierbij is de dag-structuur die goed te volgen is voor alle medewerkers. Men
kan elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken en genomen besluiten, dit alles
uiteindelijk in het belang van de cliënt.
Een ander aandachtspunt heeft gelegen bij de zorgplancyclus. Voor alle teamleden geldt
dat de evaluaties binnen die cyclus op tijd plaats vinden. Het formuleren van doelen en
daar vervolgens goed over rapporteren is een blijvend aandachtspunt. De overgang naar
een nieuw zorgsoftware systeem (Plancare houdt ermee op) stelt iedereen voor een
nieuwe uitdaging. In 2021 gaan de teams verder aan de slag om in het zorgproces
voldoende kritisch vermogen te ontwikkelen en de zelfreflectie verder te organiseren. Het
wordt geleidelijk aan een vast onderdeel van de methodiek om constant te verbeteren.
Goed rapporteren, overdracht van kennis en waarnemingen, feedback geven aan elkaar,
afstemming met elkaar, vooral als het gaat om de juiste interpretatie van signalen van
cliënten.
De ervaring is dat teamreflectie bijdraagt aan teambewustzijn. In de teamreflectie van
2020 is gebruik gemaakt van teamwaardering. Daarbij zijn persoonlijke kwaliteiten naar
elkaar benoemd. In 2021 willen we dit verder uitbreiden met individuele en gezamenlijke
ontwikkelpunten. Hiervoor zal een coach ingezet worden om de teamleden het belang te
laten inzien om tot veranderingen of vernieuwingen te komen. Dat geeft energie en
motivatie. Deze teamwaardering, en die jaarlijks terug te laten komen in de methode van
teamreflectie, geeft mogelijkheden om de kwaliteit van een team en het vertrouwen in
elkaar te verbeteren. De inzet daarbij is ook om de eigen identiteit weer meer te voeden
en te verlevendigen. Dit heeft in 2020 geleid tot een introductiecursus voor antroposofie,
geïntegreerd in de reflectiebijeenkomst. Twaalf medewerkers hebben hier in meer of
mindere mate aan mee gedaan. Deze bijeenkomst is ervaren als een inspirerende sessie.

21

December 2020
Voorbereidingen teamreflectie
met als resultaat een positief
schoengedicht voor alle
medewerkers

In het coronajaar is het
moeilijk geweest om
teambijeenkomsten te
organiseren. Dit heeft zelfs tijdelijk stil gelegen. Eind
2020 is dit opnieuw opgepakt met als doel de
inhoudelijke kwaliteit van de individuele medewerkers in
het team te versterken. In 2021 wordt opnieuw gekeken
welke teamondersteuning de organisatie verder kan
bieden en welke ondersteuning op maat nodig is.
Werken vanuit het talent van de medewerkers en daar
doelen op stellen blijft aandacht vragen, met name van
de teamleider. Zowel de teamleider als de teamleden
benoemen dat de afstemming kan verbeteren.
Teamreflecties blijven nog een “jong” instrument waar
vooral nieuwe medewerkers nog aan moeten wennen.
De teamreflecties blijven voorlopig gecoördineerd door
de coördinator wonen, ondersteund door het Hoofd
Zorg.

Bevindingen van het bestuur
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Het kwaliteitsrapport 2020 is voorgelegd aan de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de
OR en het Management Team. De inhoud van dit rapport voldoet aan de voorwaarde om
de bouwstenen van kwaliteit toe te lichten. De inbreng van de toezichthouders, de OR en
de cliëntenraad in de organisatie zijn essentieel voor het mede verwezenlijken van goede
kwaliteit van zorg. Verder zijn de resultaten van gesprekken met medewerkers en
cliënten en de bevindingen van het cliënttevredenheidsonderzoek meegenomen in het
rapport waar veel handvaten uit voortkomen voor verbeteracties.
Zowel de ondernemingsraad, de cliëntenraad als de Raad van Toezicht worden betrokken
bij de jaarplannen, de jaarrekening en begroting, het meerjarenbeleid maar ook bij
veranderingen en beleidsaspecten die gaande zijn of er leven gedurende het jaar binnen
de organisatie. Er is met al deze organen diverse malen per jaar structureel overleg.
Het was een bijzonder verslagjaar omdat 2020 beheerst werd door de wereldwijde
coronapandemie. Met name in onze organisatie kregen we te maken met de effecten van
corona op continuïteit van zorg. In de gehele organisatie had corona uitwerkingen op
cliënten en medewerkers. Corona blijft tot op heden een grote invloed hebben op de
organisatie en ieders persoonlijke leven. Financieel was het onzeker wat er ging
gebeuren. De sluiting van ons zorgrestaurant gaf financiële zorgen en onzekerheid. Door
het aanvragen en toekennen van compenserende bedragen lijken deze zorgen verlicht.
Onduidelijk is wel tot op heden welk deel van de voorschotbedragen behouden mag
worden.
Evenzeer werd het een bijzonder jaar omdat aan het begin van de pandemie werd
besloten toch onze tweede woonlocatie, waarvan de voorbereidingen reeds 3 jaren aan
gang waren, op te starten. Terugblikkend en vooruitkijkend realiseren we ons dat dit een
goede beslissing is geweest, zowel voor de continuïteit van de organisatie als voor het
vertrouwen van de medewerkers. Immers ook onder moeilijke omstandigheden durfde
het team gezamenlijk de schouders onder dit project te zetten. Tegelijkertijd was het
voor ons een enorme uitdaging.
Dit woongebouw kwam meer tegemoet aan de veranderende vragen van onze cliënten
wat betreft woonomgeving en behuizing. De cliënten die al een tijd op onze wachtlijst
stonden konden eindelijk naar een zelfstandig appartement. De tweede woonlocatie gaf
tevens versterking van onze financiële positie. Daarom werd besloten niet af te wachten
wat de pandemie zou brengen maar voortvarend door te gaan , na overleg met het
zorgkantoor, de plannen. Tegelijkertijd moest in de crisistijd zoveel mogelijk aandacht
besteed worden aan de cliënten. Verhuizingen begeleiden, persoonsgerichte zorg bieden
maar vooral ook de eigen regie van cliënten in het oog houden. We realiseerden ons
steeds dat de belasting voor zowel de cliënten als het nieuwe woonteam hoog was. Voor
de cliënten omdat te veel veranderingen in korte tijd kwamen. Het moeten missen van
hun vertrouwde routines en structuren, dagbestedingsplaatsen of verwanten en vrienden
vroeg veel aandacht en inzet van de begeleiders. Samenwerking in de driehoek oudercliënt-organisatie kwam daarbij wel eens onder druk te staan. Maar onder al deze druk
van omstandigheden hebben de begeleiders zich steeds weten te richten op
kwaliteitszorg en maatwerk wat we aan de cliënten willen bieden en er bleef oog voor de
behoeftes van iedere individuele cliënt.

Teambijeenkomsten
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Goede interne communicatie kwam bij wonen wel eens onder druk te staan. Een aantal
reguliere bijeenkomsten moest immers worden afgelast. Er is zelden gebruik gemaakt
van beeldschermbijeenkomsten. Elders binnen de organisatie waren er ‘Teams’
besprekingen. Er is bij wonen voor gekozen om minder frequent bij elkaar komen met
een beperkt aantal medewerkers. De organisatie blijft het belang onderstrepen van
elkaar persoonlijk ontmoeten en in de ogen kunnen kijken, lichaamstaal geeft veel extra
informatie in het contact van mens tot mens.
Het samenwerken met nieuwe collega’s en het vertrouwd maken van de nieuwe
bewoners in hun appartementen en woonomgeving plaatste ieder van de betrokkenen
voor de nodige dilemma’s. De organisatie hecht aan kleine feestjes die helpen om een
gevoel van verbinding tot stand te brengen, bijvoorbeeld met de buurtbewoners, de
nieuwe collega’s en medebewoners van de organisatie bij wie je komt. Dit alles heeft
iedereen erg gemist en dat valt ook niet meer in te halen. Het nieuwe jaar vraagt, zodra
deze pandemie is bestreden, creativiteit om onze organisatie cultuur en gesprekscultuur
opnieuw tot leven te brengen. Daarbij kunnen de goede onderdelen van “teams”
besprekingen zeker behouden worden.

Verbeteringen
Hoewel nu drie jaren is gewerkt met het nieuwe kwaliteitskader en dit wel iets meer
geland is in de organisatie blijft het voor het komend jaar van belang om de speerpunten
goed in het oog te houden gedurende het jaar. Binnen de organisatie moeten de
processen er nog iets beter op ingericht worden volgens de bouwstenen van het
kwaliteitskader: het methodisch werken, reflecteren en continu verbeteren vragen een
duidelijke plek op de werkagenda. De instrumenten zijn voorhanden maar kunnen nog
beter gebruikt worden.
Visitatie
De volgende visitatie staat gepland voor november 2021 en de rapportage daarvan komt
in het nieuwe verslagjaar.

Verbeterpunten kwaliteitsrapport 2020 en toetsing
In 2020 was het plan te werken aan de volgende verbeteringen en aandachtspunten:











Medicatiekennis, BHV en EHBO kennis
Verder werken aan de preventieve risico inventarisaties per bewoner
Orthopedagoog betrekken Bij risico- inventarisaties en waar zinvol bij de afwikkeling
van sommige fobo-meldingen
Thema’s in de huiskamervergadering
Openbaarheid van digitale cliëntgegevens/ introduceren cliëntportaal
Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Wat het begeleidingsteam nodig heeft om de juiste balans in het werk te vinden
(uit teamreflectie)
Verbetering rapportages
Aandacht voor fysieke werkplekken om rustig te werken/thuiswerken
Invloed van corona en de 1.5 meter samenleving binnen en buiten de woonlocatie

24

Door extra drukte rondom de onverwachte pandemie en het opzetten van een hele
nieuwe woonlocatie kwamen de verbeteracties enigszins in het gedrang. De pandemie
bracht zo’n hoge werkdruk met zich mee, vooral ook door de duur van de pandemie en
het uitvallen van personeel door Covid-19, waardoor het team keer op keer aan nieuwe
uitdagingen blootgesteld werd en voorgenomen plannen soms moesten worden
uitgesteld.

Medicatiekennis, BHV en EHBO kennis
In 2020 konden de begeleiders, te werk gesteld bij het gerechtsgebouw, door het
stopzetten van bijeenkomsten daarvoor niet getraind worden. Dit gebeurt dan ook zodra
het weer mag. Het werd ook niet online aangeboden. Scholing en bijscholing op het
terrein van BHV en EHBO en medicatie is continu in de organisatie aan de orde. Er zijn op
dit moment voldoende getrainde en vaardige mensen aanwezig.
Preventieve risico-inventarisaties per bewoner en orthopedagoog
Er is een begin gemaakt met de risico inventarisaties per bewoner. Een aantal is klaar en
de rest zal dit jaar worden afgemaakt.
De orthopedagoog die in de laatste helft van vorig jaar is geïntroduceerd bij de
begeleiders is nauwelijks betrokken geweest bij de incidenten die zich hebben
voorgedaan. Hij heeft het team in één enkel geval moeten helpen bij het maken van een
woonprofiel voor een cliënt en om meer inzicht te krijgen bij onderliggende oorzaken van
een incident met als doel de begeleiding zodanig te verbeteren dat incidenten hopelijk
verder voorkomen kunnen worden. Het komend jaar zal hij meer ingezet worden bij het
maken van risicoprofielen.
Thema’s in de huiskamervergadering
In de huiskamervergadering is vooral gesproken over de thema´s corona, voeding en
beweging. Samen met begeleiding en stagiaires uit de dagbesteding hebben bewoners
kunnen deelnemen aan wandelingen buiten. Door corona werden veel bewegings- en
sportactiviteiten zoals voetballen, zwemmen, deelname aan de avondvierdaagse, dansen,
gymmen, darten, paardrijden, etc. stopgezet. Dit thema wordt opnieuw opgepakt in het
komend jaar zodra deze activiteiten weer mogen en kunnen.
Voeding daarentegen kon de nodige aandacht krijgen. Zie bevindingen rapportage bij
cliënttevredenheidsonderzoek.
Openbaarheid van digitale cliëntgegevens/ introduceren cliëntportaal
Na het succesvol afronden van Plancare 2 zal in 2021 een bijscholingscursus worden
geïmplementeerd. Cliënten en verwanten zullen vóór de zomer van 2021 informatie thuis
ontvangen over het elektronisch cliëntportaal, in principe per post. Mocht dit nodig
blijken dan zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.
Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Uit het medewerkers tevredenheidonderzoek komen een aantal punten naar voren waar
onze organisatie meer aandacht aan kan besteden of in de huiskamervergaderingen over
in gesprek kan gaan met de cliënten:
-voeding; smaak van het eten verbeteren.
-onderhoud: meer hulp bij onderhoudszaken in het appartement
-ondersteuningsplan: cliënten geven aan dat ze niet altijd weten wat er over hen
opgeschreven wordt
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Een aantal cliënten, maar niet de grote meerderheid, zou nog graag verbeteringen zien
bij:
- beter begrip van de begeleider voor individuele cliënt
- meer tijd voor de individuele cliënt
- het bieden van de mogelijkheid om genoeg nieuwe dingen te kunnen leren in de vrije
tijd
- het luisteren van begeleiders naar de cliënt
Deze verbeterpunten zullen op individueel niveau met de cliënten verder besproken
worden.
Wat het begeleidingsteam nodig heeft om de juiste balans in het werk te vinden
(uit teamreflectie)
Teambuilding en teamreflectie. Voor de begeleiders was het lastig om een vervolg te
geven aan de actiepunten die voortkwamen uit de vorige teamreflectiebijeenkomst er is
een nieuw team toegevoegd aan het bestaande team. Daarom is eerst besloten tot een
gezamenlijke teambuildingsdag. Daarbij is een korte uitleg geweest over de
antroposofische zienswijze op zorg, dit om de samenwerking eerst te verbeteren en
uiteindelijk het proces van reflectie te vervolgen. Het reflecteren is op zich een
vaardigheid die iedereen niet vanzelfsprekend beheerst. De twee teams moeten nog
meer ondersteund worden om meer structuur en houvast te krijgen voor het goed
reflecteren.
Rapportages
Er is geen tijd geweest om verder afspraken te maken over structurele rapportages over
de woonlocaties aan de directie en het Hoofd Zorg. Van alle team- en
cliëntenraadvergaderingen zijn wel notulen gemaakt en voor betrokkenen in te zien. De
rapportages voor het management staan in de startblokken zullen verder vorm krijgen in
2021.
Aandacht voor fysieke werkplekken om rustig te werken/thuiswerken
Het verder verbeteren van de fysieke werkplekken voor de begeleiders werd ook
doorgeschoven naar begin 2021. Er zijn nieuwe meubels aangeschaft voor beide locaties.
In één gebouw kon van de verhuurder een nog leegstaand appartement betrokken
worden waardoor er een tijdelijke oplossing was gevonden voor de gewenste situatie.
Thuiswerken is beperkt aan de orde geweest.
Invloed van corona en de 1.5 meter samenleving binnen en buiten de woonlocaties
Door de organisatie is de nodige aandacht besteed aan veilig zorgvervoer voor onze
cliënten. Met het vervoersbedrijf zijn afspraken gemaakt over veiligheids- en hygiëne
aspecten bij vervoer waaronder het dragen van mondkapjes etc.
Alle instructies in de twee woonlocaties omtrent afstand houden, handen wassen en
overige hygiënemaatregelen, aantal personen per ruimte, bezoekregelingen en externe
contacten, quarantaine voorschriften, testen, avondklok ed. werden periodiek
doorgenomen met begeleiders en cliënten. De vaccinatie informatiepakketten werden
allemaal op tijd verstuurd, alle toestemmingsformulieren werden op tijd ontvangen en de
vaccinaties bij cliënten werden uitgevoerd via de samenwerkende huisartsen. Het
zorgpersoneel heeft allemaal voorrang gekregen bij het vaccineren. Regelmatige en open
gesprekken over alle maatregelen werden zoveel mogelijk gestimuleerd om te
voorkomen dat er een soort “coronamoeheid” zou ontstaan en de maatregelen minder
goed gevolgd werden.
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Verbeteracties 2021
Geprioriteerde verbeteringen voor het komend jaar:








Aanscherpen van de zorgplancyclus
Scholing en bijscholing van medewerkers in het elektronisch cliëntensysteem en
het –cliëntportaal en in gebruik nemen van het elektronisch cliëntportaal.
Bewustwording bewegen en sporten
Afmaken risico inventarisaties per bewoner
Aanbevelingen uit het cliënttevredenheidsonderzoek 2020
Teamondersteuning met behulp van cursussen ( antroposofie, LVB en GGZ thema’s
en samenwerking in de driehoek) en teamreflectie
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Aanscherpen van de zorgplancyclus
In 2021 gaat gewerkt worden aan de zorgplancyclus. Deze moet op een aantal punten
worden geactualiseerd. Het doel daarbij is om de betrokkenheid en zeggenschap van de
cliënt bij het proces te vergroten en om in de besprekingen nog meer te komen tot
ontwikkelingsdoelen. Transparantie op alle terreinen is een voorwaarde. Met de
introductie van het cliëntportaal, waarmee cliënten en hun vertegenwoordigers een
betere inzage in het zorgplan en de rapportage krijgen, zal dit verbeterd worden.
Omdat er niet altijd input van ouders was én de werkdruk enorm was én de mogelijkheid
voor gezamenlijke besprekingen er niet was én er een nieuw woongebouw werd
opgestart lopen de zorgplannen en de planbesprekingen achter op schema.
Scholing en bijscholing van medewerkers in het elektronisch cliëntensysteem en het –
cliëntportaal en in gebruik nemen van het elektronisch cliëntportaal
Een eerste interne scholing over de komende veranderingen en mogelijkheden van het
cliëntportaal heeft team wonen onlangs gehad. In samenwerking met afdeling ICT
worden op dit moment digitale gegevens en documenten in het elektronisch
cliëntsysteem ondergebracht. Deze zijn binnenkort via het cliëntportaal in te zien. Het
ondersteuningsplan zal een verdere digitale make-over ondergaan. Zodra dit plan aan
alle eisen voldoet worden de persoonlijk begeleiders verder geschoold en wordt ook het
ondersteuningsplan ondergebracht in het cliëntsysteem. Dit zal tevens zijn in te zien voor
de cliënt en ouders via het cliëntportaal. Cliënten en ouders/mentoren ontvangen medio
2021 een uitnodiging voor het inloggen in het cliëntportaal. Hen wordt de mogelijkheid
geboden hiervoor een training te volgen.
Bewustwording bewegen en sporten
Met de cliënten blijven de begeleiders praten over wat een gezond leven inhoudt.
Gezondheid is een moeilijk te definiëren begrip en is voor iedereen iets anders. Maar
globaal kan men het wel over een aantal zaken eens zijn. Bewegen en sporten is goed
voor een mens. Samen gaan we kijken wat belangrijke redenen zijn om te bewegen en te
sporten, immers niet iedereen zal het even leuk vinden en niet iedereen heeft er
voldoende financiële middelen voor. Sporten kan ook gezelligheid brengen in je leven of
een gevoel teweeg brengen dat je bij de samenleving hoort. Dit gaan we samen met de
cliënten verder onderzoeken. Binnen de woonlocatie Gerechtsgebouw wordt elke
woensdagmiddag een sport- of spelactiviteit aangeboden.
Risico inventarisatie per bewoner
Een risico inventarisatie, ook wel risicoplan, is een hulpmiddel met als doel de
(woon)begeleiders te ondersteunen bij een dreigende terugval van een cliënt of
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achteruitgang van de gezondheid, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Het in een
vroeg stadium signaleren of herkennen van symptomen van bepaald gedrag is belangrijk
voor de omgeving van een cliënt, zoals woonbegeleiders, werkbegeleiders en familie. Een
risicoplan wordt meestal gemaakt door een gedragsdeskundige voor cliënten met een
hoge indicatie of mensen met psychische problemen en/of probleemgedrag.
Een risico inventarisatie kan van beknopt tot heel uitgebreid worden omschreven.
Thedinghsweert heeft de wens om samen met de orthopedagoog te inventariseren voor
welke cliënten een risicoplan noodzakelijk is, een meerwaarde heeft, of juist (nog) niet
gemaakt hoeft te worden. De coördinator en de persoonlijk begeleiders zullen het
voorwerk voor hun rekening nemen middels een risicochecklist die te gebruiken is naast
het interview voor het ondersteuningsplan.
Verbeteringen uit het cliënttevredenheidsonderzoek
De aanbevelingen voor verbeteringen uit het cliënttevredenheidsonderzoek worden
meegenomen in de huiskamerbesprekingen en in individuele gesprekken met de cliënt.
Teamondersteuning met behulp van cursussen en teamreflectie
Er zal verder gewerkt worden aan een groter bewustzijn voor het gewenste lerend
vermogen van het team. Ieder teamlid weet dat er altijd mogelijkheden zijn voor
verbetering en ontwikkeling. De teamreflectieproces staat in het Gerechtsgebouw staan
nog in de kinderschoenen en vragen verdere aandacht het komend jaar. Goede
onderlinge communicatie is een traject waar we nu mee bezig zijn gegaan en dat verder
uitgevoerd zal worden. Concreet zal worden gekeken naar de volgende cursussen voor
het team:
 Scholing op gebied van Jaarfeesten/seizoen tafel vanuit antroposofie
 Training samenwerking met het netwerk vanuit de visie sociale netwerk
versterking
 Training LVB en het gesprek over seksualiteit, intimiteit
 Training LVB en GGZ vraagstukken
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
We willen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vergroten. De werkdruk op
de medewerkers is extreem hoog. Als de relatieve rust is weergekeerd na de coronacrisis
medio 2021 moet opnieuw gekeken worden naar een goede werkbalans. Een goed
werkend hulpmiddel voor het inpassen van de werkzaamheden binnen de beschikbare
tijd is de dag-structuur, die we verder willen verfijnen.
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Tevreden cliënten die uitkijken naar de toekomst.
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Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht hebben met belangstelling kennis genomen van de
inhoud van het kwaliteitsjaarverslag. Ze zijn zich ervan bewust dat het document
voornamelijk betrekking heeft op het organisatie onderdeel “wonen” Samen met de
directeur/bestuurder is een eerste aanzet gegeven tot het vastleggen van
kwaliteitscriteria in de vorm van een balance scorecard voor de
dagbestedingsactiviteiten. Deze vormt de leidraad voor de rapportage van de
directeur/bestuurder aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht ziet mede toe op de kwaliteit en veiligheid van de door
Thedinghsweert verleende zorg. Kijkend naar de kwaliteit van zorg onderscheiden ze
hierbij, het sociale, het technische en het bestuurlijke aspect.
Uitgaande van het sociale aspect valt in dit kwaliteitsrapport te lezen dat op diverse
terreinen moeilijk initiatieven te nemen waren om de zorg voor cliënten te verbeteren
maar wel om de voorwaarden daarvoor te scheppen. Er komen allerlei dilemma’s naar
voren tussen vrijheid willen geven versus risico’s beperken en je aan de corona
maatregelen houden. In goede dialoog met elkaar is aandacht besteed aan de eigen
regie van de cliënt en participatie in de samenleving. Er is met name veel gesproken en
gedaan aan zinvolle dagbesteding en betekenisvol werk of cursussen.
De Raad heeft respect en waardering voor de wijze waarop Thedinghsweert, als kleine
organisatie met een beperkt aantal mensen in een moeilijke tijd, de tweede woonlocatie
heeft weten te realiseren waarbij veel van medewerkers is gevraagd. De druk is groot om
in het zorglandschap de plek te behouden als kleinschalige zorgvoorziening met haar
unieke combinatie van wonen en dagbesteding. Er is een kwetsbaar evenwicht dat
voortdurend om aandacht vraagt, ook financieel gezien.
Uitgaande van het technisch aspect zijn op het gebied van methodisch werken nog
stappen te zetten in het beter kwalitatief zichtbaar maken van de zorg. Beoordelingen
van vooruitgang in een jonge woonorganisatie zijn nog moeilijk te realiseren.
Kijkend naar het bestuurlijke aspect dan zien we dat Thedinghsweert actief inspeelt op
ontwikkelingen binnen de samenleving. De aandacht blijft uitgaan naar het
verwezenlijken van een breed zorgaanbod van wonen en dagbesteding voor verschillende
doelgroepen. Ook wordt aan de weg getimmerd met meer ambulante zorgverlening.
Daarmee speelt Thedinghsweert actief in op een vraag uit de samenleving
Als Raad van Toezicht onderschrijven we het belang van voldoende gekwalificeerde
medewerkers. Er is steeds veel inzet voor het vinden van goede, nieuwe medewerkers en
aandacht voor het voorkomen van uitval van medewerkers.
De Raad van Toezicht Benadrukt het belang van het zoeken naar mogelijkheden om
slimmer, anders of efficiënter te werken om de continuïteit van zorg blijvend te kunnen
garanderen.
De Raad van Toezicht volgt de principes van de Zorgbrede Governance Code. De huidige
drie toezichthouders hebben de volgende competenties: bedrijfsvoering, financiën,
juridische zaken, wet en regelgeving, kwaliteit van zorg en cliëntbelangen. De raad heeft
in 2020 zevenvergaderingen gehad waarbij de directeur bestuurder aanwezig was. Ook
heeft de Raad een evaluatievergadering gehad waarin ze hun eigen functioneren als
toezichthouder en als Raad hebben besproken. Tevens hebben ze zich bezig gehouden
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met het opstellen van een nieuw profiel voor toezichthouder en de procedure voor het
aantrekken van nieuwe toezichthouders.
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de medewerkers
van Thedinghsweert in dit moeilijke Coronajaar invulling hebben gegeven aan hun
werkzaamheden. Dat het, ondanks de vele beperkingen, gelukt is om de
dagbestedingsactiviteiten zo veel mogelijk doorgang te laten vinden en ook nog een
nieuwe woonlocatie vorm te geven, verdient ons aller respect.

Contactgegevens
Stichting Thedinghsweert
Postbus 479
4000 AL Tiel
Tel 0344 – 618 270
www.thedinghsweert.nl info@thedinghsweert.nl
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