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Inleiding 
l  Wat is kwaliteit 
l  Wat is een kwaliteitsrapport 
l  Waarom een kwaliteitsrapport 
l  Uitkomsten 
l  Conclusies & aanbevelingen 
l  Wat vind jij? 
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Wat is kwaliteit (in zorg) 
l  Goede zorg 
-  Goed vastgelegd (opgeschreven) 
-  Goed plannen (plan maken) 
-  Goede zorgverlening (doen) 
-  Staat open voor verbetering (check) 
-  Verbeteren van de zorg (act) 
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Wat is een kwaliteitsrapport 
l  Rapport over kwaliteit bij Nedereind 
-  Hoe ziet Wlz-zorgverlening eruit bij Nedereind 

l  Hoeveel cliënten 
l  Soort zorg 
l  Thema's 

-  Persoonsgerichte zorg, eigen regie, samenwerking, 
veiligheid, medewerkers  

l  Extern onderzoek 
-  Wat zijn uitkomsten van ervaringen 

l  Cliënten 
l  Medewerkers 

-  Conclusies en aanbevelingen  
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Waarom een kwaliteitsrapport 
l  Opgelegd door overheid 
-  Kwaliteitskader 2017-2022 

l  Ter controle op en ter verbetering van de 
kwaliteit 

l  Een opzet van een rapport 
l  Inzichtelijk voor Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd 
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Uitkomsten (1) 
l  Inleiding 
-  Nedereind is gestart in 2004 
-  2 woonboerderijen (eigendom), 15 huurlocaties 
-  Levert Wlz (verblijf, volledig pakket thuis en 

modulair pakket thuis) 
-  WMO 
-  Jeugdzorg 
-  dagbesteding 

l  levert zorg aan 48 cliënten (eind 2018) 
-  23 Wlz-cliënten 
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Uitkomsten (2) 
-  In 2018 zijn 6 cliënten vertrokken, 3 daarvan uit 

zorg 
-  In 2018 zijn 6 cliënten gekomen 

l  Externe visitatie 15-1-2019 ingevuld door  
-  Bezoek externe audit (DNV-GL), twee personen 
-  Bezoek lokale GGD-inspecteur 
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Uitkomsten (3) 
l  Thema's 
-  Persoonsgerichte zorg 

l  Individueel OS-plan, risico-inschatting, kansen 
meedoen samenleving, vaardigheden, etc. 

l  Vraaggestuurd 
l  Evaluatie (op doelen) en nieuw plan 

-  Eigen regie 
l  (smart)doelen: wens en haalbaar 

-  Werk 
-  Vrije tijd 
-  Eigen ruimte 
-  Toekomst 

l  Cliëntenraad (bewonersoverleg) en 
cliënttevredenheidsonderzoek 
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Uitkomsten (4) 
l  Vrijheidsbeperkende maatregelen 
-  Dichtdraaien van deur bij geen sleutel (werk/

school) 
-  Time outs 
-  Camerasysteem op 24 uurs locaties 
-  Medicatiebeleid 

l  Ervaringen van cliënten 
-  Buntinx training en advies (juli 2017) 
-  402      6,9 
-  503      8,0 
-  Vos      7,8 
-  Iep/Vio/Schakel  7,5 
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Uitkomsten (5) 
l  30 indicatoren toegepast 
l  Hoog scorend 
-  Nakomen afspraken door begeleiders 
-  Begrijpelijkheid van informatie 
-  Opvang bij binnenkomst 
-  Inzet van begeleiders voor cliënten 

l  503 scoort aanmerkelijk positiever dan bij 
onderzoek in 2014 
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Uitkomsten (6) 
l  In vergelijking met andere voorzieningen 

scoort Nedereind beter met 
-  Bereikbaarheid van begeleiders 
-  Activiteiten, sporten en bewegen 
-  Wooncomfort 
-  Geen kritische opmerkingen m.b.t. continuïteit 

van het team 
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Uitkomsten (7) 
l  Samenwerking zorg (met anderen) 
-  Cliënt, familie en medewerkers 
-  Betrekken bij activiteiten (sport/buurtcentrum) 
-  Stimuleren bezoek 
-  Samenwerking met anderen, o.a. behandelaars 

l  Stakeholderonderzoek  
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Uitkomsten (8) 
l  Veiligheid in zorg 
-  Risico-inventarisatie (RI) voorafgaand aan plan 
-  Minimaal een keer per jaar een RI 

l  Medicatie 
-  Beleid hierover is bekend en cliënt/ouder/verzorger 

is verantwoordelijk. Nedereind helpt bij medicatie 
l  Betrokken en vakbekwame medewerkers 
-  Ervaring medewerkers een keer per 3 jaar 

onderzoek 
l  (2018)Alle medewerkers zijn tevreden tot heel 

tevreden 
l  Tevredenheid over werk, collega's, leidinggevende en 

organisatie 
l  Minst tevreden over werkdruk, beloning en 

communicatie (maar meer tevreden dan in 2015) 
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Uitkomsten (9) 
l  Kwaliteit van medewerkers 
-  Medewerkers over het algemeen HBO, of hoger 

(SPH/MWD) 
-  Klein aantal heeft MBO en/of volgt HBO-

opleiding 
-  Opleiding intern en extern middels plan 

orthopedagoog op basis van verzoek medewerkers 
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Conclusies en aanbevelingen 1  
l  Bestuur 
-  Sterkte / zwakte-analyse / kansen en   

bedreigingen 
-  Sterkte 

l  Stabiele kwalitatief sterke organisatie 
l  Ziekteverzuim onder 1% (tienjarig gemiddelde) 
l  Geen invalkrachten 
l  Goed bekend met lokale overheden en politiek 
l  Ingangen bij landelijke politiek en ministerie 
l  Deelname in adviescommissie WLZ (VGN), 

expertteam Lekstroom en zorginkooptafel Jeugd 
Lekstroom 

l  SKJ-registratie tbv invulling praktijkprogramma  
l  Gezonde financiële basis 
l  Werving cliënten WMO/Jeugd loopt goed 
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Conclusies en aanbevelingen 2 
-  Zwaktes 

l  Verloop van personeel aan hoge kant, maar stevige basis 
l  Werven van personeel is lastiger geworden 
l  Nedereind is vrij klein en zou over het hoofd gezien 

kunnen worden 
l  Wachtlijst langdurige zorg is kort (of afwezig) 
l  Lastig cliënten in jeugdlocatie te binden 

-  Kansen 
l  Nedereind combinatie Participate & Go 
l  Crisisplekken 
l  Samenwerking met andere zorgorganisaties 
l  Verbeteren van zichtbaarheid (website verbeteren) 

-  Bedreigingen 
l  Actuele naamsbekendheid bij MEE.  
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Conclusies en aanbevelingen 3 
-  In 2018 zijn alle kwaliteitsdoelstellingen gehaald 
-  Veranderingen in Wet- en regelgeving wordt op 

de voet gevolgd 
l  Aanbevelingen vanuit bestuur (highlights) 
-  Complete integratie documenten 
-  Aanpassing doelstelling tandenpoetsen 
-  Registratie wat er specifiek gekookt is i.p.v. 

weekschema's 
-  Uitleg over werkdruk (klanten tellen...) 
-  Inrichten externe visitatie over 2019 
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Conclusies en aanbevelingen 4 
l  Teamzelfreflectie 
-  Conclusie: 

l  In overleg binnen het team kunnen goede 
verbeterstappen worden gemaakt t.b.v. cliënt 
-  Klantbespreking 
-  Intervisie (wat vinden we van elkaar) 

-  Aanbevelingen 
l  Afspraken rondom cliënt moeten duidelijk zijn, 
l  De persoonlijk begeleider is verantwoordelijk voor 

vastlegging 
l  Overdracht scherper bij nieuwe cliënten 
l  Tijdens observatieperiode systeem cliënt duidelijker in 

beeld brengen 
l  Welkomstmapje weer compleet maken 
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Conclusies en aanbevelingen 5 
l  Externe visitatie 15 januari 2019 
-  GGD regio Utrecht spreekt met 5 professionals 

en 2 cliënten. Tevens is documentatie en cliënt- 
en professionaldossiers ingezien. Nedereind 
toont aan te voldoen aan alle algemeen 
geldende normen die door de gemeenten zijn 
opgesteld en/of de kwaliteitsnormen uit de WMO 
2015 
l  Advies aan B&W: Nedereind werkt cliëntgericht en 

zorgt voor veilige verstrekking van ondersteuning 
door bekwaam personeel en zorgt voor 
kwaliteitsverbetering.  
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Conclusies en aanbevelingen 6 
l  DNV-GL (met twee mensen aanwezig) 
-  Sterke punten Nedereind 

l  Aan het einde van het jaar beleidsmiddag met nieuwe 
documenten / afspraken en informatie 

l  Oprichting van Participate & Go voor werk cliënten 
l  Privacywetgeving en maatregelen met bewoners 
l  Ontwikkeling tool voor het analyseren cliëntgegevens 
l  Cliënten zijn enthousiast over aangeboden en 

georganiseerde activiteiten 
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Conclusies en aanbevelingen 7 
-  Verbeterpunten 

l  Geen directiebeoordeling 2018 tijdens audit 
-  Oplevering volgens planning. Bevinding gesloten 

l  Er is geen interne klachtenregistratie voor cliënten, 
zodat de mogelijkheid van analyse ontbreekt 
-  Door document KMS over 2018 blijkt dat het wel gebeurd 

Bevinding onjuist en ingetrokken 
l  Kwaliteitskader gehandicaptenzorg behoort in 

planningscyclus 
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Conclusies en aanbevelingen 8 
l  Toezichthoudend Orgaan 
-  conceptconclusies en aanbevelingen 

l  Gedegen rapport. Het geeft een behoorlijk        
compleet beeld van hoe stichting Nedereind        
werkt en wil werken.  

l  Als het gaat om de resultaten vanuit 
klanttevredenheid, metingen onder de werknemers en 
door externen mogen jullie blij zijn met de resultaten. 
Nedereind en zijn mensen, doen het goed! 

l  De continuïteit van de personele bezetting is 
waardevol. Tegelijkertijd vormt de smalle bezetting 
van de directie, die op dit moment ongelooflijk veel 
energie en kennis meebrengt, tegelijkertijd een risico. 

l  Ouderraad, medewerkers volgen 
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Wat vind jij? 
l  Conclusies 
-  Het gaat goed 

l  Aanbevelingen 
-  Groter team (echter, dat vindt niet iedereen) 
-  Aanpassingen in OS-plan: maar daar ben je wel 

zelf bij (loslaten vanuit het team?) 
-  Meer bewoners 
-  (nog) meer (wisselende) activiteiten 


