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Inleiding 
 
U leest het kwaliteitsrapport van woonzorgaanbieder Gezinshuis Zwaagdijk over het jaar 2021. Met dit 

kwaliteitsrapport leggen we verantwoording af over de geleverde zorg in het jaar 2021. We beschrijven 

ook hoe we in 2021 hebben gewerkt aan het waarborgen en continu verbeteren van de kwaliteit en 

de continuïteit van de zorg- en dienstverlening. Dit rapport is gebaseerd op het landelijke 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-20221.  

 

Dit is de vierde versie van het kwaliteitsrapport van Gezinshuis Zwaagdijk. Het bouwt voort op de 

plannen van 2018, 2019 en 2020.  De input voor dit rapport is geput uit verschillende bronnen zoals 

de opvolging van de resultaten uit de rapportages van het medewerkerstevredenheid- en het 

cliënttevredenheidsonderzoek uit 2020, cliëntenraad en adviescommissie.  

 

Wij onderschrijven de uitgangspunten en de doelstellingen van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

2017-2022. Het kader biedt cliënten binnen de gehandicaptenzorg namelijk handvatten voor wat zij 

mogen verwachten van de zorg en ondersteuning binnen een organisatie. Werken conform het kader 

draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning, waarbij 

zorgprofessionals gestimuleerd worden continu te werken aan kwaliteitsverbetering. Het stimuleren 

van de zorgprofessionals is essentieel, aangezien zij het belangrijkste kapitaal van een organisatie zijn. 

Het kader schetst de contouren waarbinnen een  organisatie kan werken aan verdere optimalisering 

van de kwaliteit van zorg, evenals de verantwoording daarvan.  

 

Het kwaliteitsrapport is opgebouwd uit vier bouwstenen, namelijk:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Samengevat komen de doelen neer op het duidelijkheid geven aan cliënten, stimuleren van medewerkers, richting geven 
aan het bestuur van Gezinshuis Zwaagdijk en het preciseren op welke wijze Gezinshuis Zwaagdijk zich op kwaliteit 
verantwoord.  
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Gezinshuis Zwaagdijk 2021 
 

De bewoners van Gezinshuis Zwaagdijk hebben allen een verstandelijke beperking, veelal gepaard met 

andere problematiek als autisme of gedragsproblematiek. Gevolg is dat zij niet tot beperkt zelfstandig 

kunnen functioneren in onze maatschappij.  

 

Kijk naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden. 
 

Wij zorgen ervoor dat onze bewoners onderdeel kunnen zijn van de maatschappij, begeleiden hen een 

stapje verder naar zelfstandigheid en bevorderen het hebben van een zinvolle invulling van hun vrije 

tijd met de nadruk op participatie (naar vermogen). Dit, om onze bewoners een zo gelukkig mogelijk 

leven te laten leiden (missie). De directe omgeving (het ondersteunende netwerk) van de bewoner is 

onlosmakelijk verbonden met de zorg en ondersteuning binnen Gezinshuis Zwaagdijk. Er wordt dan 

ook een ‘open huis’ concept gehanteerd, wat betekent dat directe omgeving van de bewoner te allen 

tijde langs kan komen. 

 

Het jaar van corona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dit jaar is het wat betreft het hanteren van een ‘open huis’ concept echter een lastig jaar 
geweest in verband met de pandemie. Het open huis concept hebben we wederom net als 

vorig jaar helaas niet door kunnen laten gaan. Wel hebben we zo snel als mogelijk met 
maatregelen er voor kunnen zorgen dat de bewoners regelmatig contact hadden met hun 

ouders via bezoek of op bezoek gaan. 
De vrijetijdsbesteding zoals bowlen, vissen, fotoworkshops, konden tijdelijk doorgang vinden 

totdat we in het najaar weer in een lockdown gingen. We zijn dit jaar wel op vakantie 
geweest in Frankrijk, echter de rommelmarkt kon geen doorgang vinden. De oplossing die we 
hiervoor hebben gevonden is een sponsoractie via steunaktie.nl, hiermee hebben we genoeg 

geld ingezameld voor de vakantie. 
De dagbesteding op het terrein kon doorgang vinden, maar dan vooral gericht op de 

houtwerkplaats en de tuin. Het restaurant was in de zomermaanden open, maar moest in 
het najaar weer sluiten. De structuur van de dag kon blijven bestaan, en het dagritme van 

werken  en vrij zijn bleef  gehandhaafd.   
 

We hebben regelmatig gesprekken gevoerd met de bewoners om hen  up-to-date te houden: 
hoe staat het ervoor, wat mag wel en wat mag niet en we hebben telkens gezamenlijk de 

persconferentie bekeken. 
De bewoners hadden  dit jaar meer last van  de maatregelen rondom de pandemie. Vooral 
het versoepelen van regels en vervolgens weer het aanscherpen van maatregelen gaf veel 
verwarring en ook irritaties. Echter, doordat we ons goed aan de maatregelen houden is er 

op de groep nog geen Corona geweest. 
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Het ultieme doel van Gezinshuis Zwaagdijk, oftewel de missie, is om de 

bewoners een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden. Een lach op het gezicht 

van de bewoners is het mooiste dat er is. Dat is waarvoor we het doen. 
 

In de ondersteuningsplannen beschrijven we de doelen. We vragen de bewoners: wat wil je graag nog 

leren? Iedere dag wordt gerapporteerd op de doelen. Continu schaven we de doelen uit het 

ondersteuningsplan bij, omdat de bewoner weer ‘een stapje’ verder is. Vragen als ‘Wat wil je graag 

nog verder leren?’ en ‘Wat zijn jouw behoeften?’ zijn hierbij leidend. We hanteren  de Triple C 

methode2 als basis voor onze begeleiding, waarbij de drie C’s staan voor ‘Cliënt’, ‘Coach’ en 

‘Competentie’. Op hoofdlijnen wordt er op basis van deze methode uitgegaan van 4 principes, namelijk 

die van de menselijke behoeften van de bewoner (1), een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie 

(2), een betekenisvolle dag-invulling (competentie) (3), evenals dat er ‘anders’ wordt gekeken naar 

probleemgedrag waarbij de onderliggende oorzaken aangepakt worden (4). Aanvullend wordt deze 

menselijk behoefte benaderd vanuit de het fysieke welbevinden, het mentale welbevinden, het 

emotionele welbevinden en zingeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Zie voor meer informatie over de Triple C methode de volgende website: 
https://www.asvz.nl/specialismen/triple-c/ 

about:blank
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Verder is de directe omgeving (ondersteunend netwerk) van de bewoner onlosmakelijk verbonden 

met de zorg en ondersteuning binnen het gezinshuis. Belangrijk is dat we bij probleemgedrag niet 

direct een oplossing zoeken, maar vooral kijken wat de oorzaak is van het probleemgedrag: we kijken 

naar de ijsberg die onder het water verborgen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De evaluatiegesprekken ten behoeve van het ondersteuningsplan en oudergesprekken zijn in 2021 

digitaal gevoerd. De bewoners zijn hierbij het laatste kwartier aanwezig, omdat de bewoners het 

gesprek anders te lang vinden duren. 

 

Op 1 januari 2021 hadden we zeven Wlz cliënten in zorg. In februari 2021 is een client met een GGZ 

indicatie verhuisd naar een groep waar hij zelfstandiger kan wonen. In Februari is er een nieuwe 

bewoner geplaatst, die echter in Juni door zijn moeder weer naar huis is gehaald. In Augustus is er 

weer een nieuwe bewoner geplaatst. 

Zeven bewoners hebben op 31-12-2021 een Wlz-ZIN VG-indicatie: De bewoners hebben de volgende 

indicaties:  

Drie bewoners hebben een Z441 (ZZP 4VG excl. behandeling incl. dagbesteding) ZIN-indicatie;   

Vier bewoners hebben een Z461 (ZZP 6VG excl. behandeling incl. dagbesteding) ZIN-indicatie; 

 

Twee bewoners gingen vlak achter elkaar weg, een bewoner omdat hij zo goed ontwikkeld was dat hij 

kon doorgroeien naar een woonvoorziening waar hij zelfstandiger kon gaan wonen; een bewoner die 

weer bij zijn moeder is gaan wonen, Dit gaf onrust voor de andere bewoners. Met de komst van een 

nieuwe bewoner in Augustus die qua IQ en ontwikkelingsleeftijd beter in de groep past, is er weer rust 

op de groep. 
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Het team bestaat op 01-01-2021 uit:  

• 1 persoonlijk begeleidster (30 uur) 

• 1 persoonlijk begeleider (28 uur) 

• 1 woonbegeleiders(20 uur) 

• 2 woonbegeleiders op ZZP basis (20 uur en 24 uur) 

• 1 huishoudelijk medewerkster (16 uur) 

• 1 teamleidster/eigenaar (fulltime) 

 

Een stagiaire die een leer/werkplek had, is door privéomstandigheden gestopt met de opleiding en 

daarmee ook in het Gezinshuis. Deze plek is opgevuld door een ZZP er voor 20 uur. 

 

Het doel voor 2021 was de stabiliteit in het team te behouden en de verbinding met elkaar terug te 

vinden. Uit functioneringsgesprekken kwam naar voren dat de binding met elkaar een beetje was 

verloren door de roerige tijd.  

Met goede communicatie, een workshop teambuilding en samenwerken hoopten we weer rust in het 

team te krijgen en te komen tot een team dat goed samenwerkt op basis van vertrouwen. Alle taken 

moesten weer goed worden herverdeeld. Dit is in 2021 behaald 
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Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt 
  
De eerste bouwsteen van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 betreft het ‘zorgproces 

rond de individuele bewoner’. Wij zetten in op het ondersteunen van de bewoner bij hun zelfzorg, het 

maximaliseren van zelfredzaamheid en participatie naar vermogen in de maatschappij. 
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Persoonsgerichte zorg 

Wij zijn een kleinschalig wooninitiatief waar de bewoners, zorgprofessionals, en ouders bij betrokken 

zijn. In de visie van het Gezinshuis faciliteert kleinschaligheid de mogelijkheid tot het daadwerkelijk 

leveren van persoonsgerichte zorgi. Het kunnen begrijpen en doorgronden van achtergronden van de 

bewoners naast hun beperkingen is een essentieel vertrekpunt en een onmisbaar onderdeel van het 

zorgproces rond de individuele bewoner. Enkel wanneer in de zorg en ondersteuning aansluiting wordt 

gevonden bij de bewoner en zijn of haar directe omgeving, is kwalitatief hoogwaardige zorg en 

ondersteuning mogelijk.  

 

Sinds het moment van oprichting is er hard gewerkt aan een goede relatie met de bewoners. Het 

leidende kernbegrip binnen deze relaties is ‘vertrouwen’. Hierin gaan wij verder dan de ‘reguliere’ 

aanbieder, wij zijn immers een ‘gezinshuis’. Dit betekent dat we samen met de bewoners dingen doen 

die normale gezinnen ook doen, zoals zomervakanties naar het buitenland, verschillende uitjes, spellen 

doen, samen tv kijken enzovoort. Helaas zijn veel activiteiten in 2021 wegens Corona niet doorgegaan, 

zoals rommelmarkt, ouderbijeenkomsten, gezamenlijk vieren van kerst of de zomerbarbecue  met 

familie. 

 

Wij vinden het voor een goede kwaliteit van bestaan van bewoners essentieel dat zij binnen het huis 

een goede band hebben, maar ook dat zij buiten het huis een hecht netwerk hebben. Het sociaal 

activeren van de bewoners is daarom een integraal onderdeel van de doelen in het ondersteuningsplan 

(zie het onderdeel ‘Ondersteuningsbehoefte en ondersteuningsplan’).  

Het Gezinshuis faciliteert haar bewoners hierin door vrije tijdbestedingen  buitenshuis te bevorderen.  

Bijvoorbeeld ‘Happy times’, de maandelijkse Soos, fotoworkshops, vissen en bowlen. 

Deze activiteiten worden georganiseerd door vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking in 

deze regio. 

In de zomer konden de bewoners weer naar deze activiteiten toe, echter in het najaar werden deze 

weer gesloten in verband met Corona. Hierdoor was het moeilijk het netwerk uit te breiden en 

contacten met anderen dan in het Gezinshuis in stand te houden of nieuwe contacten aan te gaan. 

Verder vinden wij het belangrijk dat de bewoners regelmatig contact houden met hun netwerk zoals 

familie en vrienden.  

Zodra de omstandigheden dit toelaten, zullen we dit weer zo snel mogelijk oppakken voor de bewoners  

 

We blijven continu observeren en bespreken wat een bewoner leuk vindt  en dan 

zoeken we samen naar mogelijkheden. 
Het staat buiten kijf dat wij continu rekening houden met de ‘kleine keuzemogelijkheden’ van de 

bewoners. Zij maken zoveel als mogelijk eigen keuzes en kunnen daardoor hun leven invullen op 

persoonlijke wijze, waarbij zij continu gefaciliteerd en ondersteund worden door de begeleiders.  

Mentor (persoonlijk begeleidster) 

Iedere bewoner heeft een eigen mentor. Het woord ‘mentor’ wordt door onze bewoners beter 

begrepen als persoonlijk begeleider.  

De mentoren hebben met de bewoners 1 x in de 2 weken een gesprek, dit versterkt de 

vertrouwensband die belangrijk is bij de methodiek Triple C. In deze tweewekelijkse gesprekken 
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bespreken zij hoe het met de bewoner gaat op de woongroep, in de dagbesteding en bij ouders. Ook 

evalueren zijn hoe het met de doelen gaat, of deze haalbaar zijn, of er genoeg aan gewerkt wordt en/of 

er doelen bijgesteld moeten worden. Daarnaast bespreken zij nadrukkelijk wat de bewoner graag nog 

meer wil leren en of er zaken zijn waar hij nog tegen aan loopt. Ook neemt de mentor voor het 

planbespreking het plan door met de bewoner op zijn niveau, ondersteun door foto`s of 

pictogrammen.  

Dit jaar is er een groter kantoor gerealiseerd waar deze gesprekken kunnen worden gevoerd. 

 

Groepsactiviteiten 

Naast de individuele activiteiten/zorg op maat, zijn er ook groepsactiviteiten.  

Zo wordt er gezamenlijk gegeten en  zijn er gezamenlijke drinkmomenten om het contact onderling te 

versterken. Tijdens het drinkmoment in de middag neemt de aanwezige begeleider(ster) de krant door 

met de bewoners. Hierdoor blijven de bewoners op de hoogte van het landelijke en regionale nieuws. 

Ook worden er regelmatig gezelschapspellen gedaan, samen gekletst, tv gekeken of muziek gemaakt. 

 

Woonvergadering 

Alle bewoners vormen de cliëntenraad. Bijna maandelijks is er een woonvergadering, die wordt geleid 

door de dan werkende begeleider en de teamleidster. Hierin worden onder andere besproken: 

* de huishoudelijke mededelingen/zaken (b.v brandveiligheid, vakantie, voeding),  

* zeggenschap in beslissingen die het Gezinshuis organisatorisch moet nemen, (b.v aannemen nieuwe 

begeleiders, wat willen de bewoners verbeterd zien worden)  

* of iedereen tevreden is  over de begeleiding, of zijn er verbeterpuntjes 

* actuele zaken die in het nieuws zijn ( b.v Corona, wat gebeurt er in de regio of in de wereld wat de 

bewoners belangrijk vinden). 

Na de agenda volgt er een rondvraag, waar iedereen mag vragen of vertellen wat hij wilt. 

Van elke woonvergadering wordt door de begeleiding een notulen gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld aannemen nieuwe begeleiders en inspraak bewoners. 
We brengen de bewoners op de hoogte dat we op zoek gaan  naar een nieuwe begeleider(ster). De 

teamleidster zet een vacature uit en plaatst deze op Indeed of een andere site. De teamleidster maakt 
samen met een persoonlijk begeleidster een eerste screening van kandidaten en voeren een gesprek. 

Na deze ronde kiest zij een aantal kandidaten uit voor een tweede gesprek met de bewoners. 
De mentoren bereiden met elke bewoner een vragenlijst voor met vragen die voor de bewoners 

belangrijk zijn bij een begeleider. De kandidaten komen voor een paar uur op de groep, wanneer alle 
bewoners op de groep zijn, waar er kennis gemaakt kan worden, een informeel praatje gedaan kan 

worden. Vervolgens eindigen we aan tafel, waar elke bewoner zijn vragen kan stellen. 
Wanneer alle kandidaten zijn geweest, heeft de teamleider eerst individueel een gesprek met de 
bewoners en vervolgens gezamenlijk een gesprek bij welke van de kandidaten hun voorkeur ligt. 
Wanneer we hier uit zijn, bellen een of twee van de bewoners de uitgekozen kandidaat op om te 

vertellen dat diegene mag komen werken op de groep. 
Dit proces geeft de bewoners het gevoel serieus genomen te worden, en ook zeggenschap te hebben. 

Dit geeft een groot gevoel van eigenwaarde. 
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Ondersteuningsbehoefte en ondersteuningsplan 

Wat de exacte zorg en ondersteuning inhoudt en op welke manier er invulling gegeven wordt aan de 
zorg en ondersteuning is op maat gemaakt per bewoner. Het Gezinshuis gebruikt hiervoor Mextra, 
een op maat gemaakte ECD waarin alle informatie van de bewoners is verwerkt, zoals een 
uitgebreide beeldvorming, signaleringsplan, risicokaart, persoonlijke gegevens, test uitslagen van 
onderzoeken, gewicht lijsten, onderzoeksresultaten, dagrapportage/planrapportage en de 
plannen(doelen). 

In de beeldvorming staat beschreven wat de beperkingen en de mogelijkheden van de bewoner zijn, 

en de ondersteuningsbehoefte hieromtrent op alle vlakken. 

In de plannen staan de doelen omschreven die in samenspraak met de bewoner en ouders zijn 

vastgesteld.  Met de bewoners worden de plannen een keer in de twee weken geëvalueerd tijdens de 

mentorgesprekken.  

 

Plangesprekken 

Twee keer in het jaar vinden de formele plangesprekken plaats, met het ondersteuningsplan als 

uitgangspunt. Deze gesprekken vinden plaats met de ouders van de bewoner. Het plan wordt 

doorgenomen om te beoordelen in hoeverre deze nog aansluit bij de huidige situatie. Er wordt 

besproken of doelen zijn behaald, en of er nieuwe doelen moeten worden opgesteld. 

Omdat de gesprekken met ouders voor onze cliënten vaak moeilijk te volgen zijn is ervoor gekozen om 

eerst met ouders in gesprek te gaan en de bewoner het laatste kwartier te betrekken, zodat hij ook 

kan aangeven wat hij zelf goed of niet goed vindt gaan. Bewoners vinden het gesprek anders te lang 

duren. 

 

Bewonersoverleg 

Eenmaal in de maand is er met het team een overleg over de bewoners. Bij dit overleg is tevens de  

gedragskundige aanwezig. In dit overleg wordt er besproken hoe het met de bewoners gaat per 

individu, middels de Triple C methode (zie voorbeeld).  Hier worden ook de werkdoelen geëvalueerd. 
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Vrijheid kan botsen met andere waarden zoals veiligheid, dat risico’s met zich mee kan brengen. 
Door in gesprek te gaan met elkaar en door observaties (door de zorgprofessionals) leggen we deze 
fricties bloot, waarna we gezamenlijk afspraken maken met betrekking tot de dagelijkse zorg en 
ondersteuning om zo de kwaliteit van bestaan te verbeteren, de zelfredzaamheid en vrijheid van de 
bewoner te maximaliseren alsook de veiligheid van de bewoner te borgen. In het praktijkverhaal 
zoals hieronder beschreven is zo een frictie binnen Gezinshuis Zwaagdijk beschreven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts 

Een ander cruciaal element uit het ondersteuningsplan heeft betrekking op de gezondheidsrisico’s van 

de bewoner. Wij vinden het belangrijk dat er jaarlijks een check door de huisarts wordt gedaan, omdat 

de bewoners het niet altijd even goed duidelijk kunnen maken wanneer zij kampen met 

gezondheidsissues. Dit wordt georganiseerd door de mentor van de bewoner, en de mentor gaat ter 

ondersteuning mee naar dit bezoek.   

 

Risicokaart 

In het digitale persoonlijke dossier van de bewoner (Mextra) is een risicokaart opgenomen. In deze 

kaart staat welke risico`s er zijn voor de desbetreffende cliënt op verschillende leefgebieden. Deze 

wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De risicokaart genereert input voor het 

ondersteuningsplan.  

 

 

 

 

Binnen het gezinshuis hebben alle bewoners een hoge mate van inspraak. De bewoners 
beslissen mee over de algemene gang van zaken binnen het huis, over hun eigen doelen en de 

weg om deze doelen te bereiken. De wensen en behoeften van de bewoners staan hierbij 
centraal. Het komt regelmatig voor dat een wens of behoefte van een cliënt botst met een 

kernwaarde van het Gezinshuis of de kaders van verschillende wet- en regelgeving.  
 

Voorbeeld: 
Een bewoner wil heel graag zelfstandig naar zijn ouders op bezoek met de fiets 

 (waarden: eigen regie en keuzevrijheid). Echter, doordat hij niet verkeersveilig is ten gevolge 
van zijn beperking is dit niet haalbaar (waarden: veiligheid en wet- en regelgeving). Bij deze 

specifieke wens kan het gezinshuis de bewoner dan ook niet ondersteunen. Het is in deze  
situaties dan aan de begeleiding om dit op een heldere en duidelijke manier uit te leggen aan 
de bewoner dat dit niet gaat lukken. Daartegenover willen wij zo veel als mogelijk tegemoet 

komen aan de wensen van de bewoners. Er is samen met de bewoner gekeken naar wat er wel 
mogelijk is.  mogelijkheden zijn er namelijk wel, altijd. Het resultaat? We hebben hem geleerd 

hoe een OV taxi te bespreken om hem op te halen naar zijn ouders te gaan. Zo kan de 
bewoner toch zo zelfstandig mogelijk zijn ouders bezoeken 
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Lichamelijke verzorging 

Onze bewoners hebben controle / ondersteuning nodig bij de lichamelijke verzorging, zoals na 

poetsen, douchen, of schoenen nog goed zitten, etc.. Wat betreft de lichamelijk verzorging letten de 

begeleiders goed op of zij zorgelijke zaken zien in de gezondheid. Bij twijfel wordt contact opgenomen 

met de huisarts. 

 

Medicatie 

Alle soorten medicatie zitten in een gesloten kast. In de ondersteuningsplannen staat beschreven wie 

welke verantwoordelijkheden heeft met betrekking tot de medicatie. De begeleiding  is 

verantwoordelijk voor de medicatie inname. Binnen Gezinshuis Zwaagdijk wordt er een aftekenlijst 

gebruikt die wordt afgetekend zodra medicatie is uitgezet. Er is een aftekenlijst waarin wordt 

afgetekend wanneer medicatie is uit gezet, waarbij er een tweede handtekening nodig is van degene 

die het controleert. Verder staat paracetamol, vitamine preparaten en dergelijke ook in de gesloten 

kast waar alleen begeleiding een sleutel van heeft.  

In het gezinshuis is er op dit moment èèn bewoner die medicatie gebruikt.  

 

Vrijetijdsbesteding 

Een belangrijk onderdeel van de zorg en ondersteuning betreft het opbouwen en onderhouden van 

sociale relaties. Door deel te nemen aan het dagelijks leven met zinvolle dagbesteding en vrijetijd 

activiteiten kunnen de bewoners ondanks hun beperking participeren in onze maatschappij. 

De vrijetijdbestedingen worden door het gezinshuis in de nabije omgeving (buurt) van het gezinshuis 

georganiseerd.  In het huis en op het terrein worden er leuke activiteiten gedaan zoals spelletjes doen, 

kleuren/tekenen, puzzelen, muziek maken, koken en bakken enz., enz. 

Ook  gaan we er regelmatig op uit met de bewoners, boodschappen doen, wandelen in het bos, 

zwemmen, fietsen e.d.. 

Verder nemen de bewoners deel aan activiteiten en clubs georganiseerd door vrijetijdsbesteding van 

Leekerweide, zoals bowlen, vissen, fotoworkshop, Happy times en Soos. Hier ontmoeten de bewoners 

nieuwe mensen die gelijkgestemd zijn, en kunnen vriendschappen ontstaan.  

 

Ook organiseren we activiteiten, gericht op integratie binnen de gemeenschap, zoals jaarlijks een 

rommelmarkt en een buurtfeest; bieden we op de gemeenschapsveiling een etentje aan waarbij 

mensen bij ons komen eten e.d.. De participatie resulteert in een hogere zelfredzaamheid van cliënt 

alsook een hogere ervaren kwaliteit van leven/bestaan (welzijn).  In 2021 hebben helaas de extern 

georiënteerde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, wij hopen dat dit in 2022 wel weer mogelijk 

is. 
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Dagbesteding 

Drie bewoners gaan een aantal dagdelen  naar de kunstwerkplaats van Esdege Reigersdaal. Deze 

bewoners hebben het nodig zo nu en dan ook buiten het Gezinshuis en het terrein te zijn, en hun 

andere creatieve kant te stimuleren. 

 

De rest van de dagbesteding dagdelen worden ingevuld door Bohemien, 

wat achter op het terrein van het Gezinshuis is gerealiseerd.  

Om  een zo `normaal` mogelijk  leven te bieden aan onze bewoners, hebben 

wij het wonen en werken gescheiden op ons terrein. Bohemien heeft 

een onderaannemers contract met het Gezinshuis.     

 

 

 

Het doel van de activiteiten zijn:  

De activiteiten zijn gericht op zoveel mogelijk komen tot een optimale ontwikkeling op alle 

leefgebieden en op de participatie in de samenleving. De client kan uiting geven aan zijn eigen 

creativiteit. Belangrijk is de ontwikkeling op het gebied van de sociale omgang met elkaar en het 

zelfstandig werken. 

Bohemien bestaat uit 3 onderdelen: 

1. De Houtafdeling:   

- het ophalen van fruitkisten, pallets e.d..   

- demonteren van fruitkisten, pallets, en het ontspijkeren van het hout.  

- het maken van meubels, gebruiksvoorwerpen. 

- de meubels schuren, beschilderen en afwerken. 

- meubels afleveren naar de klanten toe. 

- het verkopen van de gemaakte artikelen aan bezoekers/klanten.                                                   

 

2. Het restaurant:  

- mee helpen met bereidden van lunch en diner, onder begeleiding van een professionele kok. 

-  het verwelkomen en bedienen van de gasten. 

- maken van taarten, jam en andere lekkernijen voor de verkoop. 

- afwassen en schoon houden van het restaurant. 

- controles van de HACCP regels.  

- bijhouden van de voorraad van producten. 

- boodschappen doen 

- helpen met het bedenken van de menu`s. 
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3. De Tuin:  

- onkruid wieden, en snoeien van struiken. 

- paden en terrassen vegen. 

- het zaaien en planten van groente, planten en struiken.  

- oogsten van producten die er klaar voor zijn. 

 

 

Evaluatie 2021 

 

Daar waar het gaat om een kleinschalige instelling met zeven bewoners en een klein betrokken team, 

is er goed zicht op de kwaliteit van bestaan van elke cliënt. Onder mee door de vele gesprekken met 

de bewoners, een goede observatie en de feedback van de bewoners (die steeds beter leren voor 

zichzelf op te komen. Daarnaast zijn er ook ouders en verwanten die met ons meekijken en denken 

over de kwaliteit van het bestaan van hun kind.  

 

Een verbeterpunt voor 2021 ten aanzien van het ondersteuningsplan had betrekking op het feit dat 

veel bewoners niet kunnen lezen of schrijven, waardoor de geschreven tekst in het plan dan moeilijk 

te begrijpen is. Het streven in 2021 was om een ondersteuningsplan te ontwikkelen waarbij de gehele 

inhoud duidelijk is voor de bewoner, door bijvoorbeeld met pictogrammen of foto`s te werken. Dit is 

nog niet gelukt. De ontwikkeling hiervan is een blijvend actiepunt voor 2022.  
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Bouwsteen 2: Onderzoek naar cliëntervaringen 

 

De tweede bouwsteen van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 betreft het systematisch 

onderzoek doen bij bewoners naar hoe zij de kwaliteit van hun leven, de zorg en ondersteuning 

ervaren. Hier hechten we  veel waarde aan evenals aan de ervaringen van hun directe omgeving. Deze 

ervaringen bieden belangrijke inzichten op welke wijze we onze zorg en ondersteuning kunnen 

optimaliseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tevredenheid bewoners – ‘Cliëntervaringsonderzoek’ 

We voeren regelmatig onderzoeken uit naar de tevredenheid van de bewoners. In het eerste kwartaal 

van 2021 is het meest recente cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.   

 

Alle bewoners hebben via hun persoonlijk begeleider in januari 2021 een (individuele) papieren 

vragenlijst ontvangen. In de vragenlijst werden verschillende thema’s bevraagd, zoals gezondheid, 

eten, woonruimten et cetera. Het betreft dezelfde vragenlijst als het vorige onderzoek uit 2019, 

waardoor resultaten met elkaar konden worden vergeleken. De vragenlijst is gebaseerd op de 

landelijke richtlijnen en het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. De ingevulde vragenlijsten 

zijn anoniem verwerkt in een rapportage3 door een onafhankelijk adviesbureau. 

 

 
3 De resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van de bewoners zijn geanalyseerd door een extern adviesbureau. 
Dit bureau heeft een rapportage opgesteld m.b.t. de resultaten van het onderzoek. Het Zorgkantoor kan de rapportage 
opvragen bij Gezinshuis Zwaagdijk.  
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In totaal hebben zeven bewoners deelgenomen aan het onderzoek, hetgeen een responspercentage 

van 100% (7/7) betekent. Van de zeven respondenten kon er één lezen. Deze respondent heeft de 

vragenlijst dan ook zelfstandig gelezen en ingevuld. De andere zes respondenten zijn vanwege hun 

beperking niet in staat om te lezen. De persoonlijk begeleider van deze respondenten heeft hen de 

vragen voorgelezen waarna de respondent zelf een cirkel heeft gezet bij de juiste smiley: 

 

 
 

Waar nodig heeft de persoonlijke begeleider de vraag verduidelijkt met behulp van voorbeelden. Het 

voordeel van deze werkwijze op basis van smileys is dat aansluiting bij de bewoners werd bevorderd. 

 

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek geven blijk van een positief beeld van de bewoners 

ten aanzien de begeleiding die door Gezinshuis Zwaagdijk geleverd wordt. De bewoners geven in totaal 

een rapportcijfer van 8,3 aan de begeleiding van Gezinshuis Zwaagdijk. Wat opviel aan de resultaten 

was dat er bij één vraag, ‘Vind je het eten lekker’ een ‘rode smiley’ is omcirkeld. De andere 

respondenten gaven op deze vraag juist een ‘groene smiley’. Het minimale aantal aan rode smileys 

duidt op weinig ontevredenheid met betrekking tot de thema’s opgenomen in de vragenlijst4. De 

meeste ‘gele smiley’ werden gegeven op de vragen:  

• Kun je door de begeleiding beter omgaan met mensen/situaties waar je eerder moeite mee 

had? 

• Vind je dat de gezamenlijke ruimten goed worden schoongemaakt? 

• Begrijpen begeleiders wat er in jou omgaat? 

• Heb je het gevoel dat je de begeleiders kunt vertrouwen? 

• Tonen de begeleiders respect voor jou? 

 

Op de schuingedrukte vragen werd in 2019 een soortgelijk score behaald. Uit de resultaten bleek dat 

er, ten opzichte van 2019, beter wordt gescoord op de thema’s ‘veiligheid’ en de ‘sfeer in huis’. 

Veiligheid en sfeer zijn natuurlijk belangrijke indicatoren van een goede kwaliteit van leven.  

 

Een ‘gele smiley’ kan duiden op neutraliteit, het niet hebben van een mening over de betreffende 

vraag of dat de vraag niet begrepen is. Gezinshuis Zwaagdijk heeft zich tot doel gesteld de diepere 

betekenis te achterhalen met betrekking tot voornoemde resultaten. Dit aan de hand van dialogen 

met de bewoners en hun directe omgeving (woon-overleggen).  Op basis van deze dialogen kan er een 

eventueel verbetertraject opgezet worden, om de bewoners een ‘groene smiley’ te laten ervaren ten 

aanzien van bovenstaande onderwerpen (vertrouwen, omgaan met situaties, begrip, sfeer, eten en 

respect).  

 
4 Het Zorgkantoor kan de vragenlijst die gebruikt is voor het onderzoek opvragen bij Gezinshuis Zwaagdijk.  
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We zijn niet geheel tevreden over dit onderzoek.. De uitslag van het onderzoek is vaak een 

momentopname. Bij vragen of het eten lekker is en iemand heeft toevallig iets gegeten op dat moment 

wat hij minder lekker vond, zal er anders gescoord worden dan wanneer diegene iets heeft gegeten 

wat hij heel lekker vond. Vragen zijn ook abstract en soms moeilijk te begrijpen. Hierdoor kan een 

vertekend beeld ontstaan. 

We gaan dan ook op zoek naar een cliënttevredenheids onderzoek dat nog beter aansluit bij onze 

bewoners. 

 

Medezeggenschap bewoners 

De medezeggenschap van de bewoners is zeer groot. Door de woonvergaderingen, 
mentorgesprekken (zoals in bouwsteen 1 is uitgeschreven), heeft het Gezinshuis goed in oog wat 
belangrijk voor de bewoners is. 

Elke bewoner kookt een keer in de week met de begeleider. Dit is tot stand gekomen na een vraag van 

de bewoners. De bewoner mag zelf het menu kiezen wat hij wil koken. Hiervoor hebben wij op de 

groep fotokaarten, speciale kookboeken waaruit de bewoner mag kiezen. Begeleiding houd wel zicht 

op dat er gezond en gevarieerd wordt gekozen.  

 

Doordat de organisatie flexibel georganiseerd is en weinig managementlagen kent, worden 

beslissingen veelal op de werkvloer neergelegd hetzij gemaakt. Vragen of wensen van de bewoners 

kunnen daardoor snel worden beantwoord of worden uitgevoerd. 

De zorgprofessionals kunnen tijdens de zorg en ondersteuning ook nauw aansluiten op de unieke 

behoeften en wensen van de bewoner. 

Persoonsgerichte zorg vraagt om een maximale betrokkenheid van de bewoner zijn directe omgeving 

(vrienden, familie/ouders e.d.). Binnen de zorgverlening van Gezinshuis Zwaagdijk wordt de bewoner 

en zijn directe omgeving maximaal betrokken met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid van 

de bewoner, waarbij wordt uitgegaan van het sociaal- emotionele ontwikkelingsniveau van de 

bewoner.  
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Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams 
 

De derde bouwsteen van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 betreft ‘zelfreflectie in 

teams’. Waar de eerste twee bouwstenen direct betrekking hebben op de bewoners, gaat de derde 

bouwsteen uit van het perspectief van de medewerkers ofwel de zorgprofessionals. Gezinshuis 

Zwaagdijk beschouwt haar medewerkers als belangrijkste kapitaal van de organisatie. We werken  met 

bevoegde en bekwame professionals die in staat zijn om kwalitatief goede zorg en ondersteuning te 

bieden aan de bewoners. Iedere medewerker heeft een geldig BHV-diploma. De meest recente 

trainingen en opleiding van personeel zijn een communicatietraining, scholing met betrekking tot 

autisme. Iemand is bezig met een Niveau 4 opleiding. 

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van arbeid van de medewerkers. De dynamische en 

turbulente omgeving van de gehandicaptenzorg, evenals de complexe zorgvraag vraagt van 

zorgprofessionals immers een grote mix van kennis en kunde. Systematische (zelf)reflectie helpt de 

professionals om zich te ontwikkelen en te werken aan competenties. 
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Tevredenheid medewerkers – ‘Medewerkerservaringonderzoek’ 

Medewerkers worden periodiek bevraagd naar hoe zij de kwaliteit van arbeid ervaren  binnen 

Gezinshuis Zwaagdijk. Het meest recente onderzoek dateert uit het vierde kwartaal van 2020. Voor 

het onderzoek is er gebruik gemaakt van de innovatieve tool KIM5. Een extern adviesbureau heeft de 

vragenlijst uitgezet en geanalyseerd (anoniem). Op basis van de analyse is tevens een rapportage6 

opgesteld. In het vierde kwartaal van 2020 hebben alle zeven medewerkers van Gezinshuis Zwaagdijk 

een digitale uitnodiging ontvangen voor vrijwillige deelname aan KIM.  Zeven medewerkers hebben de 

uitnodiging geaccepteerd en de vragenlijst ingevuld geretourneerd, hetgeen resulteert in een 

responspercentage van 100%.  

 

Voor de analyse is met name gekeken naar de thema’s waarop de medewerkers enige 

‘ontevredenheid’ hebben geuit. Dit zijn namelijk de onderdelen waar we op kunnen verbeteren. 

Tegelijkertijd zijn ook de overige onderdelen waar positief op is gescoord meegenomen in de analyse.  

 
De resultaten uit het onderzoek geven blijk van een positief beeld dat de medewerkers hebben ten 

aanzien van de organisatie. Als rapportcijfer krijgt Gezinshuis Zwaagdijk een 8,6. In 2019 werd een 

soortgelijke score behaald (8,8). Als verbeterpunt werd eenmaal ‘Goed blijven communiceren 

benoemd’. Uit het onderzoek zijn aanknopingspunten naar voren gekomen voor nader onderzoek: 

• Het is relevant om te onderzoeken waarom medewerkers in 2020 in mindere mate ervaren 

dat hun werk afwisselend is, evenals dat het relevant is te achterhalen waarom zij ten opzichte 

van 2019 het gevoel hebben dat ze in een mindere mate konden beslissen welk werk hoe en 

wanneer zij uitvoerden. 

• Daarnaast valt af te leiden van de resultaten dat de medewerkers in 2020 in een mindere mate 

zorgden dat hun werk uitdagend bleef, als dit resultaat van de stelling met betrekking tot het 

zoeken naar uitdaging in het werk wordt afgezet tegen de 2019. 

 

De oorzaak van de hier bovenstaande punten is besproken in de teamvergadering. Dat medewerkers 

hun werk minder afwisselend en minder uitdagend vonden, heeft te maken met de vele 

teamwisselingen in 2020. Daarnaast maakten de maatregelen rondom Corona het ook minder 

afwisselend, zodat er bijna geen buiten het huis activiteiten met de bewoners konden worden 

ondernomen. De leuke taken vielen hierdoor weg, zoals rommelmarkt, familie barbecue e.d., wat het 

werk ook afwisselend maakt. 

 
Reflectie in het team – Gezamenlijk leren  

De gezinshuisouder van Gezinshuis Zwaagdijk onderschrijft het belang van periodieke teamreflectie 

zoals beschreven in het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 ten volste, evenals de 

bijhorende onderwerpen zoals uiteengezet in dit kader. Hoewel de onderwerpen zoals hieronder 

 
5 KIM. is een innovatieve scan waarmee kansen en probleemgebieden met betrekking tot het functioneren van 
medewerkers inzichtelijk worden gemaakt en om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in kaart te brengen. 
6 De resultaten van het onderzoek naar de ervaren kwaliteit van arbeid van de medewerkers zijn geanalyseerd door een 
extern adviesbureau. Dit bureau heeft een rapportage opgesteld m.b.t. de resultaten van het onderzoek. Het Zorgkantoor 
kan de rapportage opvragen bij Gezinshuis Zwaagdijk. 
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opgesomd impliciet zijn behandeld tijdens team-overleggen, is er in 2021 vanwege de toegenomen 

werkdruk ten gevolge van Corona geen centrale teamreflectie-dag georganiseerd.  

Als verbeterpunt zal in 2022 in het begin van het jaar minimaal één teamdag georganiseerd worden 

onder het motto: ‘wat doen we goed?’ en ‘wat kan beter?’. 

Binnen deze sessie zullen op hoofdlijnen (op basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-

2022) de volgende onderwerpen aan bod komen: 

• Het proces rond de individuele cliënt; 

o Zijn de wensen en behoeften van de bewoners helder? 

o Worden afspraken nagekomen (met elkaar, bewoners, omgeving)? 

o Is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s voor elke bewoner? 

o Wordt er alles aan gedaan om de cliënt optimaal te ondersteunen? 

• De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers: 

o Bejegening en communicatie; 

o Competenties medewerkers; 

o Samenwerking binnen het team; 

o Samenwerking met de directe omgeving.  

• Borging van veiligheid met accent op een persoonlijke afweging per cliënt over aanmerkelijke 

risico’s en gezondheidsbescherming;   

• De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de cliënten: 

o Kunnen we als Gezinshuis Zwaagdijk ons werk goed doen?  

 

We vinden het belangrijk deze onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. Wat 

een medewerker denkt dat juiste ondersteuning is, kan door een bewoner op een andere manier 

ervaren of gezien worden. Dialoog met de bewoner en zijn directe omgeving is cruciaal om 

ontwikkelpunten te achterhalen en te realiseren.  

  

De uiteindelijke reflectie zal resulteren in concrete inzichten in de ontwikkelpunten om de zorg en 

ondersteuning aan de bewoners te bevorderen. Bijvoorbeeld nieuwe interventies voor effectieve zorg 

of leertrajecten om competenties, kennis en kunde van het personeel te versterken.  

 

Reflectie met externe behandelaars  

In 2021 heeft Gezinshuis Zwaagdijk de samenwerkingen met behandelaars verder geïntensiveerd. Er 

zijn meerdere overleggen geweest met een huisarts, een gedragskundige en verschillende 

therapeuten. De gedragskundige sluit maandelijks aan bij het team (bewoners-)overleg. 

 
De samenwerking tussen begeleiders en behandelaars verloopt goed. Het gezinshuis heeft overleg met 

gedragskundige, huisarts en eventuele therapeuten wanneer dit nodig is. De gedragskundige is een 

keer in de maand aanwezig bij het bewonersoverleg, er is een keer in de week telefonisch overleg en 

waar nodig worden er door de gedragskundige IQ en EQ onderzoeken verricht bij de bewoners. De 

huisarts doet een jaarlijkse check met de bewoners, en daar waar het medisch noodzakelijk is. De 

medewerkers kunnen bij beide behandelaren advies inwinnen indien zij dit nodig achten. De 

samenwerking in 2021 is goed verlopen. 
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Functioneringsgesprekken 

Naar aanleiding van functioneringsgesprekken, zijn de taken voor medewerkers op maat verdeeld. Er 

is vooral gekeken naar de kwaliteiten en interesses van de medewerkers. Voor iedereen is het 

takenpakket duidelijk. Wel zijn er voor een ieder persoonlijke doelen opgesteld ten behoeve van de 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Continu leren 

Door Corona zijn er dit jaar geen scholing of workshop activiteiten geweest. Zodra het weer mogelijk 

is pakken we dit weer op. We geven de voorkeur aan fysieke scholingen. Wel is iedereen weer geslaagd 

voor de BHV. Een medewerker is gestart met Gehandicapte zorg niveau 4 opleiding. 

We zijn  tijdens teamvergaderingen, in samenwerking met de gedragskundige, bezig geweest om het 

team meer te verbinden, door zelfreflectie; waar liggen uitdagingen en waar is iemand goed in. 

 

Regie door het team 

Het Gezinshuis streeft naar waar mogelijk de verantwoordelijkheid bij de medewerkers te leggen. 

Hiervoor was een nieuwe en duidelijke takenverdeling essentieel. Naar aanleiding van de 

functioneringsgesprekken zijn de taken voor het team op maat verdeeld. Dit, op basis van ieders 

kwaliteiten en interesses. Daarnaast zorgt het ervoor dat iedereen zijn werk uitdagend en met veel 

afwisseling ervaart. 
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Bouwsteen 4: Kwaliteitsrapport en visitatie 
 
Over het rapport 2021 heeft er een externe visitatie plaatsgevonden over het rapport 2020 en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kwaliteitsrapport 

Zoals in de inleiding staat geven we met dit kwaliteitsrapport inzicht in de kwaliteit van zorg en 

ondersteuning (Zicht op kwaliteit) vanuit het perspectief van de bewoners, medewerkers en de 

organisatie. We willen transparant zijn naar belanghebbenden buiten de organisatie. Tegelijkertijd 

biedt het rapport ‘stof tot overleg’ binnen het Gezinshuis. Het document hanteren we als leidraad voor 

intern overleg, zoals met de cliëntenraad, teamoverleg en de adviescommissie.  

 

Het kwaliteitsrapport 2021 is het vierde rapport dat Gezinshuis Zwaagdijk heeft opgesteld sinds het 

kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 inwerking is getreden. Bij het opstellen van het rapport 

is het kwaliteitskader als leidraad gehanteerd. Waar mogelijk zijn aanvullende documenten op 

aanvraag beschikbaar (bijvoorbeeld de rapportage van het cliënttevredenheidsonderzoek 2020, de 

rapportage van het medewerkerstevredenheidonderzoek 2020 et cetera). We gaan graag in gesprek 

met anderen, zoals vertegenwoordigers van het zorgkantoor om de kwaliteit van zorg en 

ondersteuning binnen Gezinshuis Zwaagdijk verder te verbeteren.  

 

 
Externe visitatie 

In het kwaliteitskader is onder meer benadrukt dat externe visitatie binnen de gehandicaptenzorg van 

groot belang is. Dit onderschrijven we. Over het algemeen dient de externe visitatie eens per twee jaar 

plaats te vinden.   
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Als leidraad voor de visitatie hanteren we de richtlijnen uit het kwaliteitskader, waaronder: 

• Het bestuur van de zorgaanbieder regelt de samenstelling van het visitatieteam en het 

bewerkstelligt daarbij dat ten minste twee externe deskundigen aan de visitatie meedoen; 

• De visitatie leidt tot een beknopt verslag van bevindingen. De bevindingen van de visitatie 

worden als bijlage toegevoegd aan dit kwaliteitsrapport; 

• De kwaliteitsrapporten 2020 en 2021 bieden input voor de visitatie in 2022.  
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Doelen 2021 

 

• Doel: Voor 09-01-2021 willen we de doelen in alle ondersteuningsplannen in een voor de 

bewoner beter begrijpbare taal ontwikkelen door middel van plaatjes, foto`s en 

pictogrammen. Dit omdat de bewoners de tekst in de plannen niet altijd begrijpen. We willen 

het plan zo begrijp baar mogelijk maken voor de bewoners. 

Evaluatie: Voor een deel is dit doel behaald, we hebben een geschikte format gemaakt, en 

deze wordt nu aangepast en gepersonaliseerd aan elke bewoner individueel. 

 

• Doel: Voor 31-12-2021 willen we tenminste drie passende kernwaarden opgesteld hebben 

voor Gezinshuis Zwaagdijk. Het opstellen doen we met medewerkers en bewoners. 

Evaluatie: Voor de bewoners hadden we kaartjes gemaakt met plaatjes en de betekenis 

eronder geschreven. Echter tijdens de woonoverleg was het erg moeilijk voor de bewoners 

om dit te begrijpen. 

Door in gesprek te gaan wat zij belangrijk vinden, kwam vertrouwen en gezelligheid naar voren 

wat zij het belangrijkste vinden. In een teamoverleg in maart 2021 hebben we ook uitgebreid 

gesproken over kernwaarden. De 3 kernwaarden die hieruit kwamen zijn Verbondenheid, 

Veiligheid en Vertrouwen. 

Het doel is behaald, de kernwaarden zijn vastgesteld. 

 

• Doel: Voor 01-10-2021 willen we minimaal 1 communicatietraining en/of 

teambuildingmoment organiseren met alle medewerkers. 

Evaluatie: We zijn we intensief bezig geweest met teambuilding, tijdens teamoverleg hebben 

we veel gesproken over communicatie, iedereen zijn leerdoelen, wat is belangrijk rondom de 

zorg rondom de bewoners, waarden en normen en dergelijke. Deze overleggen vonden plaats 

in samenwerking met de gedragskundige, en hebben meerdere keren plaatsgevonden dit jaar. 

Het doel is nog niet helemaal behaald en in 2022 gaan we hier verder mee aan de gang. 

 

• Doel: Voor 01-09-2021 organiseren we een teamreflectie dag op basis van de elementen zoals 

beschreven in dit rapport. 

Evaluatie: Door de Corona en de Lockdown is dit doel nog niet gerealiseerd. In 2022 wordt dit 

gerealiseerd. 

 

• Doel: Voor 01-09-2021 worden alle bedrijfsmatige zaken (jaarverantwoording, nacalculatie, 

financiële administratie e.d., die normaliter op het bordje van de teamleidster liggen, 

onderzocht of deze mogelijk uitbesteed kunnen worden. 

Evaluatie: De taken zijn uitbesteed aan Vandaag Zorgvernieuwing (VZV), die ook al de 

declaratie regelt voor het Gezinshuis. De samenwerking is uitgebreid. Ook neemt VZV de 

financiële administratie over. Dit doel is behaald. 

 

 

 

 



 

Pagina 25 van 28 
 

• Doel: Voor 01-07-2021 zijn de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van arbeid en 

de tevredenheid onder bewoners besproken in het team. Waar nodig worden verbeter 

maatregelen opgesteld. 

Evaluatie: Wat het team betreft, is er veel aandacht besteed tijdens de teamvergaderingen 

over de kwaliteit van arbeid, en waar het team staat. Alle taken zijn goed verdeeld naar 

verantwoordelijkheid en interesse. De besprekingen over de kwaliteit van arbeid is een 

terugkerend agenda punt op de teamvergaderingen, zodat we hier goed zicht op houden. 

Wat betreft de tevredenheid onder bewoners, hebben vinden wij dat tijdens de 2 wekelijkse 

mentorgesprekken meer inzicht geven als de tevredenheid onderzoek. We gaan op zoek naar 

een onderzoek in tevredenheid van bewoners die beter bij de bewoners aansluit. Door de 

mentorgesprekken kunnen de bewoners beter aangeven waar ze wel en niet tevreden over 

zijn, dit blijft een belangrijke item. 

 

Doelen 2022 

 

• Doel: Eind 2022 is er voor iedere bewoners een aangepaste versie van de doelen, die de 

bewoners begrijpen. 

 

• Doel: Eind 2022 is er een teambuilding dag georganiseerd en uitgevoerd. 

 

• Doel: Eind 2022 is er een goed client tevredenheid onderzoek gevonden dat aansluit bij onze 

bewoners. 

 

• Doel: De kernwaarden zijn verwerkt in de visie van het Gezinshuis, en is terug te vinden op de 

website. 
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Bijlage 1 –  

Externe visitatie 2022 
 
Aanwezig: 
 
- Dik van Bruggen, geweest bestuurder van Esdege Reigersdaal 
- Koen Appel, oud cliënt van Gezinshuis Zwaagdijk 
- Joke Weber, eigenaressen en teamleider van Gezinshuis Zwaagdijk 
- Anne Ruijter, Persoonlijk begeleidster van Gezinshuis Zwaagdijk 
 
Op Vrijdag 22 April 2022 heeft de externe visitatie plaats gevonden. In deze visitatie werd op het 
kwaliteitsrapport van 2020 en 2021 gereflecteerd. 
 
Na een voorstelronde hebben we gezamenlijk het kwaliteitsrapport doorgenomen. 
Dik gaf aan dat het een makkelijk leesbaar stuk is, en Koen herkende veel uit het stuk van toen hij 
hier nog woonde. 
 
We hebben het eerst over de Corona periode gehad. Joke gaf aan dat zij een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel had, en dat het haar zwaar viel, zeker omdat je in deze periode keuzes 
voor anderen moest maken door de maatregelen. Wel kon de dagbesteding doorgang vinden 
doordat deze op het terrein gerealiseerd is. Anne gaf aan dat het wel ervoor zorgde dat je creatiever 
gaat denken om te zoeken naar oplossingen. De cliënten ervaarde de Corona tijd het lastigst in de 
periode dat er wisselingen in de maatregelen kwamen, dan weer meer en dan weer minder. 
Dik gaf aan dat het een voordeel is geweest dat de dagbesteding doorgang kon vinden, dit was op 
veel plekken niet mogelijk. 
 
We hebben gesproken over de Triple C methode, en hoe deze wordt uitgevoerd op het gezinshuis in 
de praktijk, en of de kernwaarden die zijn opgesteld passen binnen de Triple C methode. Dit is zeker 
het geval, Dik miste nog wel een kernwaarde rondom de individuele zorg. Er komt in het rapport 
summier naar voren hoe de individuele zorg is geregeld. In het rapport komt veel naar voren dat de 
afspraken groepsgericht geregeld zijn, onder andere de beeldschermtijden, het laatste kwartier dat 
cliënten aanwezig zijn bij de zorgplan overleggen, de  gezamenlijke eet en drinkmomenten. 
In gesprek blijkt het Gezinshuis zeker oog te hebben voor de individuele zorg, maar dat dit in het 
rapport niet goed naar voren komt. Een tip van de visiteurs is de individuele zorg en aandacht meer 
te benadrukken in het rapport. 
Koen gaf aan in het schema van de ijsberg bij belemmeringen in de omgeving, de familie en externe 
factoren niet vermeld staan. Deze factoren hebben ook invloed op probleemgedrag. 
 
Dik geeft aan dat er veel gesproken wordt met cliënten, maar dat het ook belangrijk is zaken te 
ervaren. Van zaken ervaren leert men vaak meer waar de beperking ligt waardoor er eerder begrip is 
waarom iets niet mogelijk is. Joke beaamt dit en verteld ook dat ze deze ervaringen de cliënten niet 
ontnemen, en dat er niet alleen met sprekende taal  wordt begeleid. 
 
We hebben gesproken over het cliënttevredenheidsonderzoek, om te zoeken naar een beter passend 
onderzoek voor de cliënten van het gezinshuis. Joke geeft aan het lastig te vinden een goed 
instrument te vinden, maar dat dit nodig is voor het rapport. Dik  geeft ook aan dat dit moeilijk 
meetbaar is, dat het onderzoeken van tevredenheid meer naar voren komt in gesprekken en 
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observatie van cliënten. De onderzoeken zijn vaak te abstract voor cliënten. Dit is waar Joke ook 
tegenaan loopt. 
 
De visiteurs gaven aan in het rapport van 2021 te hebben gelezen over het bereiken van een 
zelfsturend team, en dat dit in het rapport van 2022 niet teruglezen. 
Joke geeft aan dat het team hier nog niet aan toe is, en zij twijfelt aan de haalbaarheid hieraan. 
Ze heeft de medewerkers wel in overleg de taken verdeeld waar diegene verantwoordelijk voor is. 
De teamleider houd toezicht dat de taken worden uitgevoerd. Verder is het team nog bezig een 
vertrouwensband met elkaar op te bouwen en goed op elkaar af te stemmen. 
 
De visiteurs geven aan nog een stuk over seksualiteit en intimiteit te missen in het rapport, dit is vaak 
van groot belang voor cliënten hoe hier mee omgegaan wordt. Joke geeft aan in het volgend rapport 
hier meer aandacht aan te besteden. Maar dat dit zeker openhartig met de cliënten wordt 
besproken. 
 
De visiteurs geven aan het een goed punt te vinden dat cliënten nauw betrokken worden in het 
proces rondom het aannemen van nieuwe medewerkers. 
 
Samenvatting 
 
Er is veel gesprokken over de individuele zorg rondom de cliënten, op papier komt naar voren dat 
hier niet veel aandacht voor is. Echter in gesprek komt naar voren dat het Gezinshuis hier wel veel 
aandacht voor heeft. De zorg is genuanceerder dan het staat vermeld. Het is een tip hier in het 
volgend rapport meer aandacht voor te vragen. Daarnaast zal het toevoegen van een kernwaarde 
over de individuele zorg  het verhaal compleet maken. 
De visiteurs missen nog een stuk beschreven over hoe er wordt omgegaan rondom seksualiteit en 
intimiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


