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ALGEMEEN
Korte schets van zorg onder de Wet Langdurige Zorg
(Wlz). 2021 is een veelbewogen jaar geweest voor

‘t Kastheel (Voorheen Stichting Ela). Voorgaande jaren
hebben wij een zeer laag personeelsverloop gehad,

dat was in 2021 helaas anders. De organisatie en haar
medewerkers zijn volop in ontwikkeling en soms

scheiden elkaars wegen. Wij bedanken alle oud-

collega’s voor hun fantastische inzet van de afgelopen
jaren en wensen hun veel succes en werkplezier toe.

De feedback naar de organisatie nemen wij ter harte!
Met het vertrek van medewerkers, komen er ook weer nieuwe
medewerkers bij ‘t Kastheel werken. Wij willen graag een lerende
organisatie zijn, waarbij de in- en uitstroom van medewerkers
veel nieuwe inzichten geeft. De werving- en selectieprocedure
heeft in 2021 een fantastisch resultaat opgeleverd. We hebben
enthousiaste en sterke persoonlijkheden aan onze teams weten
toe te voegen. Alle nieuwe medewerkers hebben hun start als
zeer positief ervaren. Een warm welkom, voldoende tijd gekregen
om te ontdekken en de visie eigen te maken. Vanwege enerzijds
het preventieve corona verzuim en anderzijds het hogere personeelsverloop is de werkdruk in 2021 torenhoog geweest. Dit heeft
zijn tol geëist in de teams en bij de medewerkers. Aan het einde

‘We hebben enthousiaste en sterke persoonlijkheden

van het jaar, was er eindelijk weer voldoende draagkracht om in

aan onze teams weten toe te voegen. Alle nieuwe

de teamprocessen en deskundigheidsbevordering te investeren.

medewerkers hebben hun start als zeer positief

Het eerste half jaar van 2022 staat dan ook bomvol met
scholingen, trainingen en intervisie.
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ervaren. Een warm welkom, voldoende tijd gekregen
om te ontdekken en de visie eigen te maken.’
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HOE MEDEWERKERS ‘T KASTHEEL
BEOORDELEN ALS WERKGEVER
Werkgeverschap
8,4

ALGEMEEN

9,1
Bevlogenheid
8,6
9,2
7,6
Organisatierichting

MEDEWERKERSTEVREDENHEID ONDERZOEKEN

NIEUW LOCATIE DE STAPEL

In een moeilijk jaar leer je de fundering van de

In maart en april 2021 hebben wij een aantal nieu-

organisatie met elkaar kennen. Die fundering blijkt
heel solide te zijn. Onze bewoners hebben zeer
beperkt gereageerd op de hectiek, het hoge personeelsverloop, hogere ziekteverzuim en de hoge
werkdruk. Dit hebben wij gedurende het jaar zelf
waargenomen en teruggekregen van de verwanten. In mei en oktober hebben wij medewerkerstevredenheid onderzoeken uitgevoerd vanuit
het platform Effectory.
De resultaten vanuit het eerste onderzoek waren
onvoldoende bruikbaar, waardoor we in oktober
dezelfde (brede) vragenlijst hebben uitgezet. Deze
resultaten gaven ons goede inzichten en geven

8,9
okt 2021

we medewerkers aangetrokken, om deel te nemen
in de voorbereidingen van onze nieuwe locatie
de Stapel. We hebben een orthopedagoog, twee
coördinerend begeleiders en een facilitair coordinator in dienst genomen. Zij hebben als werkgroep
bergen werk verzet, om te zorgen dat onze nieuwe
locatie op 1 maart 2022 in gebruik genomen kan
worden. Daarnaast hebben wij een nieuwe orthopedagoog voor locatie de Kattewaard aangetrokken, waardoor onze GZ Psycholoog in de positie
van hoofdbehandelaar kan treden. De administratie is eveneens uitgebreid. Wij zijn enorm trots, dat

richting voor de ontwikkeling die wij nog kunnen

wij zoveel expertise en passie in deze medewerkers

doormaken.

hebben gevonden.
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8,2

mei 2021

Benchmark

ENPS VERDELING
De eNPS (employer Net Promoter Score) toont
de mate waarin medewerkers ‘t Kastheel aan
anderen aanraden als werkgever. De score wordt
bepaald door %promotors - % criticasters.

66,7

eNPS gemiddelde
0

1

2

0,00%
Criticasters

3

4

5

6

7

8

33,33%
Neutralen

9

10

66,67%
Promoters
4

ALGEMEEN

‘Al met al hebben we in

2021, 37 vacatures open

gesteld, welke wij allemaal
binnen aanzienlijke tijd
konden invullen.’

WERVINGSPROCES VOOR NIEUWE MEDEWERKERS

hypotheek. De investeerder heeft ons sinds 2015

In oktober 2021 zijn wij begonnen met een groot

enorm geholpen in de realisatie van onze organi-

wervingsproces om 25 nieuwe medewerkers te

satiedoelstellingen. Sinds 2020 zijn we gezamenlijk

zoeken voor deze nieuw te openen locatie. Begin

overeengekomen dat ‘t Kastheel beter zelf eige-

december hadden wij de puzzel voor de 2 teams

naar kan zijn van de locatie. Dit geeft

compleet. Kortom, zelden hadden wij zoveel va-

ons meer regie en toekomstbestendigheid voor

catures om in te vullen in een kalenderjaar. Gezien

onze bewoners op het gebied van huisvesting.

de arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector en
voor onze complexe doelgroep in het bijzonder, is
dit een fantastisch resultaat. Al met al hebben we
in 2021, 37 vacatures open gesteld, welke wij allemaal binnen aanzienlijke tijd konden invullen. We
zijn erg trots dat dit gelukt is. We kijken met
vertrouwen naar de toekomst.
LOCATIE KATTEWAARD AANGEKOCHT
In november 2021 hebben wij locatie de Kattewaard aangekocht door middel van een zakelijke
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BETROKKEN EN
VAKBEKWAME
MEDEWERKERS
Werkwijze kwaliteitsrapport, benutten van
data en teamreflecties.

De teamreflectie hebben wij locatie breed opgepakt.
Een locatie van ‘t Kastheel bestaat uit twee integrale
teams, die bij elkaar ondersteunen en bijspringen.
De bewoners worden variabel aan elkaar gekoppeld
tijdens dagbesteding, waardoor alle medewerkers
met alle bewoners werken.
Op 11 januari 2022 hebben wij met de medewerkers
uitgebreid teruggeblikt op 2021 en onze koers uitgezet
voor 2022. De uitkomsten waren als volgt:

4BBL
TRAJECTEN
OPGESTART IN 2021
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We hebben elk jaar 2 of 3 BBL begeleiders per locatie. In
2021 hebben wij 4 BBL trajecten opgestart. Deze collega’s
zijn geselecteerd op basis van persoonlijkheid en moeten
zich nog bekwaam maken in het vak.
In algemene zin hebben we een achterstand opgelopen in
ons opleidingsplan. De deskundigheidsbevordering is ondergeschikt geraakt door een hoog personeelsverloop. Het
hoge personeelsverloop en het verzuim rondom Covid-19
hebben gezorgd voor een hoge werkdruk sinds 2020. In
2021 is deze werkdruk hoger geweest dan het jaar ervoor.
We hebben zaken zoals BHV, weerbaarheid en klinische
lessen niet altijd door kunnen laten gaan. Er was aanbod
via digitale kanalen en we hebben in de zomer van 2021
onze weerbaarheidstrainingen weer op kunnen pakken.
6
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Desalniettemin was het resultaat niet zoals we
graag zouden willen. Voor 2022 betekent dit dat
we de achterstand alsnog in moeten gaan halen,
zodat iedereen zich bewust bekwaam voelt in alle
aspecten van het vak.
Op 1 oktober 2019 is onze tweede groep de IJsselkogge, op locatie de Kattewaard gestart. Nog geen
5 maanden later was daar al corona, dit is een
hele korte periode en waren we ons niet altijd van
bewust in die periode.
Onze nieuwe collega’s die in 2021 in dienst zijn
gekomen, hebben hun begin bij ‘t Kastheel als
zeer positief ervaren. Ze zijn warm ontvangen en
hadden het gevoel dat er veel tijd en energie in
hen is gestoken. Desondanks kijken de collega’s die
al langer in dienst zijn, terug op een chaotische tijd
waarbij ze sterk het gevoel hebben dat er meer tijd
en aandacht in de nieuwe collega’s geïnvesteerd
had moeten worden. We spreken af dat we de
komende maanden terug gaan naar de basis,
zodat we fouten en verschil in werkwijze kunnen
voorkomen. Afgelopen jaar is er veel besproken,
er zijn afspraken gemaakt maar deze worden niet
altijd nageleefd. Een inwerkboekje zou er in de
zomer gemaakt worden, een half jaar later is dit
er nog niet. We zullen meer en gerichter moeten
KWALITEITSRAPPPORT 2021

communiceren, zodat we irritaties voorkomen.
We maken concrete afspraken over het afronden
van het Introductieboek, deadline 1 februari 2022.
Hierdoor kan het ook geïmplementeerd worden bij
De Stapel. Door bovenstaande factoren wijzen we
veel naar elkaar en kijken we te weinig naar ons
eigen aandeel. Stel elkaar een vraag, dan komen
we verder, is de conclusie. Wij als teams zijn verantwoordelijk voor het primaire proces. Een team
is verantwoordelijk voor de communicatie, samenwerking en werkplezier van iedere collega. Het is
onze TOKO en wij moeten dit samen gaan doen.
WAT KAN BETER VOOR DE INDIVIDUELE CLIËNT?
In 2021 hadden we de doelstelling om het leefklimaat van de bewoners te optimaliseren. Dit is onvoldoende gerealiseerd en we spreken af dat we
dit actief gaan oppakken in 2022. Dit zal zich richten op omgangsnormen, vrije tijdsbesteding, nog
meer variatie in de dagbesteding, seksualiteit en
voeding. In de winterperiode wat rustigere klusjes,
denk aan schilderen of iets dergelijks in de vrije tijd.
Collega’s hebben al ideeën uitgewerkt. Straks ook
met de leeftijd als de bewoners wat ouder worden.
We brainstormen over een strippenkaart voor de
bewoners, waarmee ze zelf 10 vrije dagen per jaar
kunnen opnemen, buiten de bewonersvakantie en
de feestdagen om.

‘We brainstormen over

een strippenkaart voor de

bewoners, waarmee ze zelf
10 vrije dagen per jaar

kunnen opnemen, buiten
de bewonersvakantie en
de feestdagen om.’
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In de dagprogramma’s zit nog wel loze ruimte
waardoor hier wel wat meer invulling kan komen.
Collega benoemd dat eerst de basis beter moet
voordat we verder kunnen met de programma’s.
Het dagbestedingsgebouw wordt in de periode
April-Juni 2022 verbouwd. Daarna kunnen we gaan
kijken of we de programma’s gaan aanpassen.
RELATIE TUSSEN BEWONER EN MEDEWERKER:
We spreken over handelingsverlegenheid wat
soms plaats vindt. Het lijkt erop of er soms onvoldoende begrensd wordt, uit angst om de relatie
te beschadigen. Dit is de zoektocht van enkele
collega’s binnen onze visie. Het warme bad met
de betonnen rand, is voor iedereen een andere
betekenis. Door met elkaar hierover te praten en
discussiëren, kunnen we handelingsverlegenheid
voorkomen. De afstand en nabijheid moeten we
beter hebben. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor het
mee naar huis nemen van bewoners.
Welke behoefte wordt daarmee vervuld?
Er wordt weleens tijdens werk een lekkere snack
gehaald. Hiermee wordt de positieve beleving van
de vrijdagmiddag snack teniet gedaan. Laten we
dus breder kijken, welke gevolgen ons handelen
kan hebben, op het grotere geheel. We willen dicht
bij onze visie blijven.
BORGING VAN VEILIGHEID:
We merken de laatste weken dat er gesproken
wordt op de groep, over collega’s en cliënten.
Dit hebben we teruggekregen van een van onze
bewoners. Dat is een kwalijke zaak, dat we hen
daarmee belasten. We hebben echt een opdracht
om de samenwerking in het team te verbeteren.
Volgende week komen er twee externe coaches
om dit proces te ondersteunen tijdens de vergadering. Een collega stelt zich kwetsbaar op en doet
KWALITEITSRAPPPORT 2021

haar verhaal. We bespreken het zware jaar dat we
gehad hebben. We zijn allemaal gelijkwaardig en
mogen allemaal leren. Iedereen heeft zijn/haar
eigen rol en verantwoordelijkheden maar dat betekend niet dat iemand meer of minder is. Dus als
je wat signaleert, dan is het je plicht om daar iets
mee te doen en stel je een vraag bij degene die
het betreft. We zullen elkaar meer moeten complimenteren, want onderzoek wijst uit dat er wel 7
complimenten nodig zijn om 1 punt van feedback
te balanceren.
Pb’ers moeten ervoor zorgen dat de cyclus van
de zorgplannen goed gaan lopen. Ieder kwartaal
moet een verslag komen en 2 keer per jaar een
zorgplan bespreking. Zorg ervoor dat je op tijd de
behandelaar uitnodigt voor de plannen. We delen
ter plekke een communicatieschema, dit geeft
richting bij wie je wat moeten vragen. Bij de coördinatoren geef je aan wat je nodig hebt om goed je
taken en functie uit te voeren.
COMPLIMENTENDOUCHE:
Een collega wil graag een compliment geven
aan iedereen in het afgelopen jaar hoe we alle
diensten hebben ingevuld binnen het rooster. Door
personeelsverloop, regulier verzuim en corona gerelateerd verzuim, hebben we elke week meerdere
diensten moeten vervangen met elkaar, soms wel
meerdere per dag. Dat is heel bijzonder, hoe we dit
12 maanden lang zo goed hebben gedaan!
Afgelopen December hebben we pas het zwarte
scenario in tijden van Corona besproken. Kijkend
naar de andere zorginstellingen hebben we het ontzettend goed gedaan. Andere instellingen zijn hier
al veel langer mee bezig geweest en hebben deze
rode en zwarte scenario’s al moeten gebruiken.
Ook daar mogen we enorm trots op zijn.

7

COMPLIMENTEN
OM 1 PUNT VAN
FEEDBACK TE
BALANCEREN
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12

NIEUWE
COLLEGA’S
IN 2021

De verwanten en vertegenwoordigers zijn het hele
jaar vol lof geweest over de sfeer op de locatie en
de tevredenheid bij de bewoners. Ondanks alle
perikelen, zoals hierboven genoemd.
We hebben 12 nieuwe collega’s gevonden in 2021,
dat is in de huidige arbeidsmarktproblematiek en
de corona crisis en uitmuntende prestatie. Dat
doen we met elkaar, de reputatie van de organisatie, de sfeer die er heerst en het warme welkom
waarmee wij mensen ontvangen zijn cruciale
factoren in dit soort processen.
Chapeau voor iedereen binnen ‘t Kastheel!!!
Vanuit de ondersteuningsplannen hebben wij een
behoefte bij de bewoners gezien, om verder te
ontwikkelen. Dit gaan wij realiseren door gebruik
te maken van “Mijn eigen plan”. In combinatie met
ons lidmaatschap van “Dit vind ik ervan” kunnen
wij de zeggenschap en autonomie van onze
bewoners verder vergroten. We blijven ons verder
verdiepen in de “Geef me de 5” methodiek en
hebben een externe seksuoloog en SI therapeut
ingezet om de kwaliteit van leven te verruimen
van onze bewoners. Dit geeft ons nieuwe kennis
op zeer specifieke gebieden.
Het kwaliteitsrapport is binnen ‘t Kastheel een
gezamenlijke opdracht, waar persoonlijk begeleiders, coördinerend begeleiders, behandelaren en
ondersteunende diensten in samenwerking onder
verantwoordelijkheid van de bestuurder. Het
ziekteverzuim van 2021 is in totaal 15% geweest.
Hiervan is 5% Corona gerelateerd.
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PERSOONSGERICHTE ZORG

DE KWALITEIT VAN
HET ZORGPROCES
ROND DE
INDIVIDUELE
BEWONER
PERSOONSGERICHTE ZORG;
Binnen ‘t Kastheel werken wij vanuit de zorgplan cyclus.
Deze kent een aantal fasen en ijkmomenten (methode:
8 fasen model van Movisie). De start van een cyclus
bestaat uit opstellen van het integratieve persoonsbeeld
van de bewoner. De informatie wordt gewonnen uit het
bestaande dossier, relevant diagnostisch onderzoek, ontwikkelingsanamnese en dialoog met ouders/verwanten

WE WERKEN
VANUIT DE
ZORGPLAN
CYCLUS.
8 FASEN MODEL
VAN MOVISIE
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en informatie aangeleverd vanuit bewoner zelf.

‘De start van een cyclus bestaat
uit opstellen van het integratieve
persoonsbeeld van de bewoner’
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‘Onze bewoners participeren bij de ontwikkeling van hun eigen zorgplan
evenals mentoren/verwanten. Iedere bewoner heeft een pb’er die op
regelmatige basis, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en
gemaakte afspraken, gesprekken heeft met hun bewoner’

De domeinen van Shalock zijn leidend voor de inhoud. Ieder jaar wordt het integratieve beeld geëvalueerd in een zorgplan bespreking: Het huidige
functioneren, het behalen van doelen, tevredenheid, wzd en toekomstwensen zijn onderdeel van
het gesprek. Waar nodig wordt de beeldvorming
rondom bewoner aangepast en geduid richting
de toekomst. Het resultaat van een zorgplan
bespreking is een nieuw zorgplan. Uit het zorgplan
vloeit het dagprogramma en signaleringsplan.
Elk halfjaar bespreken we de voortgang en onderzoeken we of het huidig functioneren aanleiding
geeft tot aanpassing van het zorgplan. Ieder
kwartaal evalueert de pb’er op de uitvoering en
ontwikkeling binnen het zorgplan. Iedere twee
weken heeft het team een vergadering waarin de
actualiteit besproken wordt. Het behandelteam
bestaat uit een psychiater, gz-psycholoog, orthopedagoog en pb’er.
De verdiepingsslag richting methodisch werken
heeft zich op papier voltrokken en behoeft vooralsnog blijvend onderhoud. Dit heeft te maken
met een personeelswissel waarbij de vanzelfsprekendheid van de cyclus leek te verdwijnen
en wij weer op instructie niveau de cyclus aan
hebben geboden. Het is uiteindelijk de bedoeling
KWALITEITSRAPPPORT 2021

dat de Pb’er de regievoerder wordt in elk facet
van de cyclus. Helpend hierin is geweest dat we
de zorgplancyclus helder op papier hebben gezet.
Iedereen heeft helder welke taken en verantwoordelijkheden eenieder heeft in dit proces en is hier
aanspreekbaar op. Vanwege het halfjaarlijkse element, zal gewenning niet makkelijk inslijten. Zowel
coördinatoren als zorgverantwoordelijke houden
toezicht op de uitvoering en inhoud. De cyclus is te
vinden in ons kwaliteitsmanagement systeem en
in het handboek.
SYSTEMATISCH WERKEN MET HET ONDERSTEUNINGSPLAN, IN DIALOOG MET DE BEWONER.
HOE KOMT DE DIALOOG TOT STAND?
Onze bewoners participeren bij de ontwikkeling
van hun eigen zorgplan evenals mentoren/
verwanten. Iedere bewoner heeft een pb’er die
op regelmatige basis, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en gemaakte afspraken, gesprekken heeft met hun bewoner. Actuele thema’s
evenals thema’s voortkomend uit het zorgplan
worden besproken. Daarnaast wordt het begeleidingsteam ondersteunt door behandelaren die
mediërend behandelen en op verzoek gesprekken
heeft met de bewoner over actuele thema’s.
(maar vaker nog gebeurt dit spontaan)
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Actueel zicht op de gezondheidsrisico’s van elke
bewoner (een persoonlijke afweging); Incidentmeldingen bevatten diverse soorten incidenten van
locatie de Kattewaard. De totale cijfers zijn gemiddelden:
In 2015 en 2016 maakte wij andere formulieren.
Sinds 2017 werken wij met een ECD genaamd ONS
van Nedap. Hiermee krijgen we veel meer inzicht in
aard, ernst, duur en frequentie. Sinds het begin van

2019 maken we
gebruik van een uitgebreider rapport rondom
incidentmeldingen, die wij zelf hebben ontwikkeld.
Het aantal unieke meldingen is in 2021 gedaald
ten opzichte van 2020. Het incident melden betreft
naast agressie ook andere incidenten: denk aan
medicatie weigering of seksueel overschrijdend
gedrag. De kolom Totaal betreffen de unieke meldingen, deze kunnen bestaan uit meerdere uitingen, waardoor de subtotalen niet overeenkomen.

Figuur 1.
Incidentmeldingen (diverse soorten) op de locatie de
Kattewaard, gemiddelde incidenten per bewoner per jaar.

Jaartal

Totaal

Verbaal

Fysiek

Medicatie fouten

2021 Q1

151

109

33

1

2020 Q1

181

97

35

2

INCIDENTENMELDINGEN

2021 Q2

114

85

37

0

2020 Q2

165

99

53

1

Jaartal

Totaal

Gemiddeld per bewoner		

2021 Q3

52

96

28

0

2017:

344

(49 incidenten per bewoner)

2020 Q3

97

59

24

3

2018:

369

(53 incidenten per bewoner)

163

2019:

499

(57 incidenten per bewoner)

2021 Q4

119

76

10

2020:

587

(42 incidenten per bewoner)

2020 Q4

136

94

33

3

2021:

551

(39 incidenten per bewoner)

Totaal 2021

480

409

174

11

Totaal 2020

579

349

145

9
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ZICHT OP DE KWALITEIT VAN BESTAAN VAN
ELKE BEWONER (TEVENS WAT DE ZORG ERAAN
KAN DOEN).
Het zicht houden op de kwaliteit van bestaan
bestaat uit het samenspel van bewoner, verwanten/wettelijk vertegenwoordigers en het
behandelteam. Onze cliënten kennen een geschiedenis waarin deze kwaliteit bij tijd en wijle
ver te zoeken is geweest. En binnen het risicomanagement is het belangrijk om samen te onderzoeken waar kansen liggen in deze kwaliteit.
Kwaliteit van bestaan wordt het best ervaren
in de eigen woonomgeving: een fijn bed, lekker
eten, een goede fiets, mooi behang,
zelfbeschikking over de temperatuur in je kamer,
zinvol bezig zijn en goed contact met familie en
begeleiders. Een van onze pijlers voor zorg is de
uitspraak: ken je bewoner. Weet wat er in hem
omgaat en sluit aan bij wat mogelijk is.

‘Kwaliteit van bestaan wordt
het best ervaren in de eigen

woonomgeving: een fijn bed,
lekker eten, een goede fiets,

mooi behang, zelfbeschikking

over de temperatuur in je kamer,
zinvol bezig zijn en goed contact
met familie en begeleiders’
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DE RUIMTE DIE
BEWONERS HEBBEN
OP HET GEBIED VAN
EIGEN REGIE
Regie over de invulling van het eigen
bestaan en hoe de organisatie dit versterkt;
Het gesprek met bewoner en verwanten en
wettelijk vertegenwoordigers is ook in dit aspect
de spil waar het gaat om regie. Binnen de
kaders van het risicomanagement kijken we
zorgvuldig naar wat wel kan en hoe we dit
kunnen begeleiden. We zoeken naar mogelijkheden.
De bewoners hebben de ruimte door middel
van inrichting van begeleidingsstijlen om er
achter te komen waar hun ruimte ligt op het gebied van eigen regie. De persoonlijk begeleider
gaat in diverse momenten hier het gesprek over
aan met de bewoner en zijn verwanten. Hierbij
wordt het zorgplan en het MDO als middel ingezet om hier tot toe te komen.

KWALITEITSRAPPPORT 2021

“Nee tenzij:” bij vrijheidsbeperking
(met een zorgvuldige aanpak). Hoe gaat de
organisatie om met vrijheidsbeperkende
maatregelen in relatie tot eigen regie?
In het kader van de WZD en de wilsbekwaamheid
hebben we specifiek hierop gericht, gesprekken
gevoerd met zowel bewoner als verwanten/
wettelijk vertegenwoordigers. Deze gesprekken
hebben een afschalen van onvrijwillige zorg
opgeleverd. Bij een aantal hebben we nieuwe
afspraken kunnen maken ten aanzien van
agressie hantering of voedingswensen. Wat
mooi is, is dat onze bewoners meer vertrouwen
ervaren vanuit begeleiding waar het gaat om
eigen emotie regulering. Ze voelen zich nog
meer veilig, ondanks de personeelswisselingen,
om te vertellen hoe boos, bang, blij en bedroeft
zij zich voelen en wat zij dan nodig hebben van

de zorgverlener. Een bewoner heeft een RM opgelegd gekregen. Hij heeft na de omschakeling
van BOPZ naar WZD na jaren een RM te hebben
gehad, geen meer gekregen. Dit heeft te maken
dat de RM binnen de WZD enkel het gedwongen
verblijf voorziet. De mogelijkheid of de idee
dat hij een keuze heeft ten aanzien van zijn
verblijf, gaf dermate onrust en uiteindelijk een
onttrekking, dat wij samen met hem en wettelijk
vertegenwoordiger besloten hebben toch weer
een RM aan te vragen.
Voor zijn afspraken ten aanzien van verlof heeft
dit geen enkele belemmering opgeleverd. In feite is er voor hem niets veranderd. Dit geeft hem
zodanig rust, dat hij weer toekomt aan genieten
en plezier. Hij is blij met deze maatregel.
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INHOUDELIJKE
ANALYSE WZD
‘T KASTHEEL
In onderstaande alinea nemen we u mee in
onze visie op zorg in het algemeen, en in het
bijzonder onze visie op WZD. We bieden zorg,
ondersteuning en behandeling voor mensen
met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. Bij ‘t Kastheel staan
we voor kwaliteit, continuïteit en veiligheid.
Maar boven alles, staat onze cliënt altijd voorop. We zijn met onze cliënten in verbinding,
werken vanuit de relatie.
Ons uitgangspunt is dat mensen (met een beperking)
zo gewoon mogelijk kunnen leven. Uitgaande van dezelfde
basisbehoeftes die ieder mens heeft willen wij daarin ondersteunen tot de grootst mogelijke tevredenheid. Hoewel onze
cliënten in een intramurale setting wonen, beschouwen wij
en de cliënten en verwanten ook, dit pand als hun eigen
huis, met eigen huisnummer en brievenbus. De zorg wordt
afgestemd op hun individuele ondersteuningsbehoefte, en
tegelijk is het ook een groep met groepsbelangen en daarmee normale samenlevingsissues, rekening houden met
elkaar of toch de kans om voor iemand anders te zorgen.
Wij hebben gekozen voor een prikkel afgestemde omgeving,
het is fijner om prikkels toe te voegen en zo te doseren, dan
overprikkeling af te bouwen wat lastiger is om te organiseren.
Onze cliënten mogen blijven zo lang als ze willen,
ook als dat betekent: voor de rest van hun leven.
KWALITEITSRAPPPORT 2021

15

INHOUDELIJKE ANALYSE WZD ‘T KASTHEEL

3
DOELGROEPOMSCHRIJVING:
De doelgroep bestaat uit mensen (op de Kattewaard,
mannen) die belast zijn met een verstandelijke
beperking, psychiatrische aandoening welke in deze
combinatie tevens gepaard gaat met forse ontregeling en agressie (richting zelf en de ander). De indicaties bestaan uit VG7 met meerzorg. 1 client heeft een
GGZ W 3 indicatie en een ander een ggz W 5.
Al onze cliënten hebben meerdere behandelingen
in klinieken gehad maar ook op het gebied van
wonen is er vaak sprake geweest van te ernstige
ontregeling waar heel moeizaam een passend
aanbod voor gecreëerd kon worden. Grosso modo
kan gesteld worden dat onze cliënten ‘uitbehandeld’ zijn, maar er nog wel sprake is van gedrag
wat kan leiden tot ernstig nadeel.
WELKE VORMEN VAN ONVRIJWILLIGE ZORG
ONTVANGEN CLIËNTEN VAN ‘T KASTHEEL?
• Beperking in de bewegingsvrijheid, onderverdeeld
in vasthouden en het niet zonder begeleiding het
erf verlaten.
• Beperking het eigen leven in te richten, onderverdeeld in beperkingen ten aanzien van internet en
KWALITEITSRAPPPORT 2021

telefonie. Ook hebben een enkeling beperkingen
in de hoeveelheden vocht en voeding die zij tot
zich nemen.
• Insluiten in eigen verblijfsruimte.
• Onderzoek van woonruimte op aanwezigheid
gevaarlijke voorwerpen, drugs en alcohol.
VERLOOP WZD (INTENSITEIT, FREQUENTIE,
DUUR INZET EN DUUR MAATREGEL)
Het afgelopen halfjaar is er door de psychotische
ontregeling van 1 cliënt, op deze cliënt veel onvrijwillige zorg toegepast. Om deze ontregeling te couperen is er gekozen voor een drietal interventies:
• Te weten het opnieuw aanbieden van medicatie
met als doel de psychose te behandelen. Hierop
was geen verzet.
• De pedagogische begeleiding is meer afgestemd op het floride psychotische beeld en de
daaruit voortvloeiende ondersteuningsbehoefte.
Hierop was wel verzet, client werd verder beperkt
in zijn bewegingsvrijheid door hem meer te richten op het hier en nu.
• Daarna is medicatie aangeboden ter ondersteuning van de nachtrust. Dit was zonder verzet.
• Verder is er onvrijwillige zorg toegepast in het

DAGEN PER WEEK
IS DE BEHANDELAAR OP
LOCATIE

kader van prikkel verwerking: cliënt heeft geen
toegang meer tot onbeperkt en zonder toezicht
internetgebruik, telefonie gebruik in dezelfde
mate, waarin we met name het overbelastend
bellen naar ouders hebben gereguleerd.
• En vanwege gevaarlijk gedrag buiten het terrein
is de maatregel ten aanzien van de bewegingsvrijheid toegepast.
Al deze maatregelen hebben uiteindelijk het gewenste effect gehad. In deze periode, met name
door de nachtelijke onrust was zichtbaar dat andere cliënten van dit gedrag ook last gingen ervaren,
wat bij een enkeling heeft geleid tot de inzet van
een noodmaatregel: vasthouden. Voor een andere
cliënt is ook een noodmaatregel aangemaakt,
deze heeft geen onvrijwillige zorg opgenomen in
het behandelplan, maar ontregelde agressief en
er ontstond ernstig nadeel voor hem en zijn omgeving. Dit was eenmalig en daarom geen reden om
op te nemen in het behandelplan.
Voor de andere cliënten kan gezegd worden dat er
voor 3 cliënten onvrijwillige zorg uit het zorgplan
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gehaald konden worden: internet gebruik vanaf 13
juli. Vasthouden vanaf augustus gestopt. En beperking op bezoek vanaf november. Deze afbouw zal
daarom nog niet te zien zijn in het digitale overzicht
omdat deze in het tweede halfjaar nog wel van
kracht waren. De andere cliënten hebben maatregelen die al vrij lang stabiel zijn en blijvend nodig.
In totaal hebben 10 cliënten vanaf november 2021
onvrijwillige zorg ontvangen.
ERVAREN PROBLEMEN
(T.A.V. ECD, KLEINSCHALIGHEID)
ECD: het invoeren van de maatregelen lukt goed
echter lijkt het er sterk op dat het ECD problemen
heeft met het te genereren rapport ten behoeve
van melding aan de IGJ. Deze rapportage is onvolledig.
Kleinschaligheid: Binnen deze kleine organisatie is
het dit jaar niet mogelijk geweest om ‘niet bij de
zorg betrokken deskundigen’ te betrekken in het
stappenplan, daar iedereen bij de zorg betrokken
is. Er is daarom gekozen om externen hiervoor te
benaderen. Komend jaar zal de tweede locatie,
die geopend wordt per 1 maart 2022 hierin kunnen
faciliteren. Beide locaties kunnen elkaar hierin
voorzien.
De externe deskundige zal komend jaar betrokken
worden in de stappenplannen. De ziekte van de
zorgverantwoordelijke is vervangen door de
hoofdbehandelaar. Dit heeft niet de voorkeur. Dit
heeft ook gemaakt dat termijnen binnen de stappenplannen overschreden zijn.
OPLOSSINGEN
Ten aanzien van de problemen die ontstaan zijn bij
de te genereren rapporten, zal de leverancier van
KWALITEITSRAPPPORT 2021

het ECD ondersteuning bieden. Het probleem wat
ontstaat in het kader van de kleinschaligheid wordt
komend jaar ondervangen door de opening van de
nieuwe locatie.
Overschrijdingen in termijnen: de oplossing lijkt
eenvoudig: hou het goed bij in de agenda wanneer
er een volgende stap zich aandient en bereid de
volgende stap direct voor. Draag over tijdens ziekte.
Binnen onze visie heeft het primair proces altijd
voorrand, de dagelijkse zorg en ondersteuning
staat op plaats 1 in ieders agenda. Dit komt de termijnzorgvuldigheid niet altijd ten goede.
EVALUATIES:
Over het algemeen kunnen we zeggen dat gemiddeld gezien de doelgroep blijvend stabiel is waar
het gaat om de inzet van de onvrijwillige zorg. Bij 1
cliënt is er significant vergroting van de onvrijwillige
zorg, bij twee anderen kon deze onvrijwillige zorg
afgebouwd worden. De kwetsbaarheid van een
kleine organisatie is zichtbaar op het moment van
ziekte en de inzet van niet bij de zorg betrokken
deskundigheid.

Het probleem wat ontstaat in

het kader van de kleinschaligheid
wordt komend jaar ondervangen
door de opening van
de nieuwe locatie.

Nu er twee rapporten gegeneerd zijn valt op dat er
punten van aandacht naar voren komen, juist omdat er nu vergelijking mogelijk is, ten aanzien van
het verwerken in het ECD van de maatregelen.
VERBETERPUNTEN OF AANDACHTSPUNTEN
Het genereren van rapporten ten behoeve van de
aanlevering aan de IGJ zal verbeterd moeten worden. Het volgen van het stappenplan is een aanzienlijke tijdsinvestering voor de zorgverantwoordelijke, welke van tevoren niet goed te voorzien was.
De verwachting is evenwel dat in de toekomst deze
tijdsinvestering zal afnemen, daar de meeste stappen dan zijn doorlopen. Op de Kattewaard is geen
doorstroom van bewoners, zij zijn redelijk stabiel en
17
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‘De bewoners zijn op één uitzondering na, stabiel
waar het gaat om de onvrijwillige zorg.’

daarmee zullen er ook niet vaak nieuwe stappenplannen doorlopen hoeven te worden. Het
goed kunnen toetsen van de daadwerkelijke
inzet van de onvrijwillige zorg, met name de
onvoorspelbare inzet, gaan we ondervangen
middels het implementeren van een nieuwe
vragenlijst meldingen incidenten.
CONCLUSIE
Onvrijwillige zorg is afgelopen jaar (2021) ingezet bij 11 bewoners op de Kattewaard, van de
14, aan het eind van het jaar op 31 december
zijn dit er nog 10. De onvrijwillige zorg richt zich
op afwenden van ernstig gevaar op fysiek
gebied, zowel gericht op zichzelf als de ander.
Ook wordt de onvrijwillige zorg ingezet op het
helpen reguleren van prikkels van de moderne
media.
Concreet kunnen al onze bewoners gebruik
maken van deze media, daarbij gesteund
in door begeleiders die helpen duiden van
de informatie, te vergelijken met dezelfde
ondersteuning waar het informatie betreft uit
de fysieke wereld. De bewoners zijn op één
uitzondering na, stabiel waar het gaat om de
onvrijwillige zorg. Van twee bewoners is in de
loop van dit jaar onvrijwillige zorg stopgezet.
Doordat er problemen zijn bij de invoering en
het genereren van rapportage uit het ECD
is het nu niet mogelijk om vanuit de digitale
rapporten te analyseren. Daarom is gekozen
voor een kwalitatieve analyse op basis van
KWALITEITSRAPPPORT 2021

handmatig te verkrijgen informatie.
Uit het jaargesprek met de WZD Clientvertrouwenspersoon (Cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang - Het LSR) is naar voren
gekomen dat er geen klachten zijn binnengekomen en dat wij goed op koers zijn op dit
gebied. Dit jaar heeft een bewoner actief de
bewoner vertrouwenspersoon uitgenodigd
voor zijn zorgplanbespreking.
Dit heeft iedereen als positief ervaren. Het is
fijn dat dit mogelijk is.

• Z eggenschap van bewoners op locatie-

niveau. Hoe hebben bewoners invloed?
Bijvoorbeeld op zaken binnen de eigen
woonlocatie. Denk hierbij aan formele
medezeggenschap maar ook als huiskamer overleggen en andere vormen van
(mede)-zeggenschap.

Met de Verwantenraad is ook besproken hoe
onze bewoners kunnen participeren binnen de
Verwantenraad. Deze ontwikkelingen zijn een
gevolg van de stabilisatie van de bewoners
en hun problematiek. Starten met leefklimaat,
coördinatoren hebben hier een training in
gevolgd en gaan dit uitrollen op beide groepen op de Kattewaard. Tevens worden de
thema’s seksualiteit en rouwverwerking verder
uitgerold binnen de teams in de jaarplanning.
Daarnaast zijn we gestart het werven binnen
het team naar begeleiders wie hier specialist
in willen worden.
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DE ERVARINGEN
VAN BEWONERS:
• Wat vinden bewoners van hun kwaliteit van bestaan;
In het verleden hebben wij twee methodieken geselecteerd,
waarin wij de ervaringen van de bewoners beter in kaart
kunnen brengen. Enerzijds hebben we gekozen voor de methodiek “Dit vind ik ervan” waarbij de tevredenheid van de
bewoners centraal staat. Anderzijds gaan wij de methodiek
“Mijn eigen plan” gebruiken om de autonomie en de regie
van de bewoner, verder te vergroten.

‘Verwanten geven

aan bijzonder blij te
zijn met de manier

waarop er omgegaan

wordt met de covid-19
maatregelen.’

• Wat vinden bewoners van de kwaliteit van de
geboden zorg;

Uit de individuele gesprekken met de bewoners met de
behandelaren en de persoonlijk begeleiders, blijkt dat de
meeste bewoners tevreden zijn over de geboden zorg. Echter is er altijd verbetering mogelijk, daar kunnen we open
over in gesprek met de bewoners en hun familie of wettelijk
vertegenwoordiger. In 2021 willen wij dit objectief kunnen
meten met de methodiek “Dit vind ik ervan”. In de zorgplanbespreking is tevredenheid een vast onderdeel van het
gesprek. Gemiddeld geven de bewoners en verwanten/vertegenwoordigers een 7,5 aan de geboden zorg. Verwanten
geven aan bijzonder blij te zijn met de manier waarop er
omgegaan wordt met de covid-19 maatregelen.

7,5

CLIENTTEVREDENHEID
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SAMENSPEL IN ZORG
EN ONDERSTEUNING
DE RELATIE TUSSEN BEWONER, MEDEWERKERS EN

FAMILIE (BEJEGENING, COMMUNICATIE);
‘t Kastheel werkt sterk vanuit verbinding tussen de
driehoek bewoner, medewerker en familie. De persoonlijk begeleider heeft doorlopend contact met
de familie. Er vinden jaarlijks meerdere familieavonden plaats, waarbij het contact tussen familie en
organisatie verstevigd wordt. Buiten de maatregelen vanuit Corona, hadden wij een laagdrempelige
cultuur in de organisatie.
Binnen deze beperkingen hebben wij het contact
zoveel mogelijk opgezocht door middel van beeldbellen, het versturen van foto’s en filmpjes (met
toestemming) en het afbouwen van de beperking
op de bezoekregeling. Deze coronamaatregelen
hebben hierin nieuwe inzichten gegeven. Waarin
vroeger deze ingezette middelen niet of nauwelijks
gebruikt werden zijn deze nu normaal geworden.
KWALITEITSRAPPPORT 2021

DE AANPAK TOT VERSTERKING VAN HET

INFORMEEL NETWERK VAN DE BEWONER;
‘t Kastheel heeft de visie om het leven van onze
bewoners zo normaal mogelijk in te richten met elkaar. Daar hoort ontspanning, deelnemen aan de
maatschappij, hobby’s, sociale contacten en sport bij.
Wij hebben dit daar waar mogelijk, proberen te
versterken voor de bewoners in 2021. Een bewoner
heeft een werkplek gevonden bij een lokaal boerenbedrijf. Een ander bewoner overlegt zelfstandig met
de boer waar hij werkt, over de werkzaamheden.
DE SAMENWERKING TUSSEN BEGELEIDERS
EN BEHANDELAARS.
De samenwerking tussen begeleiders en behandelaar is formeel vastgelegd in de zorgplancyclus.
Voor locatie de Kattewaard en toekomstige locatie
de Stapel zijn orthopedagogen aangetrokken. Dit

maakt dat ze bezetting van behandelaren kan
voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de
medewerkers. Helaas heeft ziekte onder de behandelaars, het tweede gedeelte van het jaar gezorgd
voor een lagere bezettingsgraad. Begeleiders geven aan hier last van te hebben gehad, zij hebben
minder nabijheid ervaren. Naast de zorgplancyclus
is er 24/7 bereikbaarheid van de behandelaren.
Ook tijdens ziekte is dit geborgd.

‘Binnen deze beperkingen hebben wij het
contact zoveel mogelijk opgezocht door
middel van beeldbellen, het versturen van
foto’s en filmpjes (met toestemming) en
het afbouwen van de beperking op de
bezoekregeling.’
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BORGING VAN
VEILIGHEID IN
ZORG EN
ONDERSTEUNING:
ACCURAAT OMGAAN MET
AANMERKELIJKE GEZONDHEIDSRISICO’S

VAN DE BEWONER;
De gezondheidsrisico’s van bewoners
zijn inzichtelijk bij medewerkers. Waar
nodig heeft de bewoner op specifieke
gebieden een eigen protocol (bv een
diabetes protocol). We werken nauw
samen met de huisarts en de psychiater, om te zorgen dat de bewoners een
gezond en prettig leven leiden. Dit heeft
in het verleden geleidt tot het verliezen
van overtollig lichaamsgewicht, het onder controle hebben van fluctuerende
bloedsuikerspiegels en het terugkeren

van een gezonde uitstraling in de huid
en gezichtsuitdrukking. In 2021 hebben
we geen nieuwe gezondheidsrisico’s
aangetroffen. We kennen onze bewoners inmiddels goed.
VEILIG GEBRUIK VAN MEDICATIE EN ME-

DISCHE HULPMIDDELEN.
Dit jaar hebben we de module Medimo
aangeschaft en gekoppeld aan ons
ECD. Medimo voorziet in de wettelijke
kaders rondom medicatie voorschrijven
en het uitdelen ervan. Dit is een verdere
professionaliseringsstap.

‘De gezondheidsrisico’s van bewoners
zijn inzichtelijk bij medewerkers. Waar
nodig heeft de bewoner op specifieke
gebieden een eigen protocol’
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DIT JAAR HEBBEN WE DE MODULE
MEDIMO AANGESCHAFT EN
GEKOPPELD AAN ONS ECD.
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CONCLUSIES

GEPRIORITEERDE
VERBETERINGEN
BEELD VAN DE KWALITEIT VAN ZORG EN
ONDERSTEUNING VOLGENS HET BESTUUR VAN
DE ORGANISATIE (WAT IS STERK EN WAT IS ZWAK);

‘Onze bewoners hebben
een arm om hun heen
nodig, maar ook begrenzing. Het zoeken naar
deze balans maken wij
als organisatie waar.’
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‘t Kastheel heeft een zeer complexe doelgroep in huis,
waar wij warme zorg aan willen leveren, binnen een
duidelijk kader. We hebben gezien dat in het verleden
het ontbrak aan beide aspecten. Het leveren van
warme zorg is een kracht van de organisatie en haar
medewerkers. We denken in mogelijkheden en zien altijd
kansen. Het duidelijke kader kunnen wij goed bieden
vanuit onze expertise en de wet. Onze bewoners hebben
een arm om hun heen nodig, maar ook begrenzing. Het
zoeken naar deze balans maken wij als organisatie waar.
Hiermee voldoen wij aan onze kernwaarden verbinding,
geborgenheid en dynamisch.
Op het gebied van methodisch werken, zien wij nog
steeds ontwikkelpunten. We hebben in 2021 daar goede
stappen in gezet, maar dit blijft onze aandacht houden.
Op het gebied van duurzaamheid (onze 4de kernwaarde) hebben wij nog een slag te maken. Dit ligt voornamelijk op het gebied van HR. In het laatste kwartaal van
2021 hebben wij ons functiehuis herijkt. Wij vragen veel
van onze medewerkers, niet alleen in de zorg die wij
leveren aan een complexe doelgroep,
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‘Wij willen onze personele inzet
verduurzamen, door actief bezig te gaan
met talentontwikkeling op de lange termijn.

maar ook eigenaarschap en taakverantwoordelijkheid. Onze platte organisatiestructuur heeft vele
voordelen, echter heeft dit ook gevolgen voor de
hoge mate van verantwoordelijkheid welke laag in
de organisatie belegd is. Wij willen onze personele
inzet verduurzamen, door actief bezig te gaan met
talentontwikkeling op de lange termijn. Het afgelopen jaar hebben wij meerdere analyses gemaakt,
om onze toekomstbestendigheid als organisatie.
KEUZES DIE HET BESTUUR MAAKT TEN AANZIEN VAN
KWALITEITSVERBETERING (PRIORITEITEN);
De bestuurder heeft in 2021 prioriteit gegeven aan
verdere professionalisering van het organisatieconstruct:

✔ Het afgelopen jaar heeft ons inzicht gegeven

in een bepaalde mate van kwetsbaarheid
voor ons psychiatrische zorg. We hebben in de
software Medimo de antwoorden gevonden op
onze vragen. Hiermee hebben wij regie over de

KWALITEITSRAPPPORT 2021

benodigde systemen voor het voorschrijven van
de medicatie. Tevens hebben wij een kwalitatief
hoogstaand verstrekking beleid gecreëerd
met de komst van deze software. We zijn ruim 6
maanden actief bezig geweest met de implementatie.

✔ We zochten een stabiele werkwijze om beveiligd

te kunnen mailen. De afgelopen jaren hebben
we gebruik gemaakt van goedkope oplossingen.
Met de komst van Medimo, was het gebruiken
van Zorgmail een makkelijke en tevens vereiste
stap. Dit is eveneens in 2021 geïmplementeerd.

✔ In 2021 hebben we ons functiehuis kritisch geanalyseerd door middel van een lidmaatschap bij
FWG Progressional People. Dit gaf ons toegang
tot de database, om onze functiewaarderingen
te herzien. ‘t Kastheel opereert in een nichemarkt
tussen de VG7, de GGZ en de forensische zorg.
We zijn tevreden met het resultaat, dat wij onze

medewerkers beter kunnen belonen. Uiteraard
gaat beloning gepaard met waardering, talentontwikkeling en onze sterke focus op verbinding
binnen een platte organisatie.

✔ In de zomer van 2021 zijn wij gestart met een analyse en een herijking van onze visie en strategie.
Inmiddels bestaat ‘t Kastheel zeven jaar en zullen
we kritisch naar onszelf moeten kijken welke strategische keuzes wij willen maken. Het resultaat
is een eerste versie van ons handboek. Deze zal
begin 2022 gepubliceerd worden en uitgereikt
worden aan al onze medewerkers, de verwanten
van onze bewoners en andere geïnteresseerden.

✔ Op het gebied van Cybersecurity hebben wij met
onze businesspartner Overhoff Data Services
diverse maatregelen getroffen. In 2022 zullen wij
nog meer interventies plegen om proactief en
preventief het beveiligingsniveau te verhogen.
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‘De Stichting is nu eigenaar van het perceel

de Kattewaard. Hierdoor kunnen we duurzaam en

toekomstbestendig onze zorgverlening waarborgen.’

KORTE UITLEG OVER DE AANPAK BIJ PRIORITEITEN,
EN VERVOLGENS IN OPEENVOLGENDE JAREN INFORMATIE OVER DE VOORTGANG VAN VERBETERTRAJECTEN (IS ERMEE BEREIKT WAT MEN WILDE).
In ons kwaliteitsrapport van 2020 hebben wij benoemd welke doelen wij mee namen naar 2021.
In ons jaarplan 2021 is hier ruimschoots aandacht
aan geschonken. Deze doelen namen wij mee
naar 2021:

✔ Aankoop locatie de Kattewaard, inclusief
vernieuwen dagbestedingsgebouw en
verduurzaming oude boerderij.

Dit doel is behaald in november 2021. De Stichting is
nu eigenaar van het perceel de Kattewaard. Hierdoor kunnen we duurzaam en toekomstbestendig
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onze zorgverlening waarborgen. We vertellen onze
bewoners dat ze voor de rest van hun leven bij ons
mogen wonen, deze stap draagt daar aan bij.

✔ Opstellen eigen kwaliteitskader.
Het opstellen van een eigen kwaliteitskader is vormgegeven in ons eerste handboek. Het handboek zal
richting geven aan onze lange termijn doelstelling,
onze strategische keuzes en de ambities die wij
bezitten.

✔ Uitvoeren medewerkertevredenheidsonderzoek via Effectory en bewoner tevredenheid
meten met behulp van “Dit vind ik ervan”.

we een nieuwe stap zetten in onze
professionaliseringsslag.

✔W
 ij sluiten het jaar af met een positieve

jaarrekening, waarmee we onze toekomstige doelstellingen kunnen behalen en de
continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Onze financiële resultaten zijn positief te noemen,
ondanks enkele tegenslagen bleek onze begroting
hiertegen bestand te zijn. Voor de volledige inzage
van onze cijfers, verwijzen we u door naar de
officiële jaarrekening.

Beide hulpmiddelen zijn in 2021 geactiveerd en
gebruikt. Het geeft ons goede inzichten, waarmee
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2021 was in een aantal opzichten een roerig
jaar voor ‘t Kastheel en daardoor ook voor de
bewoners. Daardoor zijn niet alle voornemens en
plannen uitgevoerd zoals was afgesproken.

REFLECTIE VANUIT DE CLIËNTENRAAD
Onveranderd, ondanks de spannende tijden na
het onverwachte vertrek van een aantal personeelsleden, bleef de tevredenheid van verwanten
en vertegenwoordigers over de onvoorwaardelijke
zorg die ‘t Kastheel biedt aan onze bewoners.
Corona zorgde ervoor dat fysieke bijeenkomsten
met vertegenwoordigers/verwanten niet mogelijk waren en de geplande thema-avonden niet
konden doorgaan. In plaats daarvan vonden de
meeste overleggen met verwanten/vertegenwoordigers digitaal plaats. Daardoor konden sommige
keren mensen meepraten, die anders door fysieke
of andere beperkingen niet gemakkelijk naar een
verwantenbijeenkomst kunnen komen. Treffend tijdens deze bijeenkomsten waren de openhartigheid
en het onderlinge begrip.
Minder positief is het dat slechts een klein aantal
verwanten/vertegenwoordigers meedoet aan
deze bijeenkomsten. De gekozen afwisseling tussen
bijeenkomsten ’s avonds en overdag heeft niet
de gehoopte verbetering teweeggebracht. Voor
het komend jaar is het een aandachtspunt om
te zoeken naar een manier om meer mensen te
betrekken. Dit geldt ook voor de verwanten/verteKWALITEITSRAPPPORT 2021

genwoordigers van de nieuwe locatie de Stapel.
Gespreksonderwerpen tijdens de bijeenkomsten
met verwanten/vertegenwoordigers was structureel de vraag: Hoe gaat het met de bewoners? En
hoe gaat het met het personeel? Incidentele onderwerpen waren o.a. Welke afspraken zijn er met
de verschillende bewoners over zakgeld? Welke
manier van rapporteren wordt gehanteerd? Kan er
een a-4’tje komen met gezichten en namen van
de begeleiders? Wat houdt de wet Zorg en Dwang
in en wie kunnen we benaderen als we hier vragen
over hebben?
Ondanks alle positieve geluiden over de zorg aan
de bewoners vroegen verwanten/vertegenwoordigers om verbetering op het terrein van a. telefonische bereikbaarheid (de draagbare telefoon blijft
te vaak op één plek liggen), b. kwartaalrapportages
(zijn in een aantal gevallen wel gemaakt maar niet
gedeeld met de verwanten/vertegenwoordiger)
c. het gewicht en een gezonde levensstijl van de
bewoners.
Het onverwachte vertrek van personeelsleden, het
zoeken naar de oorzaken daarvoor, het nadenken
over oplossingen om dit in de toekomst te voor-

komen, maakten een intensiever overleg met de
bestuurder c.q. raad van Toezicht noodzakelijk.
Daarnaast werkte de Cliëntenraad mee aan het
opstellen van vragenlijsten t.b.v. tevredenheidsonderzoeken onder de medewerkers en was de
Cliëntenraad nauw betrokken bij het opstellen van
een functieprofiel en de sollicitatieprocedure voor
een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Het komend jaar wil de Cliëntenraad extra aandacht besteden aan de vraag hoe meer verwanten/vertegenwoordigers te betrekken bij de
bijeenkomsten en te kijken in hoeverre en op welke
manier ook bewoners zelf vorm kunnen geven aan
de medezeggenschap.
Tenslotte: 2021 was in een aantal opzichten een
roerig jaar voor ‘t Kastheel en daardoor ook voor
de bewoners. Daardoor zijn niet alle voornemens
en plannen uitgevoerd zoals was afgesproken.
Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle
medewerkers is de impact hiervan op de bewoners
minder groot geweest dan gevreesd. Daarvoor
verdienen de medewerkers veel waardering en
respect van verwanten en vertegenwoordigers
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‘In dit jaar stonden er een aantal
acties gepland die de basis
moesten vormen voor een

verdere professionaliseringslag.

Echter voordat deze activiteiten

van start waren gegaan werden
we geconfronteerd met een

verder verloop van medewerkers.’

REFLECTIE RAAD VAN TOEZICHT
Als Raad van Toezicht van ‘t Kastheel kijken wij
terug op een bewogen jaar. In dit jaar stonden er
een aantal acties gepland die de basis moesten
vormen voor een verdere professionaliseringslag.
Echter voordat deze activiteiten van start waren
gegaan werden we geconfronteerd met een
verder verloop van medewerkers.
Dit verloop zette zich tevens voort in het eerste
kwartaal. Achteraf gezien heeft de impact hiervan
zich tot een minimum beperkt en hebben de
bewoners hier beperkte hinder aan ondervonden.
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In het tweede kwartaal werden de voorgenomen
acties waaronder een exitinterview en medewerkerstevredenheid onderzoek afgenomen en
afgerond. De resultaten van beide activiteiten
vormen mede de uitgangspunten voor de
aankomende jaren. De visie op leiderschap,
kwaliteit en veiligheid krijgen meer aandacht.
In 2022 is de commissie kwaliteit en veiligheid
opgericht en wordt er gewerkt aan de inrichting.
DE NIEUWE LOCATIE
Het derde en vierde kwartaal stond vooral in het
teken van de voorbereiding voor de nieuwe locatie
de Stapel. De financiering, de verbouwing en het

aantrekken van goed personeel waren belangrijke
items en voorwaarden om in het eerste kwartaal
van 2022 de deuren te kunnen openen.
Door het jaar heen zijn er 6 officiële RvT overleggen
geweest. De bovengenoemde thema’s en het
functioneren van de bestuurder werden daarin
besproken. De belangrijkste thema’s daarbij waren
de opgelopen spanningen in de samenwerking
tussen de RvT en Bestuurder, en de kwaliteit van de
besturing en het toezicht. De gesprekken met de
bestuurder waren open maar hebben er helaas
niet toe geleidt dat de spanningen zijn afgenomen.
Om de samenwerking en
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de leercurve vlot te trekken is er in de zomer
een bestuurlijke coach ingehuurd. Er zijn onder
meer aanbeveling opgesteld om de Governance
te optimaliseren. Dit is voor een groot deel overgenomen en inmiddels uitgevoerd. Voor het komende
jaar is de onderlinge samenwerking een belangrijk
aandachtspunt voor de RvT en bestuurder.
AFSCHEID RVT LID
In september heeft de RvT afscheid genomen
van een lid nadat zij bekend had gemaakt zich
niet meer beschikbaar te stellen voor een tweede
termijn. Hierop heeft de RvT samen met de verwantenraad en bestuurder een nieuw lid geworven
die veel ervaring heeft als toezichthouder en als
bestuurder. Het nieuwe lid werd in september
geïnstalleerd. Dit heeft het proces van professionalisering waar de RvT inzit verder bespoedigd.

zoals hierboven al is beschreven, gaat de RvT
werken met commissies. Dit moet bijdrage tot een
verdere kwaliteit slag wat ten goede moet komen
aan de organisatie.
In het najaar van 2021 heeft de RvT besloten te
starten met honorering voor de RvT waarbij gebruik
is gemaakt van de adviezen van de NVTZ en het
adviesbureau Movimento.
BLIK VOORUIT
Ondanks dat het afgelopen jaar weer een
bewogen jaar was is het fijn om te constateren
dat de bewoners met plezier wonen bij ‘t Kastheel.
Na 2 relatief bewogen jaren waarin er hard en met
passie is gewerkt hoopt de RvT dat aankomend
jaar een nog verdere verdieping gemaakt
kan worden op de kwaliteit.

Voor 2022 staat er een zelfevaluatie wat door een
extern partij wordt begeleid op de agenda. Tevens,
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EXTERNE
VISITATIE DOOR
TRIADE-VITREE

(GELDERSEHOUT LELYSTAD) 5 APRIL 2022

Door directeur / bestuurder Bas de Greef zijn wij
benaderd om een externe visitatie te doen op de
locatie Kattewaard in Kampen, vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Een uitnodiging
waar wij graag op in gegaan zijn.
Om zo breed mogelijk te kunnen kijken en het gesprek
aan te gaan zijn Imke Zanders, gedragsdeskundige en
Willem Visser, meewerkend team coördinator, beiden
werkzaam op het Gelderse Hout meegevraagd door
Evelien de Vries (Regiomanager Divisie Intensieve Zorg)
Op de dag van de visitatie is de naam Ela gewijzigd in ’t
Kastheel.
Voor het bezoek zijn de kwaliteitsrapporten van 2019 en
2020 doorgenomen. Dit gaf een heel helder beeld van
waar men binnen de locatie Kattewaard voor gaat. Het
rapport leest prettig en bevat veel informatie waar we in
de ochtend over doorgesproken hebben.
Willem schreef: Toen ik op dat boerenweggetje reed
dacht ik ‘’waar beland ik’’ uiteindelijk kwam er toch iets
inzicht. Ik reed het erf op en kreeg er gelijk een goed gevoel bij. Het kwam heel idyllisch over. Dat geeft meteen
de unieke ligging weer.
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‘We werden vriendelijk ontvangen en de sfeer
ademt nuchterheid en zelfverzekerdheid.

De woonkamer met open keuken waar we

zaten is huiselijk en zorgvuldig aangekleed.’

We werden vriendelijk ontvangen en de sfeer
ademt nuchterheid en zelfverzekerdheid. De woonkamer met open keuken waar we zaten is huiselijk
en zorgvuldig aangekleed. Met meubels die mede
door cliënten zelf zijn uitgezocht en worden onderhouden. Wat opvalt is hoe schoon het overkomt en
alles is verzorgd en onderhouden.

zodat zij durven te vertrouwen op hun kunnen
met de cliënt. Hoewel de cliënt voorop staat,
werd tijdens het gesprek ook benoemd dat in de
werkwijze de begeleider voorop staat. Vanuit
de gedachte als diegene goed gesteund wordt,
vertrouwen ervaart vanuit de organisatie en in
zichzelf, dan pas kan hij/zij de cliënt voorop zetten.

VISIE / WERKWIJZE
Tijdens het gesprek waar ook de hoofdbehandelaar Silvia Bijker bij aanwezig is hebben we het
gehad over de visie en werkwijze van Stichting Ela
/’t Kastheel aan de hand van het kwaliteitsrapport.
Hier kwam naar voren dat “gewoon” leven het streven is voor de cliënten. Waar vertrouwen de grote
kracht lijkt te zijn vanuit het bestuur en de hoofdbehandelaar. Het vertrouwen in dat het goed komt,
dat ze het met elkaar kunnen en het vertrouwen als
organisatie blijven uitdragen naar de begeleiders

ZINVOLLE DAG INVULLING
Opvallend vond ik dat er ruimte lijkt te zijn en gepakt
wordt bij stichting Ela/ ‘t Kastheel door begeleiders
om initiatief te nemen (het opzetten van een weide
voor geiten en kippen of het hebben van een vogelvolière). Dit maakt dat, hoewel de wereld van de
cliënten bewust klein gehouden wordt, toch dat er
van alles mogelijk is in en rond hun eigen woning.
Zingevende dag invulling lijkt hierdoor voor de cliënten goed vormgegeven. De cliënten die we hebben
zien werken op de locatie stralen dat ook uit.

KWALITEITSRAPPPORT 2021

Ze kunnen met recht trots zijn op wat er staat.
Er waren veel activiteiten te doen en veel cliënten
waren buiten aan het werk op of buiten het
terrein. Met bewondering gekeken en zoals Willem
omschreef wel een beetje jaloers op hoe de
begeleiders sommige dingen aanpakken.
Niet alleen in werk- en dagbesteding maar ook de
bewonersvakantie. Niet denken in problemen maar
in mogelijkheden, Gewoon doen! Daar kunnen wij
en anderen nog wat van leren.
Dagbesteding op maat is zichtbaar ook door de
andere werkzaamheden zoals de Lego webshop,
contacten met Staatsbosbeheer en het schoonhouden van de omgeving. Waardoor een stukje
participatie in de samenleving ontstaat.
DILEMMA’S / KWETSBAARHEID
Het gedachtegoed als de begeleider goed
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‘Het persoonlijke contact en het opzoeken waar de knelpunten
zitten is een kracht van deze bestuurder. Laagdrempelig,
in gesprek en niet bang om keuzes te maken.’

gesteund wordt, vertrouwen ervaart vanuit
de organisatie en in zichzelf, dan pas kan hij/
zij de cliënt voorop zetten, hebben we over
gesproken. Omdat het eigenaarschap van de
zorg hierin vrijheden biedt aan de begeleiders.
Maar hoe toetst men dan of dit de behoefte is
van de cliënt of de behoefte van de betreffende begeleider?
Bestuurder en hoofdbehandelaar geven het
vertrouwen en benadrukken dat het goed
komt in de organisatie. Wat het tevens heel
kwetsbaar maakt, omdat het succes van de
werkwijze vooral afhankelijk lijkt te zijn van
de bestuurder en hoofdbehandelaar in hun
steunende houding. Zeker met de opkomende
plannen om wat meer op afstand te gaan,
vanwege de uitbreiding van de stichting met
de locatie de Stapel in de Wijk.
Waar ons onvoldoende helder is geworden of
er sprake is van toetsing van de werkwijze of
ideeën bij externen (los van de visitaties) op
reguliere basis, waardoor men blind kan worden voor zijn of haar eigen valkuilen.
Er worden stappen gezet richting methodisch
werken en het vastleggen van de zorg, maar
dat is nog in de opbouwende fase. Hier is
een winst in te behalen, bijvoorbeeld om te
voorkomen dat de werkwijze van een nieuwe
begeleider afhankelijk is van wie diegene heeft
ingewerkt. Wat met een vastgelegde beschrijving van de werkwijze (op welke manier dan
ook) deels voorkomen kan worden.
KWALITEITSRAPPPORT 2021

Tot slot viel het op dat er op het stuk wet zorg
en dwang keuzes gemaakt zijn die in het
gesprek onvoldoende opgehelderd werd.
Het is ons onvoldoende helder of het goed
onderbouwd en vastgelegd is. We merken dat
we hier tijdens de externe visitatie te weinig
tijd voor hebben gemaakt.
OPENHEID IN GESPREK
Bovenstaande was allemaal bespreekbaar
en ook deels herkenbaar. De worsteling om
aan goede begeleiders te komen, die ook te
kunnen binden is herkenbaar. Dit vanuit de
marktwerking die ook in de zorg is ontstaan.
Wat als een kracht vanuit de bestuurder overkomt is dat ook als het spannend wordt toch
elkaar aanspreken of mogelijk zelfs afscheid
nemen als de begeleider een (deels) anders
visie heeft of inzet. Het persoonlijke contact en
het opzoeken waar de knelpunten zitten is een
kracht van deze bestuurder. Laagdrempelig, in
gesprek en niet bang om keuzes te maken.
De sterke punten die zijn omschreven in het
kwaliteitsrapport hebben wij zeker gezien en
ervaren. Wat de quote “wie zij zijn als persoon
is altijd oké” ondersteund en terug te zien is in
vormgeving van wonen en werken.
Daarnaast ook de zwakke kant zoals omschreven in het kwaliteitsrapport is besproken. Over
wat groeien als organisatie betekend, kun je
dan nog neerzetten wat je op de Kattewaard
hebt gedaan. De bestuurder geeft aan dat hij
zich bewust is van de risico’s die groei met zich
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meebrengt. Tegelijkertijd is het een mooie
kans om te laten zien dat de manier van
werken, de visie overdraagbaar is.
Al met al kijken wij terug op een open
en mooi gesprek, waaruit blijkt dat veel
mogelijk is vanuit denken in mogelijkheden, passie en bevlogenheid!
OPENSTAANDE VRAGEN TIJDENS DE
VERSLAGLEGGING, NAAR AANLEIDING
VAN DE VISITATIE:
In het kwaliteitsrapport (2020) wordt
gesproken over de wet zorg en dwang
waarin o.a. het beperken van inrichten
van eigen leven (internetbeperking) vermeld staat. Hier hebben we met elkaar
(deels) over gesproken, dat de werkwijze
van de locatie uitgaat van de noodzaak
om de wereld klein te houden voor
de cliënten en dus een aantal basis
afspraken/regels die onder de wet zorg
en dwang zou vallen. Maar ook hoe de

visie van de wereld van de cliënt klein
houden naast de visie op recht op ontplooiing, zelfbeschikking en eigenregie
staat. Dit hoeft elkaar niet te bijten, maar
is altijd een spanningsveld in de zorg
voor cliënten, waar onderlinge toetsing
en een kritische blik noodzakelijk is.
De vraag voor ons blijft als je als
bestuurder en hoofdbehandelaar al
jaren zo samenwerkt en op elkaar
ingespeeld bent, wie toetst jullie dan
nog. Hoe blijft men kritisch op visie,
werkwijze en dergelijke. Dat werd ons
niet helemaal helder, en geeft ook een
stuk kwetsbaarheid weer. De eigenwijze
manier waarop zaken neergezet en
vormgegeven worden lijkt sterk afhankelijk van de deze twee zeer bevlogen
mensen.
Willem Visser, Imke Zanders en
Evelien de Vries
Triade Vitree.

‘Al met al kijken wij terug op een open en
mooi gesprek, waaruit blijkt dat veel mogelijk
is vanuit denken in mogelijkheden, passie en
bevlogenheid!
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