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Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt beoordeeld op basis van evaluaties van de procedures 
4.2, 4.10, 4.12 en 4.15. Procedure 4.2 beschrijft de voortgang van de kwaliteitsdoelstellingen. In 
procedure 4.10 worden de primaire en ondersteunende processen geëvalueerd en in procedure 
4.12 vinden diverse beoordelingen plaats. In 4.15 wordt de samenwerking van ketenpartners 
beschreven en geëvalueerd.

Procedure 4.2 van het kwaliteitshandboek schrijft voor dat de voortgang van de 
kwaliteitsdoelstellingen wordt geëvalueerd.

1. continuïteit van zorg door stabiel team (hoe: laag ziekteverzuim < 3%) 

2. hoge mate van cliënttevredenheid (hoe: meer dan 60% is tevreden over hoe de cliënt zelf 
invulling kan geven in het leven, meer dan 60% is tevreden hoe men wordt geholpen met 
relaties met mensen die belangrijk zijn voor ze en meer dan 80% van de cliënten vindt dat 
de begeleiders weten wat ze moeten doen om hen goed te ondersteunen) 

3. de processen rond de klant zijn geoptimaliseerd (hoe: voor minimaal 80% van de cliënten is
het ondersteuningsplan binnen 4 weken gereed na het evaluatiegesprek / 
ondersteuningsplangesprek) 

4. arbeidsreïntegratie onder cliënten (hoe: zorgdragen dat 90% van de cliënten aan het einde 
van elk kalenderjaar een baan of dagbesteding heeft van minimaal 24 uur per week en 
minimaal 70% van de cliënten heeft een betaalde baan, of school) 

5. optimale doorstroming cliënten (hoe: Nedereind creëert nieuwe woonplekken en zorgt 
ervoor dat minimaal een cliënt per jaar doorstroomt vanaf de hoofdlocatie naar een eigen 
woning) 

6. optimale cliëntveiligeid (maximaal twee nieuwe opnames op de hoofdlocatie en 503 in twee
maanden tijd, opdat stabiliteit van de groep wordt gewaarborgd) 

7. verhogen van betrokkenheid van ouders/verzorgers (hoe: voor minimaal 80% van de 
klanten heeft Nedereind enkele malen contact per jaar met ouders/verzorgers). 

8. optimale ondersteuning van medewerkers (hoe: minimaal eens per 6 weken overleg, etc.) 

Hieronder volgt een analyse van de bovenstaande 8 kwaliteitsdoelstellingen.

Ad 1. Er is in 2017 opnieuw sprake geweest van een stabiel team, omdat het ziekteverzuim 0,1% 
was. De kwaliteitsdoelstelling van minder dan 3% is daarmee ruimschoots gehaald. Het 
ziekteverzuim is behoorlijk afgenomen (in 2016 was het nog 1,91%).

Ad 2. De cliënttevredenheid is in juli 2017 opnieuw onderzocht door Buntinx training & consultancy.
Uit de rapportage blijkt dat de uitkomsten beter zijn dan bij het vorige onderzoek. Bovendien blijkt 
dat waar Nedereind verbeterpunten heeft, dat de stichting daarop beter scoort dan vergelijkbare 
organisaties. De rapportage is in een vijftal sessies besproken met zowel de teams van Nedereind 
alsook met de bewoners. Vanuit de evaluaties naar aanleiding van het onderzoek werden nog een 
heel aantal additionele voorstellen besproken. Op basis daarvan is een verbeterplan opgesteld dat 
ook op de website van Nedereind is terug te vinden De meeste acties zijn inmiddels uitgevoerd. 
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De meetbare doelstellingen vanuit de cliëntervaringen werden als volgt gescoord door Buntinx et 
al. 63% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders rekening houden met wat men zelf wil in het 
leven. Dit is hoger dan de genoemde doelstelling van 60%. 37% van de cliënten scoorden hierop 
neutraal. 75% van de cliënten gaf aan dat men wordt geholpen bij het onderhouden van relaties 
met mensen die voor hen belangrijk zijn (vrienden, partner, familie). Hierbij geeft 21% van de 
respondenten aan dat men neutraal is of niet van toepassing is. Opnieuw is de doelstelling van 
60% gehaald. 83% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders weten wat ze moeten doen om 
hen goed te ondersteunen. De overige 17% scoort neutraal. De doelstelling (80%) is voor de 
indicator ook gehaald.

Ad 3. De processen rondom de klant zijn verbeterd sinds de vorig rapportage. Dit is te zien aan het
het percentage van klanten waarvoor het ondersteuningsplan is ondertekend binnen vier weken na
het evaluatiegesprek. Dit is op 31 december 2017 95,9%. Nedereind voldoet vier jaar achter elkaar
ruimschoots aan haar doelstelling.

Ad 4. Op 31 december 2017 heeft 87,0% van de klanten betaald werk, school of dagbesteding van
meer dan 24 uur per week. De kwaliteitsdoelstelling is daarmee niet gehaald. Het tweede 
onderdeel binnen deze doelstelling aangaande betaald werk: 67,4% van de klanten heeft betaald 
werk (of school), waarmee de doelstelling niet wordt gehaald. Dit is toe te schrijven aan een aantal 
klanten die zijn teruggekomen naar Nedereind en lastig te re-integreren zijn naar een betaalde 
baan, maar wel degelijk de dagbesteding volgen. 

Ad 5. De optimale doorstroming van cliënten is gerealiseerd. Drie cliënten zijn vanaf de de 
hoofdlocatie verhuisd naar een eigen woonplek, waarvan een naar de Vosseweide. Zes cliënten 
zijn verhuisd vanaf 503 (locatie Nedereindseweg 503, Utrecht). Daarvan zijn drie binnen Nedereind
verhuisd, waarvan een naar de Vos. Twee jeugdzorg-cliënten zijn uit zorg bij Nedereind.

Ad 6. Optimale cliëntveiligheid is in 2017 geborgd betreffende 402. Er zijn in totaal 3 opnames in 
het jaar op de hoofdlocatie geweest, minder dan de maximale 2 nieuwe opnames in twee 
maanden tijd. Hiermee is de kwaliteitsdoelstelling gehaald. Op de locatie in Utrecht zijn er in totaal 
9 opnames geweest in het jaar. In dit geval is de kwaliteitsdoelstelling niet gehaald, maar dit had 
tevens te maken met crisissituaties, waardoor Nedereind 'gedwongen' was om de 
(jeugdzorg)cliënten op te nemen.

Ad 7. Verhogen van betrokkenheid van ouders/verzorgers. Het is belangrijk dat het netwerk met de
eigen familie/verzorgers wordt versterkt, vandaar dat dit onderdeel is opgenomen. Er wordt 
onderzocht of er enkele malen per jaar contact is tussen Nedereind en de ouders/verzorgers van 
een klant. Het percentage van ouders/verzorgers waarmee contact wordt onderhouden blijkt voor 
het eerst 100% te zijn. De kwaliteitsdoelstelling is daarmee ruimschoots behaald.

Ad 8. De medewerkers worden optimaal ondersteund door het Hoofd en orthopedagoog bij hun 
dagelijks werk door minimaal eens per 6 weken werkoverleg te hebben. Daarnaast is er eens per 
twee (503) en 4 weken (402) teamoverleg waarin de medewerkers zelf hun knelpunten op de 
agenda kunnen zetten. Hiermee is de kwaliteitsdoelstelling gehaald.
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Procedure 4.10 van het kwaliteitshandboek schrijft voor dat een aantal indicatoren op 
cliëntniveau en medewerkerniveau worden gemeten.

Het betreft de volgende 10 indicatoren op cliëntniveau en 4 indicatoren op medewerkerniveau:

Cliëntniveau

1. cliënttevredenheid

2. aantal externe en interne incidenten per soort

3. aantal maatregelen per soort

4. aantal afgehandelde klachten dat gegrond is verklaard

5. goal attainment scores (GAS)

6. gezondheid & bewegen

7. bezettingsgraad

8. uit- en instroom

9. totale verblijfsduur in jaren

10. wachtlijst

11. wachttijd

 

Medewerkerniveau

1. ziekteverzuim

2. medewerkertevredenheid

3. uit- en instroom medewerkers

4. klachtenbehandeling

De meetresultaten van de indicatoren zijn hieronder weergegeven

Cliëntniveau
Ad 1. Het cliënttevredenheidsonderzoek is in juli 2017 uitgevoerd door Buntinx training & advies. 
Het bureau was uitgezocht aangezien de door Buntinx ontwikkelde methodiek deel uitmaakt van 
de Waaier cliëntervaringsinstrumenten 2.0 van de Verenging Gehandicaptenzorg Nederland en het
kennis heeft van de LVB-doelgroep. Voor het complete rapport wordt verwezen naar de website 
van Nedereind. 

De rapportage is in een vijftal sessies besproken met zowel de teams van Nedereind alsook met 
de bewoners. Vanuit de evaluaties naar aanleiding van het onderzoek werden nog een heel aantal
additionele voorstellen besproken. Op basis daarvan is een verbeterplan opgesteld dat ook op de 
website van Nedereind is terug te vinden De meeste acties zijn inmiddels uitgevoerd. 

De rapportcijfers vanuit de doelgroep van de verschillende locaties zijn als volgt: 
Nedereind 402: 6,9
Nedereind 503: 8,0
Vosseweide: 7,8
Iep/Vio/Schakelstede 7,5
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Dertig indicatoren zijn gebruikt om drie dimensies van zorgkwaliteit te onderzoeken. De relatief 
hoogste indicator-scores liggen in de relationele dimensie van zorg en ondersteuning. Vier van de 
elf indicatoren scoren bovengemiddeld hoog, zijnde:

• het nakomen van afspraken over de ondersteuning door de begeleiders;
• de begrijpelijkheid van informatie die begeleiders geven;
• de opvang bij binnenkomst bij Stichting Nedereind;
• De inzet van de begeleiders voor de cliënten.

88% van de respondenten geeft aan dat de begeleiders naar hen luisteren. In de 
voorwaardenscheppende dimensie is er een relatief hoge score voor de bereikbaarheid van de 
bereikbaarheidsdienst. Hierbij geeft 33% aan dat het “weet niet / niet van toepassing” is. Dit heeft 
ermee te maken dat wanneer men (meer) zelfstandig woont, dat dan de bereikbaarheidsdienst er 
voor hen afgaat. Dan wordt men in staat geacht de problemen zelfstandig te kunnen oplossen, of 
de hulpvraag te kunnen uitstellen, totdat de eigen begeleider dienst heeft. Ook vindt 88% dat er in 
het ondersteuningsplan staat wat de cliënt nodig heeft. Dit aspect wordt door Buntinx et al. als 
goed ervaren, Nedereind is verbaasd over een percentage dat afwijkt van 100, aangezien het 
ondersteuningsplan wordt geacht als zijnde van de cliënt. Die moet er zelf ook achter (kunnen) 
staan. Nedereind pakt dit op in een beleidsmiddag.

Relatief laag scorende indicatoren hebben betrekking op 
• de aandacht die begeleiders besteden aan voldoende lichaamsbeweging / een goede 

conditie;
• de bereikbaarheid van begeleiders als de cliënt hen nodig heeft.

De directie verbaast zich over het eerste aandachtspunt, aangezien sporten en bewegen een van 
de speerpunten is. Bij navraag bleek het (één?) bewoner(s) te betreffen vanuit de Vosseweide, die 
graag meer zou sporten, maar ook betrokken is bij het voetbal. Ook het rapport uit februari 2017 
van de Inspectie Gezondheidszorg geeft aan dat Nedereind hier veel tijd aan besteed.
Voorts heeft 12% van de respondenten aangegeven dat men niet prettig woont en laag scoort op 
vertrouwen in Nedereind. De directie vermoedt dat dit percentage (3 personen) wordt veroorzaakt 
door personen, die in een exit-traject zitten.

Driekwart van de respondenten beoordeelt de zorg als meer dan voldoende (ruim voldoende tot 
perfect). Bij de kwalitatieve antwoorden betreft het met name de positieve waardering van de 
cliënten voor de begeleiders, in het bijzonder gaat het om “luisteren” en “het ontvangen van 
ondersteuning als je die nodig hebt”. Verbeterpunten betreffen: meer (individuele) tijd om met 
begeleiders te praten en dingen te ondernemen,  aandacht voor situaties die de sfeer in de groep 
negatief kunnen kleuren zoals ruzie, samengaan van karakters van bewoners.

In vergelijking met uitkomsten uit het onderzoek bij Nedereind in 2014 blijkt dat de rapportcijfers 
hoger zijn en met name locatie 503 aanmerkelijk positiever scoort.

In vergelijking met uitkomsten van onderzoek bij vergelijkbare voorziening blijkt dat daar waar het 
verbeterpunten betreft als “de bereikbaarheid van begeleiders als de cliënt die nodig heeft”, dat 
Nedereind juist met de bereikbaarheidsdienst positief scoort. Activiteiten als uitstapjes en 
weekendactiviteiten worden gewaardeerd bij Nedereind en leiden niet tot opmerkingen dat het 
beter zou moeten; dit is elders wel het geval. Sporten en bewegen is ook bij andere organisaties 
een aandachtspunt. Opvallend is dat in 2017 minder opmerkingen zijn gemaakt aangaande het 
wooncomfort. Kritische opmerkingen komen elders relatief vaker voor. Bij Stichting Nedereind 
kwamen geen kritische opmerkingen over de continuïteit in het team, terwijl dit elders wel het geval
is.
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Ad 2. Mary-Anne Eleveld (hoofd): In totaal zijn er 91 meldingen geweest in 2017 waar een G-
formulier voor is ingevuld.

Wat opvalt is dat de meldingen van 402 van 21 in 2016  naar 36 in 2017 zijn gegaan. Dit is dus in 
2017 flink omhooggegaan. Dit is mede te verklaren doordat er een jongen is opgenomen via de 
gemeente Nieuwegein die n.a.v. een crisis direct uit huis moest. Hij is normaal begaafd met 
psychiatrisch gedrag en heeft een fors aantal escalaties op zijn naam. In januari 2018 is hij verhuis
naar een andere zorginstelling. Verder is op de locatie 402 een tweetal personen die 5 meldingen 
hebben per persoon. Beide heren hebben explosief gedrag, echter ze zijn goed te hanteren zijn, bij
de juiste ondersteuning.
 
Op de locatie 503 zijn we van 38 meldingen naar 52 meldingen gegaan. Dit is dus wederom 
toegenomen. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er meer jeugdigen zijn gekomen en 
anderzijds dat (net als vorig jaar) klantnr. 88 voor 12 registraties heeft gezorgd.  

Wat verder opvalt is dat twee medewerkers 13 x een melding doen. Een is werkzaam op 503, 
waarbij het meestal gaat over dezelfde persoon. Dit heeft waarschijnlijk te maken met haar rol als 
directe begeleidster waardoor ze desbetreffende bewoonster vaak moest corrigeren aangaande 
het gedrag. De andere medewerker is werkzaam op 402, ook zij is de directe begeleider van een 
bewoonster waar ze geregeld een formulier voor invult. 8 van de 13 meldingen zijn voor deze klant
gedaan door haar. Het betreft wel een klant die zich begeleidbaar is en ook goed te corrigeren is.
Op 503 zijn de meeste meldingen gedaan voor klantnr. 88, een meisje met een LVB profiel 
gecombineerd met forse psychiatrische problemen. Ten opzichte van 2016 is het aantal meldingen
voor haar wederom hoger. Er is in januari 2017 externe hulp aangetrokken door het FACT team in 
te zetten. In juni is er ondersteuning gekomen vanuit het crisispreventieteam vanuit het 
Zorgkantoor. We hebben met elkaar besloten dat de zorg komt te stoppen en klantnr. 88 is per 01-
10-2017 elders gaan wonen. Vanaf 1 november worden wel minder meldingen gedaan per 
persoon maar het aantal meldingen blijft hoog vanwege de jeugdigen met explosief gedrag. 

Er zijn afgelopen jaar 2 meldingen geweest van een ambulante klant die op de Violier woont en 
een klant die op de Vos woont. De klant van de Violier veroorzaakte overlast veel overlast, 
waardoor Nedereind hoeft moeten besluiten om de zorgverlening te beïndigen. De klant van de 
Vos heeft een bewoners op de locatie 402 geslagen en verwond. Hij heeft voor 3 maanden een 
terreinverbod gekregen.

De andere meldingen zijn incidenteel en goed hanteerbaar. 

Ad 3. Per incident, zoals omschreven in onderdeel 2 zijn er naar de cliënt toe maatregelen 
getroffen (beter: afspraken gemaakt met de cliënt). 

Ad 4. Er is in 2017 geen klacht ingediend. Het risico blijft daarmee laag.

Ad 5. Goal Attainment Scores (GAS) worden opgemaakt tijdens 3 maandelijkse 
smartdoelevaluaties met de klanten. Dit stuk is 5 januari 2018 opgesteld door Kimberley Kroezen, 
orthopedagoog.

Inleiding
Bij Nedereind is de zorg gericht op de ontwikkeling van cliënten vanuit de 24 uurs setting, via
begeleid zelfstandig wonen naar zelfstandig wonen. Dit is een traject van enkele jaren hetgeen
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gepaard gaat met vallen en opstaan. De ontwikkeling kenmerkt zich in verschillende fasen. Voor 
elk
van de fasen zijn er verschillende smartdoelen voor de verschillende cliënten nodig om voor elk
individu te komen tot zijn/haar eigen einddoel. In de beleidsnotitie “Goal attainment scores bij
Nedereind” van 15 maart 2013 is de methodiek beschreven die is toegepast1. Sinds die tijd is er bij
Nedereind geëxperimenteerd met deze methodiek tijdens de 3 maandelijkse smartdoelevaluaties
met de cliënten. Hieronder volgt de rapportage van de meting.

Meting
Van de 45 klanten van Nedereind die op 5 januari 2017 bij Nedereind wonen, zijn er 41 
driemaandelijkse evaluaties van de smartdoelen geweest. Er zijn vier cliënten die geen evaluatie 
hebben gehad, aangezien ze korter dan 3 maanden in zorg zijn. Dat betekent dat er een 100% 
score is wat betreft het evalueren van de doelen. Hier is geen aparte doelstelling voor 
geformuleerd, aangezien Nedereind ervan uitgaat dat het een 100% dient te zijn. In totaal zijn er 
212 smartdoelen geëvalueerd voor het meest recente meetmoment.
De geaggregeerde (gemiddelde) score blijkt 0,93 te zijn. De standaarddeviatie (stdev) is 0,85. De
gemiddelde score suggereert dat de gemiddelde cliënt een vooruitgang heeft geboekt zonder dat 
het
doel wordt bereikt. De geaggregeerde (gemiddelde) score is 0,14 achteruit gegaan ten opzichte 
van de vorige meting (05-01-2017). Als er specifiek naar de doelen wordt gekeken dan is de score 
als volgt:
                                                                                                                  
Tabel 1 Gas-scores 2017

GAS Aantal 
01-2018

Percentage 
01-2018

Aantal                
01-2017

Percentage         
01-2017

-1 18 8,5% 7 3,2%

0 35 16,5% 52 23,6%

+1 111 52,4% 91 41,4%

+2 48 22,6% 70 31,8%

Hieruit valt direct op te maken dat van de in totaal 212 smartdoelen er 22,6% zijn behaald. Op iets 
meer dan de helft van de doelen wordt voortgang geboekt. Van de smartdoelen wordt in 16,5% 
geen vooruitgang geboekt en zelfs in 8,5% van de doelen is er sprake van een achteruitgang. Er is
te
zien dat de doelen ten opzichte van vorig jaar minder vaak worden behaald en daarnaast vaker 
achteruit zijn gegaan. De doelen waarin de situatie gelijk is gebleven, zijn verminderd ten opzichte 
van vorig jaar. Er zijn meer doelen waarbij er sprake is van verbetering zonder dat het doel is 
bereikt. Als we de subsets evalueren naar scores per locatie dan krijgen we onderstaande 
resultaten:

1 Beleidsnotitie “Goal Attainment scores bij Nedereind versie 1”
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Tabel 2 Gas-scores 2017 per locatie 

Locatie GAS 
01-2018

Stdev
01-2018

GAS 
01-2017

Stdev
01-2017

Hoofdlocatie 
(Nieuwegein)

1,24 0,65 0,98 0,84

Iep/Violier 0,68 1,08 1,06 0,76

Ambulant 0,88 0,81 1,24 0,69

Utrecht 0,54 0,90 0,85 0,90

Conclusies
Men start op de hoofdlocatie in Nieuwegein of de locatie in Utrecht. Degenen die een volgende 
fase ingaan kunnen naar de Iep/Violier gaan, of bij meer vooruitgang Ambulant. Kortom de 
ontwikkeling van de GAS geeft de vordering aan van de cliënt in zijn levensfase. Hoe hoger de 
score, des te verder is de cliënt in zijn/haar ontwikkeling. Opmerkelijk is de uitschieter hoofdlocatie 
Nieuwegein. Een mogelijke verklaring is dat er binnen deze locatie sprake is van een 
'startersgroep' en 'oefengroep'. Men start in principe op de 'startersgroep' en bij meer vooruitgang 
kan men doorstromen naar de 'oefengroep'. Het is duidelijk zichtbaar dat door deze interne 
constructie de bewoners gemotiveerd worden om zich te ontwikkelen. De afgelopen tijd is hier 
meer aandacht aan besteed, waardoor er meer doorstroom is geweest. Vergeleken met de scores 
van vorig jaar wordt duidelijk dat er sprake is van een achteruitgang op de locaties Iep/Violier, 
Ambulant en Utrecht. Dit is mede toe te schrijven aan veel wisseling van cliënten en er sprake is 
geweest van personeelswisselingen wat tot verandering van persoonlijk begeleider heeft geleid. 
Bovendien betreft locatie Utrecht een groep jonge cliënten (16 jaar). Tot slot valt op dat de scores 
tegenstrijdig zijn met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2017 door Buntinx2. Een 
mogelijke verklaring is dat hoe harder er aan de doelen wordt gewerkt,  des te meer er sprake is 
van weerstand door de bewoners. 
 

Ad 6. Gezondheid & Bewegen (Ilse de Haan en Harry Eleveld)
Vanuit het concept-rapport van de Inspectie Gezondheidszorg dat we hieraan veel tijd besteden. In
tegenstelling daarop is er in ieder geval een melding binnen het cliëntervaringsonderzoek dat 
iemand claimt dat de begeleiding hier te weinig aan doet.

In 2017 zijn zowel locatie 402 als 503 gecontroleerd op het gezond eten. Volgens het beleidsstuk 
gezondheidsbevordering is het doel dat de bewoners minimaal 5 keer per week gezond en 
gevarieerd eten. Op jaarbasis lukt dat minimaal in 80% van de weken.

De bovengroep heeft in totaal in 2017 47 weken gezond gegeten en dit resulteert in 90% op 
jaarbasis.
De benedengroep kiest nog best wel vaak voor makkelijk of niet gevarieerd eten (lees 3x per week
gebakken aardappelen). De benedengroep heeft totaal in 2017 32 weken gezond gegeten en dit 
resulteert in 62% op jaarbasis. Over 2016 was de conclusie juist dat de bovengroep minder 
gezond kookte en dat de benedengroep het goed voor elkaar had.

De locatie 503 is opgesplitst in 2 groepen, een boven- en een benedengroep.

De bovengroep heeft in totaal in 2017 45 weken gezond gegeten en dit resulteert in 87% op 
jaarbasis.

2 Cliëntervaringsonderzoeks-rapport Nedereind 2017
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De benedengroep heeft in totaal in 2017 45 weken gezond gegeten en dit resulteert in 87% op 
jaarbasis.

Conclusie is dat op 503 het eetschema goed werkt. Zij maken elke week een schema wat er die 
week gegeten wordt, zo heb je van te voren een goed overzicht of er gezond en gevarieerd 
gegeten wordt. 
Sinds een maand of drie hebben ze dit ook ingesteld bij 402 en vanaf die tijd zie je ook een 
stijgende lijn met vaker gezond en gevarieerd eten en dit is dan vooral bij de benedengroep (de 
bovengroep deed dit al goed)
Zowel de bovengroep op 402 en beide groepen op 503 presteren boven de 80% welke Stichting 
Nedereind als doel heeft gesteld. 
De benedengroep haalt dit jaar niet het verwachte doel van 80% gezond eten in het jaar. Vorig jaar
haalde de bovengroepen van 402 en 503 onze doelstelling niet. Wat dat betreft is er wel degelijk 
een verbetering.

Tevens kan je hieruit concluderen dat de begeleiding van 402 ook goed moet kijken met de 
benedengroep wat ze per week op de lijst zetten en dat ze zich hier ook aanhouden. Je ziet bij de 
benedengroep op 402 dat gebakken aardappeltjes/krieltjes favoriet zijn, daarentegen kom je heel 
weinig gekookte aardappels tegen. Het moet gevarieerder worden. Zodat ook de benedengroep in 
2018 boven het verwachte doel van 80% gezond eten uitkomt. 

Bij het bewegen daarentegen zien we enige verbetering, waarbij de doelstelling van 50% van de 
bewoners op de hoofdlocatie doen minimaal 1x per week aan sport wel wordt gehaald, namelijk 
63%. Van de locatie 503 is de beweegmodus inmiddels beter ontwikkeld, daar scoort 58% van de 
klanten als het gaat om bewegen (een keer per week sporten, of minimaal 15 minuten fietsen naar 
het werk). Op 503 heeft het bewegen vooral onder de jeugdige bewoners geen hoge prioriteit. 
Voor beide locaties worden de doelstellingen gehaald.

Het tandenpoetsen is in 2017 goed op de rol gekomen. Er is een apart formulier ontwikkeld, dat  
inmiddels het elektronisch cliëntendossier is terechtgekomen. Op de locatie 503 poetst 80% van 
de cliënten dagelijks/regelmatig zijn/haar tanden. Voor 40% van de doelgroep blijft het een 
aandachtspunt, voor een van de cliënten is het doel inmiddels vervallen, omdat het doel gehaald 
is. Voor de locatie 402 poetst 55% dagelijks zijn tanden. Voor 75% van de groep op 402 blijft het 
een van de doelen. Een van de cliënten heeft een gebit. Het is aan te bevelen dat er een specifiek 
doel gaat komen in het beleid “Gezondheid & Bewegen”

Ad 7. De bezettingsgraad in 2017 is 100,0% als het gaat om de verblijfsplekken.  Aangaande de 
VPT-plaatsen kan er geen uitspraak worden gedaan. De VPT- annex jeugdzorglocatie op de 
Nedereindseweg 503 is in 2017 inmiddels helemaal volgelopen. Van de overige woonruimtes van 
Nedereind waarbij huur en zorg gescheiden is, is de bezettingsgraad bepaald op 80,3%. De 
bezettingsgraad is daardoor verder afgenomen. Het risico voor Nedereind is opnieuw toegenomen.
De leegstand betreft echter met name de kamers op de Violier en Iep. 

Ad 8. Het aantal cliënten dat Nedereind heeft verlaten in 2017 is 12 (in 2016 waren het er 10). Van 
de 12 zijn er 7 in ieder geval uit zorg, waarmee hun doel is bereikt. Het aantal nieuwe cliënten in 
2017 is 15 (in 2016 waren dat er 11). Dat betekent dat er effectief meer cliënten zijn. Het risico 
voor Nedereind is dus laag.

Ad 9. De totale gemiddelde verblijfsduur (intra- en extramuraal) van onze klanten is 4,65 jaar op 
peildatum 31 december 2017. Eind 2016 was dat nog 4,15 jaar. De gemiddelde verblijfsduur is nu 
opnieuw afgenomen. Cliënten die langer in zorg zijn geweest, wonen nu op zichzelf. Het risico voor
Nedereind blijft niettemin laag.
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Ad 10. Op 1/1/2017 stond slechts 1 persoon op de wachtlijst voor verblijfsplekken. Op de wachtlijst
voor verblijf met peildatum 31/12/2017 staat niemand op de wachtlijst. Er is geen wachtlijst voor 
puur extramurale zorg voor mensen met een eigen woonruimte. Ook voor de dagbesteding is er 
geen sprake van een wachtlijst. Wanneer er geen wachtenden op de lijst staan, dan kan het een 
probleem vormen voor de organisatie. Bij teveel wachtenden loopt de wachttijd op en zijn de 
potentiële klanten ontevreden.

Ad 11. Per 31/12/2017 is de wachttijd zo'n 12 weken en 0 weken respectievelijk voor wat betreft 
intramurale woonruimtes. De beschikbare extramurale woonruimte betreft een kamer op de Iep. 
Voor de extramurale zorg voor mensen met een eigen woonruimte en de dagbesteding zijn er 
geen wachttijden. Zie voor de risico-inventarisatie het stuk onder ad. 8.

Medewerkerniveau

Ad 1. Het ziekteverzuim bedraagt 0,1% in 2017. Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar terug naar 
het oorspronkelijke niveau, na een uitschieter in 2016. Op 2008 na was het verzuimpercentage in 
de overige jaren minder dan 1%. 

Ad 2. In mei 2015 is er een medewerkersraadpleging uitgevoerd. Het onderzoek is opgesteld door 
Effectory een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in medewerkersonderzoek. Kimberley 
Kroezen, orthopedagoog van Nedereind heeft de vragenlijst enigszins aangepast, opdat het meer 
van toepassing is. De respons was 100% (16 werknemers). Er is ingezoomd op de volgende 
aspecten: werkzaamheden; arbeidsomstandigheden; werkdruk; collega's; leidinggevende; 
organisatie; ontwikkelingsmogelijkheden; beloning; communicatie; werken bij Stichting Nedereind; 
RI&E Welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat alle medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over 
het werken bij Stichting Nedereind. Er zijn geen aspecten waarover men meer ontevreden is dan 
tevreden. Op de meeste aspecten is beter gescoord dan in 2012. In figuur 1 is te zien dat er 
vergeleken met het gemiddelde van andere gehandicaptenzorginstellingen op de aspecten 
hetzelfde of hoger is gescoord (Benchmark VGZ, februari 2015). Vergeleken met het onderzoek uit
2012 zijn de medewerkers nu minder tevreden over hun ontwikkelingsmogelijkheden en de interne 
communicatie binnen Stichting Nedereind. Daarentegen zijn de medewerkers nu meer tevreden 
over de beloning die ze voor het werk ontvangen en ervaren minder werknemers de werkdruk als 
te hoog. Ongewenst gedrag door cliënten komt relatief vaak voor. Opvallend is dat niet alle 
medewerkers weten of er een periodiek medisch onderzoek wordt aangeboden. 

De medewerkers van Stichting Nedereind zijn over het algemeen redelijk tevreden over de 
werkdruk, ontwikkelingsmogelijkheden en communicatie. Relatief gezien zijn de medewerkers het 
minst tevreden over deze aspecten. Tevens wordt interne communicatie en werkdruk door 
meerdere medewerkers als aandachtspunt aangegeven. Het verdient aanbeveling om aandacht te 
besteden aan het organiseren van een of meer themabijeenkomsten over werkdruk waarin 
medewerkers worden gevraagd aan te geven waar de knelpunten zitten en samen te denken over 
oplossingen die in de praktijk haalbaar zijn. Oplossingen kunnen ook worden gezien in cursussen 
time management, meer delegeren en een evenredige klantverdeling. Een andere oplossing is het 
aannemen van extra personeel, wat momenteel is gebeurd. Op het gebied van 
ontwikkelingsmogelijkheden zou het goed zijn om tijdens beoordelingsgesprekken in te gaan op de
persoonlijke wensen van de medewerkers wat betreft hun doorgroei binnen Stichting Nedereind en
hierover duidelijke afspraken te maken. Het is van belang de interne communicatie te verbeteren 
door actiever gebruik te maken van de communicatiemiddelen door medewerkers. Tot slot weten 
de meeste medewerkers niet of er een periodiek medisch onderzoek (PMO) wordt aangeboden. 
Het wordt aanbevolen dat hier meer duidelijkheid over komt. 
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In 2018 volgt een nieuw onderzoek.

Ad 3. De uit- en instroom van medewerkers is als volgt. In 2017 zijn 7 medewerkers (DH, CR, DdB,
EM, JM, KV, RH) vertrokken. Er zijn 7 nieuwe medewerkers aangenomen in hetzelfde jaar (DH, 
EM, JM, MO, NvZ, SP, YK). Van de 7 nieuwe medewerkers die in 2017 gestart zijn, zijn 3 gestopt. 
Vaak bleek er geen match te zijn tussen de verwachtingen en de daadwerkelijke werkplek. 
Effectief is het aantal medewerkers gelijk gebleven.  Het aantal medewerkers dat komt en gaat is 
in 2017 lager dan in 2016.

Ad 4. Er zijn geen klachten geweest van medewerkers. Het risico wordt laag ingeschat.

Procedure 4.12 van het kwaliteitshandboek schrijft voor dat de onderstaande zaken worden 
beoordeeld.

1. de bevindingen van intern gehouden audits

2. de bevindingen n.a.v. de resultaten van actiepunten uit de vorige beoordeling door de 
directie

3. interne klachten, signalen en – verbeteringsvoorstellen

4. resultaten uit (tussen)evaluaties met cliënten

5. wachttijdgegevens

6. onderzoek naar tevredenheid bij cliënten 

7. resultaten van eerdere certificatie-audits

8. onderzoek naar tevredenheid bij werknemers

9. de status van corrigerende en preventieve maatregelen

10. opleidingen / deskundigheidsbevordering

11. ongevallen

12. klachten van klanten

13. interne en externe veranderingen die van invloed zijn op het systeem

14. systeem in het algemeen: voldoen de gebruikte methoden en technieken om het systeem 
te laten werken?

Hieronder volgt een analyse van de bovenstaande 14 punten.

Ad 1. Het uitvoeren van interne audits zorgt voor het op orde houden van het kwaliteitssysteem en 
het op peil houden of verbeteren van het kwaliteitsbewustzijn. In 2017 zijn vier audits gehouden. 
De audits leverden gemiddeld 12 bevindingen, waarvan de meeste pragmatisch direct op te lossen
waren. 

Ad 2. Uit de vorige beoordeling van de directie zijn twee voorstellen gedaan. De eerste is dat er 
eens per kwartaal evaluaties zouden moeten plaatsvinden om tijdig te sturen. Dit is toch te 
bewerkelijk gebleken, te hoge administratieve lastendruk voor wat het oplevert. De tweede betrof 
het feit dat de mensen van het Toezichthoudend Orgaan en de klachtencommissie volgens een 
rooster van aftreden moeten worden aangesteld. Dat is inmiddels geregeld zodanig dat er een 
overlap zit in het aftreden. Zo treedt niet iedereen tegelijkertijd af. In 2017 zijn er 6 
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positiewisselingen nodig geweest: drie voor het Toezichthoudend Orgaan en 3 voor de 
klachtencommissie. In het TO is er een overlap van 2 jaar afgesproken, bij een aanstelling voor 4 
jaar voor twee toezichthouders. Bij de klachtencommissie er een overgang van respectievelijk 1 
jaar en 9 maanden tussen de commissieleden.

Ad 3. Er zijn geen klachten, signalen of verbeteringsvoorstellen aangedragen.

Ad 4. Resultaten van (tussen-)evaluaties met cliënten 
Evaluaties met cliënten hebben geen aanleiding gegeven tot het aanpassen van het 
kwaliteitssysteem. 

Ad 5. Wachttijdgegevens
De wachttijd voor verblijfsplekken is gelijk gebleven, namelijk 3 maanden. Het aantal wachtenden 
is flink gezakt door het opvullen van de plaatsen op 503. de buitenwacht wordt geïnformeerd 
rondom de wachtlijst, waardoor plaatsing op de wachtlijst niet plaatsvindt. Zeker in het kader van 
de jeugdzorg, waar gedwongen plaatsing vaak het geval is, is dat een noodzakelijke aanpak.

Ad 6. Onderzoek naar tevredenheid cliënten
Voor dit onderdeel zij men verwezen naar de beschrijving onder 4.10 ad 1.

Ad 7. De resultaten van een eerdere certificatie-audits heeft onze aandacht. De punten zijn 
opgenomen op het algemene verbeterformulier. Er waren in 2017 geen bevindingen vanuit de 
externe audit.

Ad 8. Zie het commentaar ad 4.10 medewerkerniveau nr.2.

Ad 9. De status van corrigerende en preventieve maatregelen is dat die goed wordt bijgehouden.

Ad 10. In de mappen van de medewerkers wordt bijgehouden wie welke cursus heeft gevolgd. 
Behalve de standaard beleidsmiddagen aangaande protocollen en dergelijke hebben de 
medewerkers van Nedereind in 2017 de cursussen “bejegening” (intern) en “Omgaan met bepaald 
gedrag” door M. Kroon (psychiater van Altrecht) gevolgd. Twee medewerkers zijn daarnaast nog 
naar een externe cursus geweest “gedragsproblemen bij LVB”. In 2018 volgt een 
overdrachtscursus naar de andere medewerkers.

Ad 11. In 2016 zijn er geen ongevallen gemeld.

Ad 12. Er is in het jaar 2017 geen klacht geweest.

Ad 13. In het afgelopen jaar is aantal protocollen aangepast, namelijk protocollen 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 
2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 5.6, 5.8, 5.10, 7.2, 9.1, 9.3 uit het 
kwaliteitshandboek en meerdere protocollen uit de beleidsmap. De BHV-mappen worden elk jaar 

Pag. 11 van 14
Stichting Nedereind, Nedereindseweg 402, 3437 PS Nieuwegein, tel. 030-6056923, fax. 030-6055469
internet: https://www.stichtingnedereind.nl, KvK Utrecht : 30193744, Bankrek. nr.  ABN-AMRO: NL20ABNA0434739553



aangepast aan de huidige situatie, zo ook het plan voor de deskundigheidsbevordering en 
auditjaarplan. Verder “Hulpverlening aan mensen met een migratie achtergrond”, in plaats van 
allochtoon. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ook aangepast aan de huidige tijd. 
Het protocol overlijden van klant is veranderd nadat we met een overlijden van een klant van doen 
hadden.

Ad 14. Het kwaliteitssysteem functioneert goed. Vooral het middel van interne audits en 
presentaties rondom kwaliteit ondersteunt de collega's bij het kwaliteitsgericht denken en - werken.

Procedure 4.15 Samenwerking ketenpartners

In juli 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden door orthopedagoog Kimberley Kroezen onder
verschillende ketenpartners van Stichting Nedereind, zoals gemeentes; GGZ/verslavingszorg; 
werkbedrijven; jobcoaching; huisartsen; bewindvoerders; accountant; sport en zorgkantoor. Deze 
ketenpartners hebben een vragenlijst ingevuld die betrekking hebben op de ketenzorg van 
Stichting Nedereind. De respons was 43% (13 ketenpartners). Er is ingezoomd op de volgende 
onderwerpen: communicatie/bereikbaarheid; algemene afspraken; zorgaanbod; kwaliteit 
personeel; informatievoorziening en samenwerking. 

Over het al geheel genomen, kan men spreken dat de meeste ketenpartners tevreden zijn over de 
ketenzorg van Stichting Nedereind. De ketenpartners zijn met name positief tot zeer positief te 
spreken over het zorgaanbod en de kwaliteit van het personeel van Stichting Nedereind. Het wordt
aanbevolen de schriftelijke communicatie en de informatieverstrekking via de website vanuit 
Stichting Nedereind te verbeteren. In 2018 volgt een nieuw onderzoek

Procedure 7.1 Gebouw en ruimte
Groot onderhoud heeft voor het laatst in januari 2015 plaatsgehad als overloop van 
werkzaamheden die gepland waren in 2014. De laatste werkzaamheden betroffen de renovaties 
van de badkamer en personeelwc's, als ook de transformatie van de herenwc in een douche- en 
kleedruimte (ten behoeve van de sportafdeling van Nedereind (NSV)) van het pand aan de 
Nedereindseweg 402. In 2015 is verder de 'meterkast' van de ketelruimte aan de Nedereindseweg 
503 vervangen in een moderne schakelkast. Tevens is een kleefmagneet aangebracht op de 
poortdeur van het binnenplaatsje, zodat mensen kunnen vluchten richting het achterterrein in geval
van brand. Dit was een van de bevindingen van een van de ontruimingsoefeningen. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het kwaliteitsmanagementsysteem is doorgelicht op de volgende onderdelen: 
kwaliteitsdoelstellingen, de procesindicatoren en diverse metingen. De bevindingen worden 
hieronder samenvattend op een rij gezet.

Zijn de kwaliteitsdoelstellingen gehaald?
In 2017 zijn niet alle doelstellingen behaald. De doelstelling voor betaald werk is voor het tweede 
jaar op rij niet gehaald. Ook de norm voor het invullen van de dagbesteding 
(dagbesteding/school/betaald werk) is niet gehaald. Hierop wordt meer aandacht (actie 2018-0.1) 
gezet in beide teams. 

Ook de doelstelling aangaande cliëntveiligheid is niet gehaald. Dit was terug te leiden naar 
'gedwongen' plaatsingen vanuit een gemeentelijke opdracht (jeugdzorg). Nedereind is niet altijd in 
de positie om dan nee te zeggen.

Gezien het feit dat de doelstellingen reeds scherp geformuleerd zijn, is het niet aannemelijk dat ze 
dienen te worden aangescherpt. 

Veranderingen in wet- en regelgeving
Per 1 januari 2015 zijn er drie transities op de gemeenten en Nedereind afgekomen, rondom de 
functies begeleiding (WMO), Jeugdzorg en participatie (werk). Nedereind heeft in het voortraject in 
deze veel bijgedragen richting de gemeente Nieuwegein. Daarbij kan gedacht worden aan het 
opstellen van een profiel van de (gemiddelde) klant en die van hun ouders, het voortraject van het 
verkrijgen van een indicatie (beschikking), het inrichten van een goede 'keukentafel'-gesprek, 
opzetten van zorgarrangementen, ontwikkelingen volgen/sturen bij Jeugdzorg en participatie. Het 
een en ander heeft geleid tot een samenwerkings-overeenkomst met de Lekstroomgemeenten 
(Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vianen). In 2016 en 2017 is er nogal wat fout gegaan in
de afhandeling van de declaraties richting de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. In 2017 heeft 
Nedereind ook nogal wat problemen gehad met betrekking tot toewijzing van zorg, middels 
beschikkingen (die niet tijdig rond komen) en gedwongen plaatsingen. De gemeenten liet de 
afhandeling afhangen van het systeem rond Vecozo, alhoewel ze er zelf niet mee konden werken. 
Met name die rond Nieuwegein was het probleem nogal hardnekkig, waardoor de afrekening een 
half jaar niet werd betaald. Inmiddels (maart 2018) is door de gemeente besloten dat Stichting 
Geynwijs (verantwoordelijk voor de toeleiding van zorg) direct onder de gemeentelijke organisatie 
wordt geplaatst. De backoffice voor declaraties wordt vanuit Nieuwegein overgeheveld naar de 
gemeente Houten, die reeds verantwoordelijk was voor de afhandelingen van de declaraties in de 
jeugdzorg voor de Lekstroomgemeenten. Voor 2018 heeft Nedereind contracten gesloten rondom 
WMO in Utrecht en jeugdzorg voor een specifieke cliënt en WMO & Jeugdzorg in de 
Lekstroomgemeenten. De directeur is voor 2018, net als de eerdere jaren gevraagd om deel te 
nemen aan de fysieke onderhandelingstafel aangaande Jeugdzorg in de Lekstroomgemeenten. In 
het afgelopen jaar heeft de orthopedagoog bij dubbele afspraken van de directeur, hem 
vervangen. 

Metingen procesindicatoren
In 2017 werden de meeste doelstellingen wel gehaald. Hier wordt ingezoomd op de niet 
gerealiseerde doelen. Met betrekking op de doelstellingen rondom gezondheid (en bewegen) valt 
op dat op een van de vier woongroepen niet zo gezond wordt gegeten, als Nedereind voorschrijft.  
Ondanks het feit dat er op het gezond eten halverwege het jaar was gestuurd, is het einddoel niet 
gehaald voor een woongroep. Voor de bovengroepen van 402 en 503 was wel een vooruitgang te 
bespeuren ten opzichte van 2016. Voor het onderdeel tandenpoetsen is er inmiddels een vorm 
ontwikkeld waarmee men uit de voeten kan. Er ontbreekt nog wel een specifieke doelstelling.
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Nieuwe kwaliteitsdoelstellingen indicatoren

In 2017 is de kwaliteitsdoelstelling aangepast met betrekking tot de cliënttevredenheid. Dit is direct 
terug te voeren op de aanpassing van de meetmethode van Buntinx et al. Gebleken was bij het 
vorige onderzoek dat de gebruikte methodiek met focusgroepen bij onze doelgroep niet werkt. 
Daartoe is voor een individuele, tegelijkertijd meer meetbare methode gekozen. 

Aanbevelingen
Voor het jaar 2017 worden de volgende maatregelen aanbevolen:

1. Er zijn te weinig bewoners met een daginvulling / betaald werk. Hierop dient actie te 
worden ondernomen (2018-0.1)

2. Er dient een doelstelling voor de indicator tandenpoetsen van Gezondheid&Bewegen te 
worden ingevoerd, zodat er (nog) meer beleving komt op dit onderwerp (2018-0.2). 
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