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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsrapport van Ko-bus over het jaar 2021. Hiermee geven we inzicht in de kwaliteit die wij
leveren aan onze cliënten. We nemen u mee in de processen die we in 2021 ingezet hebben om de Bouwstenen
tot zijn recht te laten komen.
Het jaar 2021 bracht voor Ko-bus een wending in haar bestaan. Per oktober heeft Omega Groep Ko-bus
overgenomen. In 2022 functioneert Ko-bus als zelfstandige organisatie onder Omega Groep en per 2023 zal dit
tot een fusie leiden. Zo is er een einde gekomen aan het leiderschap van Evert en Rineke Koops. Zij zijn 17 jaar
geleden gestart met het opvangen van kinderen in het autistische spectrum vanuit het motto ‘Ieder kind is uniek
en heeft zijn eigen gaven en talenten’. De missie van Omega ‘Zorgverlening waarbij het gaat om wie je bent’ sluit
goed aan bij Ko-bus.
In 2021 hebben we structureel gewerkt aan het geven van goede zorg aan onze clienten. Ondanks de nodige
uitdagingen die Covid met zich meebracht en de wisseling van bestuurders is er hard gewerkt aan
kwaliteitsborging. We blijven continu in beweging om de kwaliteit te evalueren en te verbeteren.

Wij zien het jaar 2022 vol vertrouwen tegemoet waarin Ko-bus zal opereren onder de vleugels van Omega.

Met vriendelijke groet,
Hans Hersevoort
Bestuurder Omega Groep
9 mei 2022

Organisatie Ko-bus
Missie
Ko-bus is een organisatie die zorg en begeleiding verleend aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met
een beperking. De cliënten zijn tussen de 8 en 30 jaar en de meesten hebben een vorm van autisme,
ADHD, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Ko-bus biedt zorg rond beschermd
wonen, logeren, ambulant en individuele begeleiding, dagbesteding, en 24-uurszorg. Ko-bus heeft locaties
in Assen, Zeijerveen en Bovensmilde.

Visie
Ko-bus werkt vanuit de visie waarin benadrukt wordt wat een cliënt kan. De visie is als volgt omschreven.
Ko-bus staat voor kleinschalig en deskundig begeleiden, waarbij respect en ontwikkeling voorop staan.
Door middel van een persoonlijk zorgplan in combinatie met persoonlijke doelen wordt de ontwikkeling in
cognitieve, motorische en sociaal-emotionele zin gestimuleerd, zodat het maximale perspectief behaald
wordt. Als uitgangspunt hebben we: datgene wat een cliënt kan benadrukken, hierdoor wordt het
zelfvertrouwen van de cliënt vergroot en kan zich hierdoor verder ontwikkelen. De thuissituatie wordt
zodanig ontlast, dat het voor een groot aantal cliënten mogelijk blijkt om thuis te kunnen blijven wonen,
met of zonder ambulante begeleiding vanuit Ko-bus.

Overname Omega Groep
Ko-bus is in het vierde kwartaal overgenomen door Omegagroep.

Ko-bus gaat verder onder de vleugels van Omega Groep
Het systeem rond de jeugdzorg is aan forse veranderingen onderhevig. De komende jaren veranderen onze
contractpartners door wetswijzigingen waarbij jeugdzorg per regio in plaats van per gemeente
gecontracteerd gaat worden, wijzigt financiering en prijsstelling van de zorg en wordt de
woonplaatsbeginselen aangepast.
Voor Omega Groep BV en Ko-bus BV was dit een reden om in gesprek te gaan vanuit het gegeven dat wij
van betekenis kunnen en willen blijven voor de jeugdigen en hun omgeving. Op basis van deze gesprekken
zijn wij tot de conclusie gekomen dat Omega Groep BV en Ko-bus BV samen meer en beter van betekenis
kunnen zijn dan ieder afzonderlijk. Wij zijn dan ook blij te kunnen laten weten dat na zorgvuldige afweging
is besloten tot een intensieve samenwerking. Hiertoe heeft Omega Groep BV per 1 september 2021 een
100% belang in Ko-bus BV om betere uitgangspunten te hebben voor continuïteit van de zorg.
Dit betekent dat het bestuur van Ko-bus is overgedragen aan Omega Groep BV. Ko-bus BV blijft de
komende tijd als zelfstandige organisatie functioneren binnen Omega Groep. Als tijdelijke bestuurder van
Ko-bus BV is Henri Hofsteenge aangesteld. Hij had als taak de waarborging van de continuïteit van zorg. Wij
verwachten dat cliënten hierdoor geen veranderingen ervaren in de primaire zorg die zij ontvangen. Vanaf
1 februari 2022 is Hans Hersevoort de definitieve bestuurder.
Door de overname van Ko-bus BV door Omega Groep BV ontstaat een samenwerkingsverband met een
compleet zorgaanbod op het gebied van WLZ, WMO en jeugdhulp in een grote regio. Dit biedt voor zowel

cliënten als medewerkers kansen en mogelijkheden zich te blijven ontwikkelen. De jeugdigen, cliënten en
bewoners blijven gewoon de zorg ontvangen die ze gewend zijn.
Door het samengaan van Omega Groep en Ko-bus ontstaat een organisatie die in de regio Groningen en
Assen toonaangevend is. Wij zien de toekomst van Ko-bus onder de vleugels van Omega Groep met
vertrouwen tegemoet. De overname van Omega Groep geeft kansen voor kwalitatieve ontwikkeling. Om
dit te kunnen realiseren zijn er werkgroepen ingesteld die de afgelopen maanden elk op hun eigen gebied
onderwerpen in kaart hebben gebracht waaraan gewerkt moet worden met risico's en acties.

Cliënten
In 2021 zijn er 186 cliënten in zorg geweest waarvan 18 die onder de WLZ vallen. Dit geeft aan dat het een
kleine groep is ten opzichte van het totaal aantal cliënten van Ko-bus.





Pittelo: de grootste groep van de WLZ-cliënten krijgt zorg op de locatie Pittelo; van de acht cliënten
vallen er zeven onder de WLZ.
Zeijerveen: zeven cliënten die onder de WLZ vallen.
Bovensmilde: twee cliënten met WLZ.
Woonzorg Assen: twee cliënten met WLZ

In de loop van het jaar zijn een aantal cliënten overgegaan van de Jeugdzorg naar de WLZ. Deze cliënten
zijn na enkele maanden uitgestroomd. Hun zorgvraag was niet passend om goede zorg te kunnen geven.

Medewerkers
Op 31 december 2021 waren er 57 medewerkers in dienst. In de teams zijn er zowel persoonlijk
begeleiders en begeleiders. Op de locatie in Pittelo is er ook een ADL medewerker werkzaam. Door de
coronacrisis heeft het team in Pittelo extra uren gewerkt doordat zij delen van de dagopvang moesten
overnemen. Om vitaliteit van medewerkers te behouden, wordt er in 2022 een extra begeleider aan het
team toegevoegd.

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestond uit drie leden. In het derde kwartaal is een van de leden uit de raad gegaan. Aan
het einde van 2021 gaf de voorzitter aan dat ze ernstig ziek is en haar werkzaamheden niet meer kon
uitvoeren. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van uitbreiding van de cliëntenraad. Tot die tijd is
besloten om het overgebleven lid aan te laten sluiten bij de cliëntenraad van Omega.

PDCA-cyclus
Ko-bus is gecertificeerd HKZ Gehandicaptenzorg. De PLAN – DO - CHECK – ACT cyclus ligt ten grondslag aan
de HKZ-norm. Ko-bus heeft als richtlijn om vanuit deze cyclus te werken.

Act

Plan

Check

Do

Inspectiebezoek
In de maand april heeft de inspectie (IGJ) een bezoek gebracht aan de locatie Zeijerveen gericht op cliënten
vanuit de Jeugdwet. Vervolgens is er een rapport uitgebracht met onderwerpen waar Ko-bus verandering
in moest realiseren. Dit had met name te maken met passendheid van de zorgvraag en personele
bezetting.



Een aantal cliënten hadden een te zware zorgvraag waardoor er onvoldoende kwalitatieve zorg en
veiligheid geboden kon worden. Deze cliënten zijn uitgestroomd.
De personeelsbezetting was minimaal waardoor begeleiding extra moesten werken wat tot
overbelasting leidde en de zorg niet ten goede kwam. Er is extra formatie ingezet en hier wordt
blijvend op gestuurd.

Hier zijn verbetermaatregelen voor opgesteld die vorm hebben gekregen in een kwalitatief verbeterplan.
Hierover is een verslag geschreven met de uitkomsten en de vervolgacties. De inspectie heeft hierop een
positieve reactie geschreven en het onderzoek is daarmee afgerond. In 2022 zal monitoring en borging
plaatsvinden tijdens geplande kwartaaloverleggen.

Meldingen 2021
In het registratie systeem Q-base maken begeleiders melding wanneer er sprake is van incidenten die
schade (kunnen) opleveren voor de cliënten. De meldingen komen bij de teamleider en de orthopedagoog
in de mailbox binnen. Zij kunnen gelijk acties uitzetten en een terugkoppeling geven naar de melder.
Elk kwartaal wordt een analyse van de meldingen gedaan en per jaar een jaaranalyse. De kwartaalanalyse
wordt besproken met teamleider, orthopedagoog, zorgcoördinator en de kwaliteitsmedewerker.
Eventuele acties worden uitgezet en bij het volgende kwartaal geëvalueerd. De teamleider koppelt
uitkomsten terug naar de teams. De jaaranalyse wordt besproken in het managementteam.
Hieronder staan de cijfers van de meldingen van 2021. Het totaal van de meldingen bestaat uit de
categorieën Melding Incident Cliënt (MIC), Melding Incident Cliënt Medicatie (MIC Medicatie), Melding
Incident Medewerker (MIM), Klachten, Incident gegevensbeveiliging. Deze onderdelen kunnen
onderverdeeld worden in subcategorieën.

De subcategorieën voor de MIC-meldingen met de aantallen staan hieronder genoemd.

Opvallende zaken betreffen Melding Incident op de groepen van de locatie Zeijerveen en automutilatie van
Bovensmilde. Gedurende het jaar wordt hierop gemonitord. Door per kwartaal een analyse op de
meldingen te maken, wordt enerzijds een algemeen beeld besproken van de meldingen en daarnaast bij
een hoog aantal meldingen op casusniveau cliënten besproken. Hier wordt verder op ingezoomd en er
worden acties uitgezet. Tijdens (evaluatie) gesprekken met ouders en multidisciplinair overleg wordt dit
verder uitgezet met als doel goede zorg te verlenen aan cliënten.
De jaaranalyse liet zien dat er een grote daling in meldingen in het 4de kwartaal heeft plaatsgevonden. Dit
is toe te schrijven aan een aantal cliënten met een zware zorgvraag die uit zorg zijn gegaan. Er is beleid
ingezet om meer aandacht te besteden aan risicotaxatie en de exclusiecriteria te verscherpen. Dit heeft
effect gehad.

Ten opzichte van het totale aantal meldingen van Ko-bus zijn er weinig meldingen die betrekking hebben
op WLZ-cliënten.
Klachten
Er is één klacht geweest van ouders van een cliënt die zorg krijgt vanuit de WLZ. Dit had betrekking op het
niet aftekenen van (zelfzorg)medicatie. De klacht is via het Klachtenportaal binnengekomen. De klacht is
volgens protocol opgepakt waarna de klacht is afgerond en afgesloten.

Bouwsteen 1: Het zorgproces van de
cliënt
Werken vanuit het Zorgplan
Ko-bus werkt met een zorgplan die gebaseerd is op de domeinen van
Schalock en Vedugo. Deze domeinen omvatten alle gebieden van het
leven van cliënten. Deze wordt bij de intake doorgesproken met de
cliënt en met ouders/verzorgers. Het zorgplan wordt in de eerste 6
weken van zorg opgesteld door de persoonlijk begeleider onder regie
van de orthopedagoog. Op basis van de domeinen worden doelen
opgesteld en opgenomen in het zorgplan en in het
cliëntregistratiesysteem Zilliz (verder te noemen als Zilliz). Dagelijks
rapporteren begeleiders in Zilliz. Daarnaast wordt er op de doelen
gerapporteerd. Tijdens de evaluaties worden de doelen besproken.
Als deze gehaald zijn, komen er nieuwe doelen. Soms zijn doelen te
groot en worden ze kleiner gemaakt om toch te werken aan
ontwikkeling.
Doordat we zijn gaan werken met het interactieve
cliënttevredenheidsonderzoek Dit Vind Ik Ervan (DVIE), zijn de
domeinen iets aangepast. De werkwijze is hetzelfde gebleven.

Evaluaties
In het kwaliteitsrapport van 2019 was geconstateerd dat de
evaluaties niet structureel gepland en uitgevoerd werden. Om dit te
ondervangen is in het zorgplan een rij toegevoegd waarop de data
voor evaluaties ingevuld wordt. Tijdens het evaluatiegesprek wordt
een datum gepland voor de volgende evaluatie. Deze data worden in
het cliëntregistratiesysteem Zilliz opgenomen. Zilliz geeft een
reminder voor de afspraak zodat de evaluatie daadwerkelijk
doorgang kan vinden. Begeleiders geven aan dat dit goed werkt
waardoor evaluaties op tijd ingepland en uitgevoerd worden. Voor de
WLZ-cliënten is de evaluatie twee keer per jaar. De orthopedagoog is
minimaal één keer per jaar aanwezig bij de evaluatie.

Ko-bus werkt met een
zorgplan die gebaseerd is
is op de domeinen van
Schalock & Vedugo.

Bouwsteen 2: Cliëntervaringen
We vinden het belangrijk dat onze begeleiding aansluit bij de behoeften en wensen van onze cliënten. Hierom
vragen we onze cliënten regelmatig wat ze vinden van onze zorg en begeleiding. Dit doen we op onderstaande
manieren:
 Tijdens huiskamergesprekken/cliënt overleggen welke op de woongroepen met regelmaat worden
gevoerd;
 Tijdens de (tussen)evaluaties, hierin worden ook ouders/ verzorgers betrokken;
 Door middel van cliënt-ervaringsonderzoek.

Huiskamer overleggen
Er is gemiddeld één keer in de twee maand huiskameroverleg geweest. Hier zijn bewoners samen met één of
twee begeleiders bij aanwezig. De huiskamer overleggen gaan over de dagelijkse gang van zaken op de locatie en
over specifieke onderwerpen die de groep aangaan. Bewoners worden ook zelf gevraagd naar punten. Hiervoor is
een ideeënpot gekomen. Cliënten kunnen hun vragen of ideeën voor het overleg in de pot doen. Daarnaast is er
een ‘kletspot’ aangeschaft. Dit is een pot waarin kaartjes zitten met allerlei soorten vragen en stellingen om met
elkaar in gesprek te komen.
De besproken onderwerpen van het afgelopen jaar:










Omgang met Social Media: de voor-en nadelen en de ervaringen van de cliënten zelf.
De huisafspraken aan de hand van de pictogrammen.
Introductie van de ideeënpot.
Vragen en complimentenpot: compliment geven, vertellen waar je goed en minder goed in bent.
Keuzes uit recepten voor avond eten.
De hulp van de begeleiding.
Invulling van activiteiten en terugkijken op activiteiten die eerder geweest zijn.
Picto’s van het wasprogramma.
Tandenpoetsten.

Het komend jaar wil het team in ieder geval nog aan de slag te gaan met seksualiteit, (opnieuw) gebruik van
Social Media en brandoefeningen. Verdere invulling komt gedurende het jaar.

Dit Vind Ik Ervan
Voor de locatie Pittelo en voor de ambulante cliënten is in 2021 gewerkt met het tevredenheidsonderzoek ‘Dit
Vind Ik Ervan’ (DVIE). Door middel van gesprekken met cliënten worden de thema's gedurende het jaar
besproken. Per thema kan aangegeven worden wat goed gaat en of verandering gewenst is. Om dit te
implementeren zijn er verschillende overleggen geweest met de persoonlijk begeleiders. Zij spelen de
belangrijkste rol. De begeleiders kunnen input leveren door gesprekvoering waarvan verslag gedaan wordt.
Hieronder staan de uitkomsten vermeld van de tevredenheid op de thema's en de mate waarin verandering op
de thema's gewenst is.

Concluderend kunnen we zeggen dat cliënten veelal tevreden zijn. Tegelijkertijd zijn er ook veel thema's waar ze
aan willen werken. Vooral over het thema ‘Lijf, doen en hulp’. Dit betreft individuele uitkomsten en deze worden
per cliënt verwerkt in het zorgplan met eigen doelen.
Het meten van cliënttevredenheid met DVIE is een tijdsintensieve manier. Tegelijkertijd geeft het veel inzichten
over het welzijn van de cliënten en kunnen de begeleiders heel concreet werken aan doelen die voortkomen uit
het onderzoek. Daarom is besloten om het tevredenheidsonderzoek in 2022 op dezelfde wijze uit te voeren voor
alle cliënten die bij Ko-bus wonen en die dagbesteding ontvangen.

Evaluaties
Tijdens de (tussen)evaluaties werd het formulier Tevredenheidsonderzoek gebruikt. Aan de cliënt, de
ouders/verzorgers en eventuele ketenpartners worden een aantal vragen gesteld over de zorgverlening.
1. Het contact tussen cliënt en hulpverlener
2. Waargemaakte verwachtingen van de zorg
3. Tevredenheid over de samenwerking
De mate van tevredenheid is onder te verdelen in goed, voldoende, matig of slecht met eventuele toelichtingen.
Het tevredenheidsonderzoek is onderdeel van de checklist Evaluaties. Hierdoor wordt het standaard uitgevoerd
tijdens evaluaties. De informatie wordt in de cliëntdossiers opgenomen. Doordat dit handmatig gebeurt kan er
geen totaaloverzicht gemaakt worden van de tevredenheid. Hierdoor kunnen uit de uitkomsten geen conclusies
getrokken worden.
Daarom is besloten om in het meldingssysteem een aparte categorie aangemaakt met vragen gericht op
tevredenheid. De vragen komen overeen met de thema's van ons interactieve cliënttevredenheidsonderzoek Dit
Vind Ik Ervan. Dit betreft de thema's Hulp, Huis en Veilig Voelen. Tijdens evaluaties vult de persoonlijk begeleider
dit in samen met ouders, cliënten en eventueel ketenpartners.

Bouwsteen 3. Zelfreflectie in het team
Wat gaat goed

Het proces rondom de
cliënt

Zowel aansluiten op de individuele zorgvraag van cliënten als het
groepsproces gaan goed. Werken met de zorgplannen verloopt goed.
Door de ontwikkelpunten die voortkomen uit Dit Vind Ik Ervan wordt er
structureel gewerkt aan verbetering. Als cliënten punten aangeven,
gebeurt er ook echt iets mee. Duidelijke afspraken en protocollen zijn
hierbij helpend.
Wat kan beter
Bij individueel agressief gedrag van een cliënt kan er onveiligheid ervaren
worden door andere groepsleden en door de begeleiders. Hier wordt
tijdens teamoverleg over gesproken.
Daarnaast kan de training 'Omgaan met weerstand en agressie’ hierbij
helpend zijn. Dit is gepland in 2022.
Voor begeleiders zijn niet alle individuele afspraken die door de
persoonlijk begeleider gemaakt zijn duidelijk. Tijdens de maandelijkse
overleggen is er niet altijd genoeg tijd om de afspraken goed door te
spreken. Door meer overleg 1x2 weken is er meer tijd om dit te
bespreken. Daarnaast wordt er in het cliëntregistratiesysteem een
persoonlijke map aangemaakt waarin afspraken en doelen duidelijk
inzichtelijk zijn.
Seksualiteit en sociaal media veiligheid is een belangrijk thema waarbij
het belangrijk is om dit te bespreken. In hoeverre wordt de cliënt vrijheid
gegeven en wanneer wordt een cliënt beschermd. Dit onderwerp staat in
2022 op de teamagenda.

Wat gaat goed

De kwaliteit van de
relatie tussen cliënten en
medewerkers

De teamleden hebben een goede band met cliënten en kunnen goed met
ze praten. Er wordt ingespeeld op de zorgvraag van de cliënten. De
zorgplannen met de evaluaties ondersteunen hierbij.
Wat kan beter
De samenwerking met ouders kan groeien. Ouders blijven soms
vasthouden aan hun eigen mening over juiste begeleiding van cliënt. Het
is belangrijk om hierover in gesprek te blijven. In 2022 wordt
geïnvesteerd in contacten met ouders hierover. Dit is niet iets van
begeleiders zelf maar van alle medewerkers die bij de locatie betrokken
zijn. De teamleden gebruiken hierbij het boek van Chiel Egberts over de
driehoek cliënt, ouders en begeleiders ‘Ouders op hún plek’. Er komt voor
de locatie Pittelo een eigen gedragswetenschapper die gespecialiseerd is
in de doelgroep.

Team

Wat gaat goed
De begeleiders geven aan dat ze het team als hecht ervaren. Het team
kent elkaars sterke en zwakke punten richting de bewoners. Dit wordt
besproken bij de cliënt overleggen. Er is een goede samenwerking als
team. Dit is ook te zien in praktische zaken die het team zelf oppakt zoals
regelen van inval bij ziekte. Dit heeft ook een keerzijde; doordat het team
zelfstandig werkt, is er niet altijd oog voor hun inzet en hun behoeften.
Dit geven zij nu wel aan waardoor hierop ingespeeld kan worden.
Het team is gedreven om goede zorg te verlenen. Intervisie kan hieraan
bijdragen. Hiervoor werd eerst de incidentmethode /
probleemoplossende methode gebruikt die erg praktisch is. Later in het
jaar is de Socratische methode gebruikt. Bij deze methode van intervisie
gaat het er vooral om in te zien wat het voor jou als begeleider betekent,
hoe je ermee om kunt gaan en wat je anders kunt gaan doen. Er wordt
niet gewerkt met een jaarrooster met onderwerpen maar aangepast naar
de behoefte van het team. Denk aan verandering bij de cliënten die veel
impact op de cliënt zelf, op medebewoners en op het team hebben.
Wat kan beter
De achterwachtfunctie is niet altijd als ondersteunend ervaren. Het team
heeft meer behoefte aan goed luisteren naar de situatie, zorginhoudelijke
betrokkenheid en het uitzetten van lijnen. De invulling van de
achterwacht is aangepast met meer expertise. De expertise van de
gedragswetenschapper wordt ook ingezet. Het afgelopen jaar is er door
corona veel scholing uitgevallen zowel intern als extern. Er zijn
verschillende acties ondernomen om te borgen dat scholing doorgang kan
vinden. De externe scholing wordt door meerdere organisaties verzorgd
om de afhankelijkheid van enkele trainingsbureaus te verminderen.
* Naast de externe scholing wordt er maandelijks interne scholing
gegeven met bespreking van casuïstiek. Er is per maand vastgesteld welke
thema's dit betreft.
* Er is een jaarplanning gemaakt waarin te zien is wanneer welk team
wanneer bij elkaar komt. De ene keer in de maand betreft dit een regulier
teamoverleg, de andere keer de casuïstiek. We maken dan een
combinatie van scholing en implementatie van beleidsstukken en
documentatie van Ko-bus naar de teams.

360 graden feedback

Op de locatie Pittelo is in 2021 gebruik gemaakt van 360 graden feedback
als inhoudelijke onderbouwing voor het functioneringsgesprek. Het doel
van het formulier is om een beter beeld te krijgen van de competenties
en het functioneren. Voorafgaand aan het gesprek werd door de
leidinggevende eerst een feedbackformulier naar drie collega's gestuurd
met het verzoek deze online in te vullen over de desbetreffende collega.
Met deze informatie voert de medewerker samen met de leidinggevende
het gesprek. Doordat meerdere collega's hun feedback geven komt er een
duidelijk beeld naar voren over de werkwijze en de competenties van de
medewerker. In de formulieren kon een beoordeling gegeven worden
door middel van een cijfer van 1-10. Daarnaast was er ook de
mogelijkheid om opmerkingen te noteren. Hier werd af en toe gebruik
van gemaakt. De collega's waren positief over elkaars functioneren met
een 8 als gemiddeld cijfer.
Omegagroep werkt niet met deze methode en daarom zal het in 2022
niet gecontinueerd worden.

In maart 2021 heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek
plaatsgevonden. De uitkomsten laten zien dat er winst te behalen is op het
gebied van communicatie op verschillende vlakken. Daarbij kan een aantal
punten worden opgemerkt:

Medewerker
tevredenheidsonderzoek

• Beleving komt niet altijd overeen met de feiten;
• Open communicatie in alle lagen van de organisatie is een uitdaging;
• Negativiteit speelt een rol in het oordeel over communicatie, negatieve
ervaringen worden veel gedeeld en uitgelicht.
Aan de hand van de resultaten zijn een aantal verbeterpunten
geformuleerd.

Plaatsing nieuwe cliënten
Bij een reguliere plaatsing worden Pb’ers
meegenomen, bij een crisisplaatsing wordt ervan
vanuit het management gestuurd en snel
gehandeld. Er is behoefte aan uitleg over voor- en
nadelen in het aannameproces en waarom
bepaalde beslissingen genomen worden. Dit gaat
de teamleider op zich nemen.
Organisatorische wijzigingen
Bij organisatorische en cliëntwijzigingen werden
medewerkers laat op de hoogte gebracht
waardoor externen soms eerder op de hoogte
waren. Er komt maandelijks een nieuwsbrief
waarin veranderingen genoemd worden.

Afhandeling mail/ actiepunten
Voor medewerkers is het soms onduidelijk wat de
status van openstaande vragen is. Om inzichtelijk
te krijgen wat de openstaande acties/vragen zijn,
zal er gewerkt gaan worden met ‘Lists’, dit is een
optie binnen Microsoft 365, een snelkoppeling
hiervan kan op het bureaublad geplaatst worden.
Hierin kunnen medewerkers de status terugzien
en bij wie de actie ligt. Er wordt een test gedraaid
worden met de locatie Bovensmilde, wanneer dit
goed bevalt wordt dit verder uitgebreid.
Begeleiding medewerkers
Begeleiding van medewerkers wordt verstevigd.
Er vinden vaker tussentijdse gesprekken plaats
tussen teamleiders en medewerkers. Leerdoelen
worden inzichtelijk gemaakt en hierop wordt
regelmatig geëvalueerd. Nieuwe medewerkers
worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij
extra aandacht wordt besteed aan het eigen
worden met de systemen, rapporteren en
praktische zaken.

Vervolgonderzoek
Aangezien er bovengemiddeld veel opmerkingen gemaakt zijn gericht op ‘het team’ is er in het
vervolgonderzoek verder toegespitst op het gebied van de teams. Dit is in de maanden juli en augustus
uitgezet. Negen medewerkers zijn hierop ingegaan en hebben hun mening gegeven.
Door de lage respons (vaak maar één per team) zijn de cijfers niet representatief te noemen. De uitkomsten
zijn besproken in het managementteam en gedeeld in de teams.

Externe visitatie
Reactie van de kwaliteitsmedewerker van Oranje Borg op de gevoerde gesprekken
In de zomer van 2021 zijn wij benaderd door Ko-bus met het verzoek een kennismakingsgesprek te plannen om
de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van de externe visitatie te bespreken. Op 27 september
2021 heeft een eerste kennismaking plaatsgevonden de locatie Pittelo van Ko-bus in Assen. Bij dit gesprek
waren de beide directeuren, de kwaliteitsmedewerkers van beide organisaties en de orthopedagoog van
Oranjeborg aanwezig. In het kennismakingsgesprek is gesproken over het ontstaan van de organisaties, de
doelgroepen en de zorg die geleverd wordt. Ondanks de verschillen in doelgroepen van beide organisaties, zijn
er ook veel overeenkomsten te onderkennen, met name in de motivatie van beide directeuren om de
zorgorganisatie op te starten. Het gesprek eindigt dan ook met de conclusie dat het “waardevol” zou kunnen
zijn om een vervolgafspraak voor de externe visitatie te maken waarbij ook een tweetal onderwerpen
benoemd zijn die tijdens de externe visitatie aan bod zouden kunnen komen, te weten teamreflectie (inbreng
Oranjeborg) en het aangaan van relaties door cliënten (inbreng Ko-bus). Afgesproken werd om in december
een afspraak te plannen bij Oranjeborg op de locatie in Havelte. Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen was het uiteindelijk niet mogelijk de afspraak op locatie plaats te laten vinden en heeft de
afspraak online via Teams plaatsgevonden. Bij het overleg waren vanuit Ko-bus de kwaliteitsadviseur en de
zorgcoördinator aanwezig, vanuit Oranjeborg waren de twee kwaliteitsmedewerkers aanwezig.
Het onderwerp van de teamreflectie is door Oranjeborg aangedragen omdat tijdens de HKZ-audit naar voren
kwam dat de wijze waarop de teamreflectie wordt uitgevoerd niet conform de richtlijnen van het
kwaliteitskader zou zijn. Bij Ko-bus is de teamreflectie onderdeel van de intervisie. Ko-bus heeft hiervoor een
formulier ontwikkeld waarin de in het kwaliteitskader benoemde thema’s voor zelfreflectie aan de orde
komen, waarbij vervolgens wordt vastgelegd wat goed gaat en wat beter kan. Op basis daarvan worden
verbeteracties benoemd. Oranjeborg heeft geen tips en/of verbeterpunten voor Ko-bus t.a.v. de teamreflectie.
Hierna is gesproken over het aangaan van (seksuele) relaties door cliënten en hoe beide organisaties hier mee
omgaan. Vanwege het feit dat Oranjeborg alleen mannen opvangt komen relaties onderling (nagenoeg) niet
voor. Wel bestaat er vanuit de cliënten soms de behoefte om een relatie aan te gaan. De persoonlijk
begeleiders begeleiden de cliënten daarbij (ook seksuele voorlichting) en maken goede afspraken met ze,
waarbij in ieder geval wordt afgesproken dat de vrouwen niet op de locatie komen, dit om de rust op de groep
te bewaren. De vraag wordt gesteld of dit in het kader van de WZD wel mag/kan, Oranjeborg geeft aan dat er
geprobeerd wordt dit zoveel mogelijk in samenwerkingsafspraken vast te leggen. Wanneer de cliënt akkoord
gaat met deze afspraken is er geen sprake van onvrijwillige zorg.
Na afloop van het gesprek is nog gesproken over een eventueel vervolg. Vanwege de geldende coronamaatregelen die voorlopig nog niet verruimd lijken te worden, is besloten om geen vervolgafspraak op locatie
meer te plannen. We hebben afgesproken dat Oranjeborg en Ko-bus volgend jaar elkaars kwaliteitsrapport
zullen beoordelen en hier een reactie op geven.
Margriet Oosting, Kwaliteitsmedewerker Oranjeborg
Meppel, 14 januari 2022

Reactie medewerker en client op bouwstenen
Bouwsteen 1: Zorgproces van de client
Bewoner: “Ik vind het fijn om hier te wonen.
Als ik vragen heb of ergens meezit kan ik altijd
bij alle begeleiders terecht. Doelen: ik vind
het fijn dat ik soms nieuwe dingen kan
aanleren. Hier heb ik wel veel tijd voor nodig,
maar deze tijd vind ik wel dat ik van de
begeleiding krijg en dat vind ik fijn.”

Medewerker: “Elk half jaar is er een
doelbespreking. En de andere keer bespreek
je hierbij ook het zorgplan. In dit zorgplan
staan de doelen verwerkt. Deze worden
besproken met de cliënt, ouders/verzorgers
en collega’s. Aan de hand van dit gesprek kan
een doel worden verlengd of op ‘behaald’
gezet worden en komt er een nieuw doel. Het
is mooi dat we inmiddels toe hebben gepast
dat elke bewoner een eigen doel heeft
kunnen bedenken.”

Bouwsteen 2: Cliëntervaringen
Bewoner: “De huiskamer overleggen vind ik
goed dat die er zijn. Zo leer ik over
verschillende onderwerpen allerlei dingen.
Bijvoorbeeld het tandenpoetsen, dan word ik
er weer even aan herinnerd. Dit Vind Ik
Ervan, vind ik fijn omdat er al thema’s voor
mij bedacht zijn. Zo hoef ik niet meer zelf na
te denken om over een onderwerp te
kletsen.”

Medewerker: “Dit Vind Ik Ervan wordt steeds
meer toegepast. Bij de ene bewoner gaat dit
wat makkelijker/uitgebreider dan bij de ander.
De ene bewoner is verbaal wat sterker, bij
degene die dat nog wat lastig vinden, zijn we
zoekende wat bij hen past. Vanuit deze
gesprekken komen weer mooie doelen of
andere inzichten. Het geeft een gesprek soms
net wat meer diepgang.”

Bouwsteen 3: Zelfreflectie team
Bewoner: “Ik vind dat ik goede begeleiding
heb. Als ik iets niet weet kan ik dit aan elke
begeleider vragen. Ik heb ook wel wat
vriendinnen hier op de groep, daar kan ik
leuke dingen mee doen.”

Medewerker: “Door middel van intervisie
ontwikkelt eenieder zich, ook wat betreft
reflectie. Wat kan er beter en wat ging er al
goed in een voorgevallen situatie. Maar ook
op de werkvloer zelf is er (naar mijn idee)
genoeg ruimte om elkaar feedback te geven.
Maar ook door scholingen die we krijgen,
bijvoorbeeld over epilepsie, ontwikkeld onze
kennis ook.”

“Ik vind het fijn om hier te wonen. Als ik vragen heb of
ergens meezit kan ik altijd bij alle begeleiders terecht.”

Reactie Cliëntenraad
Bouwsteen 1: Het zorgproces van de cliënt
De Cliëntenraad is blij met het cliëntregistratiesysteem Zilliz en met de praktische uitvoering daarvan.
Met name het tijdig inplannen van evaluatiemomenten stemt tot tevredenheid.

Bouwsteen 2: Cliëntervaringen
Omdat de coronapandemie nog voortduurde heeft de Cliëntenraad ook dit jaar geen bezoeken op de
locaties af kunnen leggen om na te gaan hoe de huiskamer overleggen verlopen. Of hier het komend
jaar verandering in komt is ook afhankelijk van de “personele bezetting” van de Cliëntenraad en hoe
hierin de samenwerking gaat verlopen met de cliëntenraad van Omega.

Bouwsteen 3: Zelfreflectie in het team
De Cliëntenraad ziet een actieve houding van het management naar de medewerkers.
Onder andere door aanpassing van de achterwachtfunctie en het aanbieden van scholing kunnen de
begeleiders meer ondersteund worden dan dat voorheen het geval was.

De Cliëntenraad van Ko-bus heeft er vertrouwen in dat de overgang naar Omega voor de cliënten vrijwel
geruisloos zal verlopen en zal in samenspraak met de Cliëntenraad de ontwikkelingen op de voet volgen
en zo nodig hierin een actieve rol vervullen.

Cliëntversie Kwaliteitsrapport

