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VOORWOORD
zien we een sterke betrokkenheid van de
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Met veel genoegen presenteer ik u het
eerste Kwaliteitsrapport in het kader van
het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
Samen maken we de zorg beter!
De basis van dit nieuwe Kwaliteitsrapport
is de informatie die verzameld is in
gesprekken met cliënten, ouders en/of
vertegenwoordigers en middels de input
vanuit teambijeenkomsten dialoogtafels.
In 2017 is het Kwaliteitskader Gehandicapten
zorg van kracht geworden. Alle partijen die
meekijken in de Kwaliteit van de zorg gaan uit
van de gegevens van het Kwaliteitsrapport.
Het rapport is gericht op de kwaliteit van de
zorg voor de cliënt. Hierin telt nadrukkelijk
de mening van de cliënt. Daarbij krijgen leren
en verbeteren een sterk accent. Active4you
onderschrijft van harte de gerichtheid
op de zorg voor de cliënt. Bij Active4you

Het rapport laat zien waar Active4you staat.
Een mooie organisatie die aan veel cliënten
de begeleiding kan bieden. Het laat ook zien
dat er verbeterpunten zijn. Ik denk dat we
een mooie start hebben gemaakt met de
implementatie van dit kwaliteitskader met als
doel om de begeleiding te optimaliseren en
aandacht te hebben voor zowel onze cliënt
alsmede de medewerker.
Buiten dit kwaliteitsjaarverslag is er nog
een traditioneel jaarverslag. Dit jaarverslag
is deze keer echter ingekort, om dubbele
informatie te voorkomen. Beide versies en
het jaarverslag staan op onze website:
www.active4you.nl.
Veel plezier bij het lezen van dit nieuwe rapport!

Mei 2019,
Raimond Teunissen en Chantal van Falier.
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ACTIVE4YOU

IN HET KORT
Active4you is een zelfstandige instel
ling met een Raad van Toezicht model.
Active4you is een BV (besloten vennoot
schap). Active4you is gevestigd in twee
regio’s, maar levert zorg in meerdere
zorgregio’s.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven
en daarnaast hebben we nog een
nevenvestiging in Maastricht. De begeleiding
wordt geboden zowel bij de cliënten thuis
alsmede in verschillende locaties die gehuurd
worden. Te denken valt hierbij aan onze
locatie voor dagbesteding in Maastricht,
locaties voor naschoolse opvang in Best
en de logeeropvang in Noord-Brabant en
Limburg.
Onze doelgroep zijn personen met een
verstandelijke en/of psychiatrische
beperking. Vanuit onze begeleiding gaan

we uit van de eigen kracht van de cliënt
en stimuleren we de zelfredzaamheid en
zelfstandigheid.
Active4you is trots op haar kernwaarden
welke gedragen worden door de gehele
organisatie. Ondanks de steeds lagere
tarieven voor het leveren van de begeleiding,
vinden we het nog steeds van belang om
met kleine groepen te blijven werken en dat
alle medewerkers “out of the box” kunnen
denken met als doel een begeleidingstraject
op maat samen te stellen.
De begeleiding wordt geboden door
professionele medewerkers. Begeleiding aan
minderjarige cliënten wordt geboden onder
leiding van SKJ geregistreerde medewerkers.
Daarnaast worden de begeleiders
ondersteunt door een gedragskundige, een
supervisor en andere vakmensen.

Jos:
Gedreven in
zorg en dicht
bij de mensen

In 2018 heeft er een stijging in cliënten
aantallen plaatsgevonden. Over het
gehele jaar zijn er 9 cliënten meer in
zorg gekomen. Onze nieuwe cliënten zijn
zeer verschillende van aard. In de regio
Noord-Brabant betreffen dit voornamelijk
minderjarige cliënten, terwijl het in ZuidLimburg volwassenen zijn. Daarnaast
kan gesteld worden dat de casussen de
laatste jaren complexer zijn geworden.
Dit vraagt in de groepsgewijze begeleiding
een verandering zowel van onze cliënten
en begeleiders.
Uit de diverse reacties van cliënten en
ouders/vertegenwoordigers is gebleken
dat de begeleiding van Active4you wordt
afgenomen vanwege de professionaliteit
van de organisatie, de kleine groepen in de
groepsgewijze begeleiding en het meedenken
in de diverse casussen.
Voor de begeleiding wordt er nauw
samengewerkt met generalisten/
wijkteammedewerkers, behandelaren en
natuurlijk eventuele ouders/betrokkene van
cliënten. Elke cliënt heeft een eigen zorgplan.
Per cliënt wordt van elk begeleidingsmoment
de ontwikkelingen in een rapportage
bijgehouden en wordt periodiek het zorgplan
geëvalueerd.
Bij eventuele medicatieverstrekking wordt
uitgegaan van de procedure zoals beschreven
bij de richtlijnen medicatieveiligheid.
Meldingen van medicatiefouten worden
besproken in het team en het advies van de
apotheker en artsen worden opgevolgd in de
verbetercyclus.
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(CONTRA-)INDICATIES
Active4you is gespecialiseerd in onder
steuning aan kinderen, jongeren en
volwassenen in situaties waarbij er sprake
is van gedrags-, ontwikkelings- en/of
opvoedingsproblemen.
Op basis van de volgende criteria komt een
cliënt in aanmerking voor begeleiding vanuit
Active4you:
•

De cliënt heeft een indicatie vanuit de
Jeugdwet, WMO of WLz.

•

Bij de cliënt is sprake van een licht
verstandelijke beperking en/of een
psychiatrische stoornis eventueel in
combinatie met randproblematiek in de
directe leefomgeving.

•
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De cliënt en eventuele betrokken
partijen, zoals cliëntvertegenwoordigers/
gewaarborgde hulp, staan volledig achter
de begeleiding van Active4you en werken
hier actief aan mee.
Bij deelname aan groepsbegeleiding
vindt de cliënt aansluiting bij de

groepssamenstelling (qua leeftijd en/of
ontwikkelingsniveau).
•

De cliënt is in staat om zelfstandig, met
benodigde aansturing (leeftijdsadequaat),
in de lichamelijke verzorging te voorzien.

CONTRA-INDICATIE

Uit ons zorgaanbod blijkt dat Active4you veel
kinderen, jongeren en (jong)volwassenen kan
ondersteunen. Desondanks kan het zijn dat
de hulpvraag niet aansluit bij de expertise
van Active4you. Op dat moment is er sprake
van een contra-indicatie
De contra-indicaties voor Active4you zijn:
•

Tijdens de begeleiding zijn
verpleegtechnische handelingen
noodzakelijk.

•

Verslavingsproblematiek die overheerst
boven (alle) andere problematiek.

•

Tijdens de logeeropvang is continu éénop- één begeleiding noodzakelijk.

Kelly: transparant en open.
Alles voor client en voor
elkaar, vertrouwen en vrijheid
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BEGELEIDING INDIVIDUEEL
Active4you biedt in alle regio’s individuele
begeleiding thuis die gericht is op inter
actie tussen de cliënt, eventuele ouders/
verzorgers, overige gezinsleden en hun
sociale omgeving. De begeleider geeft
doelgericht praktische ondersteuning bij
het aanleren van bepaalde vaardigheden.
De persoonlijke aandacht en de klik met de
cliënt vormen de basis voor een succesvol
begeleidingsproces.
Samen met de cliënt, eventuele familieleden/
netwerk en de generalist wordt een plan
opgesteld waarin de doelen verwoord zijn.
De doelen kunnen heel divers van aard zijn,
maar te denken valt aan:
•

Begeleiding bij het structureren van de
dagelijkse activiteiten

•

Het aanleren van vaardigheden om de
zelfredzaamheid te bevorderen

•

Acceptatie van beperking en/of stoornis
en hoe hiermee om te gaan

•

Het bieden van begeleiding aan ouders/
verzorgers zodat zij de juiste begeleiding
aan hun kind kunnen bieden

Gezamenlijk wordt een plan op maat
opgesteld waarbij het hebben van een

vertrouwensband tussen de cliënt en de
begeleider essentieel is. Samen worden
prioriteiten gesteld bij de diverse doelen
zodat een leercurve zo optimaal mogelijk
wordt gerealiseerd. Bij het bieden van
deze begeleiding wordt gebruik gemaakt
van diverse methodieken evenals
coachingsmaterialen.
Wekelijks wordt er gerapporteerd na het
begeleidingsmoment waardoor de client
alsmede ouders/verzorgers inzicht hebben.

Kwalitatieve goede begeleiding en goed
opgeleide bevlogen medewerkers is een van
de kernwaarden van Active4you. Om dit te
realiseren heeft Active4you voornamelijk
SKJ geregistreerde medewerkers in dienst.
Medewerkers welke niet SKJ geregistreerd
zijn werken onder toezicht van een SKJ
geregistreerde begeleider. Zij hebben in
een casus waarbij begeleiding aan een
minderjarige wordt geboden niet de
eindverantwoordelijkheid.

geaccrediteerd, maar worden wel intern
gegeven. De trainingen zijn dan ook volledig
afgestemd op de begeleiding van de cliënten
van Active4you.

Naast goedopgeleide bevlogen medewerkers,
vinden we het essentieel dat binnen
de begeleiding dezelfde methodieken
gehanteerd worden. Daarom is binnen
Active4you gekozen voor een aantal
methodieken waar de medewerkers jaarlijks
scholing in krijgen. De trainingen zijn SKJ

Bij specifieke vragen in verband met het
gedrag van de client wordt de gedrags
wetenschapper ingezet. Dit kan zijn ter
ondersteuning van de begeleiders, maar
eveneens ook in de coaching naar ouders/
verzorgers.

Naast scholing binnen de diverse
methodieken nemen de begeleiders deel aan
supervisie en intervisie. Door deze trajecten
verkrijgen de begeleiders inzicht in hun
eigen handelen in de begeleiding wat hun
professionaliteit ten goede komt.
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Active4you maakt hierbij gebruik van
huurlocaties zoals een gebouw van de
scouting, een buurthuis maar ook de
dagbestedingslocatie in Maastricht.
Afhankelijk van de soort vorm van de
groepsgewijze begeleiding vindt er een
andere invulling van het programma plaats.
Uitgangspunten zijn de sociale interactie, het
in groepsverband werken aan persoonlijke
doelen en de kleine groepssamenstelling.

WOENSDAGMIDDAG- EN
ZATERDAGOPVANG:

Er is een wisselend programma, waarbij
de inbreng van de deelnemers gevraagd
wordt, en er altijd dezelfde structuur
gehanteer wordt. Diverse thema’s komen
aan bod. Meestal zijn ze gerelateerd aan
het seizoen of de natuur. Op deze locaties
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de
buitenruimten door het doen van spellen en
samenwerkingsopdrachten.
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GROEPSGEWIJZE
BEGELEIDING 18In de diverse regio’s wordt groepsgewijze
begeleiding geboden. Dit is naschoolse
begeleiding zoals op de woensdagmiddag
en zaterdagopvang. Daarnaast zijn er ook
speciale begeleidingsvormen zoals de
tienergroepen en de girlsclub.
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TIENERCLUB

Deze specifieke begeleiding groep wordt
alleen aangeboden in Noord-Brabant. Deze
avonden zijn geschikt voor jongeren in de
leeftijd van 12 – 18 jaar waarbij er een mix
is tussen zowel vrouwelijke als mannelijke
deelnemers. Gezamenlijk wordt er eerst
gekookt, waarna een activiteit wordt
ondernomen gericht op de sociale interactie
en sociale vaardigheden.

GIRLSCLUB

Deze vorm van begeleiding groep wordt
eveneens alleen in Noord-Brabant
aangeboden en alleen toegankelijk voor
meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Tijdens deze avonden wordt gesproken
over onderwerpen die de deelnemers bezig
houden zoals opkomen voor jezelf, reizen
met het openbaar vervoer en omgaan met
social media. Er is ruimte om het eigen
verhaal te vertellen en tips of advies te
geven of te krijgen. Daarnaast wordt geleerd
om vriendschappen op te bouwen en te
onderhouden. Naast deze sociale doeleinden
wordt gewerkt aan het vergroten van de
zelfstandigheid.
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GROEPSGEWIJZE
BEGELEIDING 18+
De dagbesteding wordt geboden op een
locatie in Maastricht en Valkenburg.
Samen met onze cliënten is het pand in
Maastricht in 2017 opgeknapt. In 2018
is op deze locatie 3 dagen per week
dagbesteding geboden. Daarnaast wordt
1 dag per week dagbesteding geboden op
het vakantiepark van stichting Wigwam te
Valkenburg.
Het aanbod in Maastricht is heel verschillend
en verandert met het ritme van het jaar.
Op de locatie in Valkenburg kan men juist
actief bezig zijn met tuinonderhoud, het
schoonmaken van de wigwamhuisjes en het
samenstellen van een ontvangstpakket voor
de bewoners. Op beide locaties kunnen
veel soorten vaardigheden worden geleerd.
Samen met de begeleider stelt iedere cliënt
zijn eigen plan op. Hierbij wordt goed
gekeken naar de persoonlijke interesses.
Zo ontstaat er namelijk een win-win situatie
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voor onze cliënten; men blijft gemotiveerd
voor deelname en de leercurve wordt
optimaal benut!
Het aantal cliënten alsmede de afname
van het aantal dagdelen verschilt per dag.
De ene cliënt neemt 2 dagdelen per week
af, terwijl de andere cliënt 9 dagdelen per
week aanwezig is. Active4you biedt voor de
dagbesteding vervoer aan voor diegene wie
niet zelfstandig naar de locatie kan komen.
Gezien de deelnemers van deze
dagbesteding zijn de begeleiders zeer
belangrijk. Onze deelnemers zijn namelijk
gebaat bij en stabiel begeleidingsteam, welke
naast begeleidingsvaardigheden eveneens
voor een goede sfeer kan zorgen.
Daarnaast is het van belang dat er voldoende
tijd is voor individueel contact. Op deze
manier kunnen de deelnemers eigen
snelheid en afgestemd op de eigen behoefte
van de dagbesteding genieten.

GROEPSGEWIJZE
BEGELEIDING 18+
De meeste deelnemers hebben een WLZ- of
een WMO-indicatie.
Daarnaast bemerken we dat ons brede
aanbod tevens interessant is voor andere
instellingen in de omgeving. Een aantal
deelnemers komen als aanvulling op hun
dagbesteding elders of in plaats van de
eigen dagbesteding naar Active4you.
Persoonsgerichte zorg: Aspecten als structuur,
gezelligheid, een divers aanbod waarbij men
zowel creatief bezig kan zijn alsmede buiten
kan werken en het contact met buurtbewoners
door het participeren in buurtactiviteiten
worden als belangrijk onderdeel van de
ontwikkeling en het welzijn van onze
deelnemers gezien. De kleinschaligheid zorgt
voor korte lijnen en een goed overzicht van
mededeelnemers en begeleiders.

Buiten de begeleiding aan onze cliënten
heeft Active4you een goede samenwerking
met andere instellingen, scholen, netwerk
en gemeenten. Buiten de begeleiders heeft
Active4you altijd mogelijkheden om stage
te lopen binnen de dagbesteding. We staan
open voor zowel maatschappelijke stages
alsmede stages vanuit het speciaal onderwijs
of een MBO/HBO opleiding.
Een aantal vrijwilligers uit de directe
omgeving helpt ons. Hun betrokkenheid
verruimt de mogelijkheden. Zo is er een
vrijwilliger voor vervoer, ondersteuning bij
thema-activiteiten en is er een extra helpende
hand bij een uitstapje. Deze betrokkenheid
is een bewijs van verbondenheid met de
directe omgeving van Active4you. De cliënten
ervaren meerwaarde door grote acceptatie in
deze wijk binnen Maastricht.
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WONEN
Active4you biedt wonen aan vanuit
de Wet Langdurig Gehandicapten
(WLz) alsmede WMO. Dit is begeleiding
waarbij onze cliënten beschikken
over eigen huisvesting en Active4you
de dagelijkse begeleiding verzorgt.
In Maastricht hebben we een aantal
geclusterde appartementen waarbij
cliënten wonen maar ook Active4you een
eigen appartement heeft van waaruit
begeleiding wordt geboden.
De cliënten krijgen elke dag begeleiding
en daarnaast is Active4you 24 uur per dag
bereikbaar voor onplanbare zorg. Per cliënt
is er een vast begeleidingsteam. Vanuit het
team is er altijd een begeleider welke contact
heeft met eventuele betrokken familieleden /
netwerk en waar mogelijk werken we samen
met hen de begeleiding vormgeeft.
Active4you biedt de begeleiding vanuit een
Volledig Pakket Thuis (VPT). Onze cliënten
hebben een eigen appartement, al dan
niet in de nabijheid van het appartement
waar Active4you gevestigd is. Onze cliënten

in Maastricht eten op meerdere dagen
per week gezamenlijk, terwijl in de regio
Eindhoven gebruik wordt gemaakt van een
wekelijkse bedrage in de kosten voor het
levensonderhoud.
Active4you tracht voor deze cliënten altijd net
iets extra’s te kunnen betekenen. Een aantal
keer per jaar worden uitstapjes gemaakt en
een keer per jaar gaan deze cliënten een
week op vakantie. Op deze manier wordt een
ontspannen week aangeboden, waarbij ze
niet overvraagd worden, maar wel nieuwe
indrukken op kunnen doen.
Er wordt goed gekeken wat bij de cliënt past.
Situaties veranderen soms door ontwikkeling
of achteruitgang. Daar proberen we altijd de
zorg op aan te passen! Alle medewerkers zijn
goed opgeleid en met veel betrokkenheid
hard aan het werk. Bijzondere activiteiten
kunnen vaak pas mogelijk worden gemaakt
door de steun van vrijwilligers. Daarnaast
zijn deze helpende handen ook geweldig bij
bijvoorbeeld het vervoer, een uitstapje en bij
een extra contactmoment!

SAMENSPEL IN ZORG EN
ONDERSTEUNING

Veel van onze cliënten hebben nog maar
minimaal contact met het familienetwerk.
Zij geven aan dat zij de begeleiders zien als
hun familie. Echter, waar mogelijk trachten
de begeleiders het contact met de familie te
stimuleren en zelfs te laten participeren in
de begeleiding.
Daarnaast worden instanties, zoals Mondriaan
en het CCE, benaderd bij complexe vragen

Jullie staan altijd
voor ons klaar
als het mogelijk is

rondom individuele cliënten. Active4you is
een kleine zorgaanbieder in deze sector.
Aangezien wij te klein zij om dit allemaal
zelf in huis te hebben wordt voor externe
instanties gekozen. Dit houdt uiteindelijk de
kwaliteit hoog. De frisse blik van anderen en
de altijd weer nieuwe en andere invalshoek is
een grote meerwaarde voor ons.
Het zorgproces rondom de individuele cliënt
staat voorop.
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LOGEREN (18-/18+)
Active4you biedt maandelijks logeren aan
zowel kinderen, jongeren als volwassenen
van vrijdagmiddag tot zondag eind van de
middag. We maken hiervoor gebruik van
eenvoudige bungalowparken waarbij de
deelnemer wordt ingedeeld met meestal
vier maar maximaal vijf andere deelnemers
en een begeleider.
De logeeropvang is een combinatie van
ontlasting van de thuissituatie, maar ook het
aanleren van vaardigheden gecombineerd
met een huiselijke ontspannen sfeer.
Tijdens de logeeropvang wordt gewerkt aan
zelfstandigheid, sociale vaardigheden en
eventuele andere persoonlijke leerdoelen.
Het stimuleren van de eigen kracht, daar
handvatten voor bieden, en het bewust
maken van de eigen verantwoordelijkheid
staan centraal in onze begeleiding.
Elke cliënt heeft een eigen zorgplan en tijdens
het logeren wordt dagelijks gerapporteerd
in het cliëntvolgsysteem (Qurentis). Deze
rapportage wordt doorgezet naar het sys
teem “Joep” waardoor ouders en/of andere
betrokkene direct kunnen zien aan welke
leerdoelen gewerkt is.
Om de juiste begeleiding te kunnen bieden
en de leercurve bij het aanleren van de vaar
digheden te vergroten is ervoor gekozen om
de begeleiders een volledig weekend mee
te laten draaien. Er wordt dus niet gewerkt
met diensten. Onze begeleiders zijn goed
opgeleide medewerkers welke een relevante
opleiding hebben afgerond of hiervoor nog
lerende zijn. Stagiaires staan bij Active4you
in de logeeropvang altijd boventallig en 
bieden extra ondersteuning op locaties in
groepen waar veelal deelnemers zitten met
een meerzorg hulpvraag.
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Frans: Active4you
staat altijd klaar
voor mensen.

KWALITEITSRAPPORT

ACTIVE4YOU 2018

18

PAGINA

PAGINA

KWALITEITSRAPPORT

ACTIVE4YOU 2018

19

DE PDCA CIRKEL

PLAN – DOEN – CHECK - ACTIE

LEESWIJZER
ACTIVE4YOU VOLGT ZOWEL IN HET PRIMAIRE ALS IN HET ONDERSTEUNDE
PROCES DE ‘PLAN – DOEN – CHECK - ACTIE (PDCA) CIRKEL’.

VERSCHILLENDE BOUWSTENEN
•
•
•
•

PLAN
ACT

DO

CHECK

Bouwsteen 1:
Zorgproces rondom individuele cliënt
Bouwsteen 2:
Onderzoek naar cliëntervaringen
Bouwsteen 3:
Zelfreflectie in teams
Bouwsteen 4:
Kwaliteitsrapport en visitatie

KWALITEITSRAPPORT

KWALITEITSRAPPORT

ACTIVE4YOU 2018

20

PAGINA

PAGINA

ACTIVE4YOU 2018

21

RELATIE KWALITEITSKADER

GEHANDICAPTENZORG EN
ISO-CERTIFICERING

KWALITEIT
Active4you wil een zo hoog mogelijke
kwaliteit van zorg bieden. Ons
kwaliteitsbeleid is daarop gebaseerd.
We gebruiken de kwaliteitscyclus plando-check-act om dit te borgen. Centrale
thema’s in het kwaliteitsbeleid zijn de
cliëntveiligheid en de cliënttevredenheid.
Active4you geeft daarnaast een
aantal aandachtsgebieden extra veel
aandacht. De hoogste prioriteit geven
we aan projecten die direct aan de zorg
gerelateerd zijn. Zoals medicatieveiligheid,
risicotaxaties, meldingen incidenten
cliënten (MIC) en informele zorg.
In onze kernwaarden staat aangegeven dat
het maximale uit de begeleiding gehaald

kan worden indien samen met de client,
eventuele ouders/verzorgers en andere
betrokkenen een plan wordt gemaakt. We
zien dit in de opbouw van het zorgplan, de
dagelijkse begeleidingsverslagen alsmede de
interactieve inzet middels “Joep”.
Ook al heeft Active4you steeds meer cliënten,
de kernwaarde kleinschalige groepen in de
groepsgewijze begeleiding (Groots in het
klein) is essentieel in onze begeleiding. Alleen
op deze manier blijft er persoonlijk contact
bestaan tussen de diverse vaste begeleiders
en de cliënten.

Active4you is in 2008 gestart met uitsluit
end PGB-financiering. Vanuit de PGB
financiering maken cliënten, ouders en/
of vertegenwoordigers zelf een keuze voor
een zorgaanbieder waarvan zij vonden dat
deze voldoende kwaliteit leverde. Leverde
Active4you niet de kwaliteit welke deze
cliënten noodzakelijk vond, dan had de cliënt
de mogelijkheid om de begeleiding elders in
te kopen.
Met de ontwikkeling van Active4you, van
een PGB organisatie naar een organisatie
voor het leveren van Zorg In Natura (ZIN
zorg) in 2011 zijn de eisen voor het leveren
van zorg vergroot voor Active4you. Dit
heeft ons verder uitgedaagd tot een flinke
ontwikkeling. Vanaf begin 2012 heeft
Active4you dan ook een ISO certificering
welke jaarlijks extern getoetst wordt!
Ondertussen zijn we zeven jaar verder
en werken we veelvuldig met processen.
Vanaf begin 2018 is ons kwaliteitssysteem

Shivangie:
Alles voor
de client

uitgebreid middels de aanschaf van
Scienta. Scienta is een digitaal intranet
waarbij naast alle processen eveneens
ons personeelshandboek, notulen van
vergaderingen etc. in terug te vinden zijn.
Dagelijks wordt er gewerkt met Scienta wat
ondersteunend is op onze begeleiding.
Sinds 2017 volgen we eveneens het
kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
2017-2022. De implementatie van dit
kwaliteitssysteem is redelijk soepel verlopen.
We hebben ervaren dat diverse onderdelen
vanuit dit systeem reeds in ons werk
geïmplementeerd waren. Dit kwaliteitskader
zien we als aanvullend op de ISO-certifi
cering. Het gaat juist wat dieper in op de op
de cliëntgebonden werkzaamheden.
In dit rapport hebben we getracht om de
rapportage van het kwaliteitskader gehandi
captenzorg te verbinden met het traditionele
kwaliteitsrapport voor de ISO-certificering.
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PLAN

BOUWSTEEN 1

ZORGPROCES RONDOM
INDIVIDUELE CLIËNT
DE ZELFREDZAAMHEID EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

PLAN

Vanuit het zorgplan blijkt nog duidelijker waar het
ontwikkelpotentieel en de ondersteuningsbehoefte van de
cliënt betreft.

DO

Met een werkgroep wordt gekeken naar het huidige zorgplan,
wat hierin verbeterd kan worden en hoe dit te realiseren.

CHECK

Op een aantal momenten in het jaar 2018 wordt
aan dit aspect aandacht besteed tijdens de diverse
teamvergaderingen, MDO’s en bilaterale besprekingen met
medewerkers

ACT

Naar aanleiding van de input van diverse cliënten,
medewerkers en Vandaag personeelsdiensten (Qurentis) is
de indeling van het zorgplan aangepast.

DO

ACT

CHECK

Active4you levert voor een brede
doelgroep een divers pakket aan
begeleidingsproducten. De begeleidingsen ondersteuningsbehoefte is dan ook
enorm divers. In de regio Noord-Brabant
(WMO regio’s Noord-Brabant, ZuidoostBrabant en Hart van Brabant) begeleid
Active4you meer jeugdige cliënten welke
nog thuis wonen, terwijl in de regio ZuidLimburg juist aan meer volwassenen
begeleiding wordt geboden. In ZuidLimburg wonen ook diverse volwassenen
in geclusterde appartementen waarbij zij
dagelijkse ondersteuning verkrijgen.
In 2018 is enerzijds aandacht besteed
aan het zo optimaal mogelijk hebben van
de indeling in het zorgplan. Daarnaast
zijn ook medewerkers begeleid om
de zelfredzaamheid van de cliënt te
optimaliseren en de ondersteuningsbehoefte
in kaart te brengen.
Active4you is er echter nog niet. Aan
zowel het zorgplan alsmede het in kaart
brengen van de ondersteuningsbehoefte
wordt eveneens in 2019 aandacht aan
besteed. Het in kaart brengen van de
ondersteuningsbehoefte is een onderwerp
tijdens de teamvergadering van april 2019.
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BOUWSTEEN 1

ZORGPROCES RONDOM
INDIVIDUELE CLIËNT

PLAN

CHECK

DE GEZONDHEIDSRISICO’S EN VEILIGHEID
(EEN INDIVIDUELE RISICO-WEGING)

PLAN

De formulieren voor de risicotaxatie van de cliënten
aanpassen en in de diverse processen opnieuw
herintroduceren zodat daadwerkelijk voor elke client een
actuele risicotaxatie aanwezig is. Bij elke evaluatie wordt deze
risicotaxatie opnieuw beoordeeld.

Over deze bouwsteen is nog veel te leren.
Begeleiders hebben de middelen om de
risicotaxatie te doen. Er zijn echter wel een
aantal redenen waarom het vooralsnog
niet in het dagelijkse begeleidingsstructuur
is opgenomen. Men denkt er niet aan bij
het schrijven van de evaluatie. Daarom
wordt dit onderwerp nogmaals besproken
in de teamvergaderingen en wordt hieraan
aandacht besteed in de interne nieuwsbrief.
•

Men denkt er niet aan bij het schrijven
van de evaluatie. Daarom wordt dit
onderwerp nogmaals besproken in
de teamvergaderingen en wordt hier
aandacht aan besteed in de interne
nieuwsbrief.

•

Tijdsgebrek. Vanwege de lagere tarieven
in de WMO wordt veel gekaderd.
Begeleiders hebben dan ook een
tijdsframe waarin ze hun zorgplan
alsmede evaluatie dienen te schrijven.
Het invullen van de risicotaxatie vraagt
eveneens tijd.

DO

Eind 2018 is een nieuw formulier voor de risicotaxatie
opgesteld, gericht op de Lirik.

CHECK

In de dossierchecks door de functionaris
gegevensbescherming wordt naast de aanwezigheid van
zorgovereenkomsten en -plannen eveneens gecheckt op de
risicotaxaties.
•

ACT

Hierbij zijn er nog veel acties te ondernemen. Hierover wordt
een plan van aanpak over opgesteld.

DO

ACT

De laatste reden betreft eigenlijk de reden
waar de meeste begeleiders moeite mee
hebben. Zij vinden het moeilijk om met de
cliënten, ouders en andere betrokkenen
in overleg te gaan om de risicotaxatie in
te vullen.

Er is nu afgesproken dat het wellicht makke
lijker is om ouders/vertegenwoordigers dit
formulier te geven en hen te vragen dit in te
vullen. Hierdoor hoeft niet elke vraag apart te
worden besproken. Dit scheelt enerzijds in de
tijd, maar daarnaast voorkomt het eveneens
moeilijke vragen.
In 2018 is buiten de formulieren voor
de risicotaxatie veel aandacht besteed
aan de Meldingen Incidenten Cliënten
(MIC-meldingen). Dit proces is nu wel
duidelijk voor de begeleiders en deze
meldingen worden steeds vaker ingevuld.
Subjectiviteit blijft nog wel een aspect. Wat
de ene begeleider niet relevant vindt om te
melden vindt de andere begeleider dit wel
meldingswaardig. Verderop in dit rapport
worden de MIC-meldingen verder uitgesplitst.

Raimond:
buiten de
lijntjes
kleuren
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PLAN

BOUWSTEEN 1:

ZORGPROCES RONDOM
INDIVIDUELE CLIËNT
DE ERVAREN KWALITEIT VAN BESTAAN EN
DE KWALITEIT VAN ZORG

ACT

DO

CHECK

De uitkomsten van de diverse onderzoeken
zijn zeer divers. Aandachtspunten worden
momenteel uitgewerkt in een plan van
aanpak. Bij bouwsteen 2 wordt verder
ingegaan op dit aspect.

PLAN

Jaarlijks wordt de kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van
zorg gemeten. Dit is mogelijk via een online vragenlijst,
maar in 2018 willen we juist ook de input verkrijgen van
onze jeugdige deelnemers in de groepsgewijze begeleiding
welke gezien hun leeftijd zelf geen vragenlijst invullen.

DO

Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek tijdens
de groepsgewijze begeleiding. Hierbij staan 4 vragen
centraal. Het is aan de groep of men deze individueel of in
groepsverband wil invullen. Daarnaast staat eveneens de
vorm van invullen vrij. Men mag antwoord geven middels
tekeningen, woorden etc.

CHECK

Eind 2018/begin 2019 is deze vragenlijst in de
groepsgewijze begeleiding afgenomen. Cliënten vonden
het prettig dat zij ook input mochten leveren voor het
optimaliseren van hun begeleiding.

ACT

Bij alle groepsgewijze begeleiding heeft dit onderzoek
plaatsgevonden. Iedereen heeft ervoor gekozen om
hem op hetzelfde blad in te vullen. De reacties zijn zeer
verschillend en momenteel wordt een plan van aanpak
opgesteld om de verbeteringen door te voeren

Marcel: hecht
team die met
elkaar en voor
elkaar klaar
staat
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BOUWSTEEN 1:

ZORGPROCES RONDOM
INDIVIDUELE CLIËNT
DE BETROKKENHEID VAN FAMILIELEDEN EN
BELANGRIJKE ANDEREN
PLAN

Familieleden en belangrijke anderen zijn essentieel voor de
dagelijkse aansturing van cliënten. De begeleider is enkele
uren per week aanwezig, daarna dienen familieleden/
vertegenwoordigers het over te nemen. In 2018 willen we
familieleden/vertegenwoordigers nog meer gaan betrekken.
Hiervoor willen we zowel in overleg met de begeleiders
alsmede cliëntenraad hoe dit te realiseren.

DO

Overleg voeren met de begeleiders, gedragswetenschapper
en cliëntenraad hoe ouders/vertegenwoordigers nog meer bij
het zorgproces te betrekken. Daarnaast bestond Active4you
in 2018 10 jaar. Er is een Active4you festival georganiseerd
waarbij naast de cliënten eveneens familieleden en andere
belangrijke personen welkom waren.

PLAN
ACT

DO

CHECK

In de regio Noord-Brabant geeft Active4you
voornamelijk begeleiding aan minderjarige
cliënten, terwijl in de regio Zuid-Limburg
dit voornamelijk meerderjarige cliënten
betreffen. In de regio Noord-Brabant zien we
een grote betrokkenheid van familieleden/
vertegenwoordigers. Veel van onze cliënten
wonen immers nog thuis.

In de regio Zuid-Limburg echter geeft
Active4you voornamelijk begeleiding aan
meerderjarige cliënten. Veel van onze
cliënten hebben weinig tot geen contact
meer met hun familieleden. Het contact met
familieleden wordt zeker (waar mogelijk
en verstandig) gestimuleerd. De resultaten
hierin zijn echter wisselend.

De begeleider komt over het algemeen een
aantal uur per week en daarbuiten nemen
de familieleden en overige betrokkenen de
begeleiding over.
Dit kwam ook duidelijk naar voren bij de
bezoekers van het Active4you festival. Samen
met hun kinderen hebben zij activiteiten
ondernomen op deze middag.

In samenspraak met de cliëntenraad hebben
we wel geconstateerd dat er wellicht wel
behoefte is aan het ontmoeten van ouders.
Het voorstel is dan ook om in 2019 minimaal
twee themabijeenkomsten te organiseren.
Tijdens deze themabijeenkomsten wordt
eerst informatie gegeven over een bepaald
thema, waarna de geïnteresseerden
de mogelijkheid hebben om elkaar te
ontmoeten.

CHECK

Er is overleg geweest met begeleiders,
gedragswetenschapper en de cliëntenraad. Naar aanleiding
hiervan is het zorgplan aangepast en staan er acties in het
jaarplan van de cliëntenraad.

ACT

Er is gebleken dat er een groot verschil was in de
betrokkenheid van familieleden/vertegenwoordigers in
Noord-Brabant en Limburg. Dit heeft te maken met de
verschillen in doelgroep. Het betrekken van familieleden en
overige betrokken wordt reeds veel gedaan. Hierop blijven
we alert.

Brechje:
enthousiaste
medewerkers en
vooruitstrevend
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BOUWSTEEN 1:

ZORGPROCES RONDOM
INDIVIDUELE CLIËNT
DE AFSPRAKEN OVER DAGELIJKSE ZORG
EN ONDERSTEUNING

PLAN
DO

ACT

CHECK

PLAN

Een open communicatie is essentieel in
de sector waar Active4you in werkt. Dit
betreft een transparante communicatie
naar cliënten (waar mogelijk), ouders/
vertegenwoordigers van deze cliënten,
de generalisten vanuit de gemeente,
medewerkers en andere betrokkenen.

DO

Regelmatig ontvangt Active4you complimenten
inzake het feit dat zij adequaat communiceert
en daadwerkelijk haar afspraken nakomt.
Deze aspecten zijn enerzijds verweven in
onze kernwaarden, maar worden anderzijds
als normaal ervaren. Het zijn feitelijk de
waarden en normen zoals deze binnen
Active4you gehanteerd worden.

Duidelijke communicatie en het nakomen van afspraken.
Dat zijn aspecten welke Active4you normaal vindt in haar
dienstverlening. Wij verwachten deze normen en waarden
dan ook van iedere medewerker binnen Active4you.

Regelmatig checken van elkaar in hoeverre we nog voldoen
aan deze normen en waarden. Indien hier niet aan voldaan
kan worden dan wordt hier op tijd over gecommuniceerd met
de betrokken partijen.

CHECK

Overleg in team- en managementvergaderingen over deze
aspecten van onze dienstverlening

ACT

Regelmatig verkrijgen de medewerkers vanuit Active4you
complimenten op dit vlak.

Lieke:
korte lijnen
zijn onze
kracht
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BOUWSTEEN 2:

ONDERZOEK NAAR
CLIËNTERVARINGEN
De tweede bouwsteen van het Kwaliteits
kader stelt de stem van de cliënt op de
voorgrond, op basis van systematisch
onderzoek naar de ervaringen van
cliënten. Daarbij vertellen cliënten
wat ze vinden van de geboden zorg en
ondersteuning en vertellen ze over
hun kwaliteit van bestaan. Daarbij is er
uiteraard aandacht voor vragen als ‘wat
gaat er goed?’ en ‘welke tekorten zijn nog?

•

•

ACTIVE4YOU

IN HET KORT

Van cliënt groepen. Deze informatie
helpt medewerkers en teams om zich
te richten op kwaliteit en “leren en
verbeteren”.
De organisatie. De informatie geeft
waardevolle handvatten voor de
voortgaande vernieuwing van het
zorgbeleid en de verbetering van de
toerusting van medewerkers.

Binnen het Kwaliteitskader is voorgeschreven
dat iedere zorgorganisatie minimaal eens
per drie jaar een cliëntervaringsonderzoek
uitvoert aan de hand van een erkend
instrument voor cliënten raadpleging.
Active4you wil graag inzicht krijgen in de
cliëntervaringen middels een waaier van
instrumenten.
•

•

Uiterlijk in de eerste helft van 2019
wordt onder alle WLz-cliënten een
cliëntenonderzoek uitgevoerd door
Customeyes
Op basis van de bestaande zorgdossiers
en zorgplannen wordt volgens ISO en
onder inhoudelijke aansturing van de
gedragswetenschapper beschreven hoe
deze binnen de context van de bestaande
situatie – reeds worden besproken en
worden geëvalueerd op het niveau van:
• De individuele cliënt (zie hiervoor ook
ontwikkeltraject bouwsteen 1). Uit deze
informatie komen aandachtspunten
naar voor over individuele
ondersteuningsplannen.

Jullie zijn als
familie voor ons
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PLAN

BOUWSTEEN 2:

ONDERZOEK NAAR
CLIËNTERVARINGEN
OP HET NIVEAU VAN DE INDIVIDUELE CLIËNT

DO

ACT

CHECK

PLAN

In 2018 zijn begeleiders alsmede
medewerkers cliëntenbureau geattendeerd
op deze doelstelling. Diverse begeleiders
hebben meerdere keren aan diverse cliënten
en/of ouders/vertegenwoordigers gevraagd
naar de clientervaringen. Hier werd feitelijk
altijd een positief antwoord op gegeven.

DO

Het management van Active4you vraagt
zich echter af in hoeverre dit een realistisch
antwoord is. Immers, veel cliënten durven
niet persoonlijk aan een begeleider aan te
geven ergens niet tevreden over te zijn. We
zijn dan ook aan het inventariseren hoe wel
deze informatie verkregen wordt, maar de
cliënt dit niet persoonlijk aan een begeleider
hoeft aan te geven.

Bij het bespreken van de evaluatie van de begeleiding of
na een MDO wordt aan de client en eventuele ouders/
vertegenwoordigers gevraagd naar de tevredenheid over de
begeleiding.

Begeleiders dienen te geattendeerd te worden middels
teamvergaderingen en updates over deze werkwijze.

CHECK

Middels teamvergaderingen alsmede tijdens individuele
gesprekken met begeleiders wordt hiernaar geïnformeerd
door de teammanagers.

ACT

Deze doelstelling is een goede doelstelling. De wijze waarop
dient echter aangepast te worden.

Inge:
betrokken,
kwaliteit
en prettige
werksfeer
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PLAN

BOUWSTEEN 2:

ONDERZOEK NAAR
CLIËNTERVARINGEN
ERVARING OP HET NIVEAU VAN DE DIVERSE TEAMS EN
BEGELEIDINGSVORMEN.
PLAN

Communicatie omtrent de rol van de cliëntenraad alsmede
de manier hoe de cliëntenraad bereikt kan worden

DO

ACT

CHECK
Vanuit de input van de begeleiders en
teammanagers hebben we begrepen dat
veel (potentiele) cliënten weten dat er een
cliëntenraad is. Sommige cliënten willen
weten waar de cliëntenraad zich mee
bezig houdt terwijl andere cliënten deze
behoefte niet hebben.
Daarom is het volgende afgestemd.

DO

Tijdens kennismakings-/intakegesprekken alsmede in een
externe nieuwsbrief wordt de rol en de bereikbaarheid van
de cliëntenraad nogmaals toegelicht

CHECK

In 2018 is in een externe nieuwsbrief de rol en de
bereikbaarheid van de cliëntenraad nogmaals toegelicht.
In niet alle kennismakings-/intakegesprekken is hierop
ingegaan.

ACT

In 2019 wordt hierop concrete acties op ondernomen. Deze
acties zijn begin 2019 afgestemd met de cliëntenraad.

•

De cliëntenraad heeft een nieuw jaarplan
welke gepubliceerd wordt op de website

•

De cliëntenraad maakt een jaarverslag
welke gepubliceerd wordt op de website

•

De cliëntenraad ontvangt elke maand een
korte update vanuit de organisatie.

•

Er wordt een folder gemaakt vanuit
de cliëntenraad, welke aan potentiële
cliënten gegeven kan worden na een
intakegesprek.
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PLAN

BOUWSTEEN 2:

ONDERZOEK NAAR
CLIËNTERVARINGEN
ERVARING OP HET NIVEAU VAN DE DIVERSE TEAMS EN
BEGELEIDINGSVORMEN.

PLAN

Het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder
cliënten welke groepsgewijze begeleiding afnemen.

DO

In het laatste kwartaal van 2018 wordt een onderzoek
afgenomen door cliënten vanuit de groepsgewijze begeleiding.
Dit betreffen zowel jeugdige alsmede volwassen cliënten.

CHECK

Opstellen format voor tevredenheid onderzoek onder
groepsgewijze begeleiding zodat deze eind 2018 kan worden
afgenomen.

ACT

Onderzoek is afgenomen en begin 2019 plan van aanpak
maken ter verbetering aandachtspunten.

DO

ACT

CHECK

Cliënten vonden het prettig om op deze
manier feedback te kunnen geven over de
begeleiding. Met name de jongere cliënten
welke gezien hun leeftijd normaliter zelf
geen input mogen leveren hebben dit erg
gewaardeerd.
Geconcludeerd kan gesteld worden dat men
over het algemeen zeer tevreden is over de
begeleiding en het (onder begeleiding van) in
overleg met de andere deelnemers kunnen
plannen van de activiteiten. Afhankelijk van

de leeftijd, doelgroep en begeleidingsvormen
zijn er wel een aantal wensen ten aanzien
van de locatie en/of de te ondernemen
activiteiten. Sommige wensen zijn mogelijk,
terwijl een aantal andere wensen niet
haalbaar zijn gezien de locaties of de visie
welke Active4you hanteert.
In overleg met de diverse coördinatoren
wordt begin 2019 een plan van aanpak
opgesteld om een aantal verbeteringen te
realiseren.
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PLAN

BOUWSTEEN 2:

ONDERZOEK NAAR
CLIËNTERVARINGEN
ERVARINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET CLIËNTEN
TEVREDENHEIDSONDERZOEK

DO

ACT

CHECK

BOUWSTEEN 3:

PLAN

Duidelijkheid inzake het instrument vanuit de waaier welke
ingezet gaat worden inzake een extern onderzoek naar
cliëntervaringen.

DO

In het 4e kwartaal van 2018 worden de diverse instrumenten
van de waaier bekeken inzake het in te zetten extern
onderzoek naar cliëntervaringen in 2019.

CHECK

Regelmatig afstemmen voor opvolging en in de
kwaliteitsagenda plaatsen.

ACT

Aandachtspunt is gerealiseerd. In 2019 wordt een onderzoek
naar de cliëntervaring van onze WLz- cliënten uitgevoerd
door Customeyes.

ZELFREFLECTIE IN TEAMS
De Bouwsteen Teamreflectie is het nieuwe
element in het kwaliteitskader. Door in
een team regelmatig stil te staan bij de
vraag ‘doen we de goede dingen op het
goede moment’, ontstaat bewustwording
en inzicht bij de medewerkers. De
verwachting is dat dit bijdraagt aan
kwaliteitsbewustzijn. De medewerkers
worden uitgenodigd om zelf na te denken,
in plaats van richtlijnen te volgen. Dit is de
essentie van reflecteren.
Active4you heeft al haar medewerkers
uitgenodigd om deel te nemen aan de
teamreflectie. Gegevens uit Bouwsteen
1 en Bouwsteen 2 vormen input voor de
teamreflectie. Andere uitkomsten zoals
het medewerkersonderzoek alsmede een
inputsessie worden hierin ook meegenomen.
In de daarop volgende paragraaf geven we
een overzicht van de uitkomsten weer. We
doen dit op basis van de hoofdlijnen van wat
er in de teams aan de orde is geweest, ook in
relatie tot de andere bouwstenen.

Reflectie voor teams is jezelf de vraag stellen:
•

Welke bijdrage lever je als team aan het
leveren van goede begeleiding?

•

Wat merkt de cliënt ervan?

•

Welke meerwaarde heeft het voor de
cliënt?

Uit de diverse zelfreflecties is gebleken dat
Active4you het wezenlijk van belang vindt om
te reflecteren op teamniveau in relatie tot
onze begeleiding. Echter, blijkt er daarnaast
veel behoefte te zijn aan duidelijkheid
omtrent de koers van de organisatie.
Active4you is te groot geworden om met
elkaar alles te kunnen overleggen. Er is
echter wel steeds meer behoefte aan kaders,
extra procedures en duidelijkheid. In het jaar
2018 heeft op het gebied van teamreflectie
hier dan ook de nadruk op gelegen.
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PLAN

BOUWSTEEN 3:

ZELFREFLECTIE IN TEAMS

ACT

DO

CHECK
PLAN

Duidelijkheid inzake de vraag waar gaan we naar toe als
Active4you in de huidige veranderende markt?

DO

Het verkrijgen van input van medewerkers inzake hun
toekomstvisie over Active4you en prioritering van zaken waar
men momenteel tegenaan loopt.

CHECK

Voorbereiden inputsessie in teamdag van oktober 2018.

Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op
een aantal aspecten, te weten: Interne
communicatie, het kwaliteitssysteem,
prioritering in aandachtsgebieden en
toekomstvisie voor Active4you.

INTERNE COMMUNICATIE

Medewerkers hebben meer behoefte aan
gerichte interne communicatie. Zij willen
graag weten wat er speelt binnen Active4you
en waarom bepaalde beslissingen genomen
worden. Om dit te kunnen realiseren wordt
vanaf begin 2019 elke week een update
geplaatst op Scienta. De reacties zijn hier
zeer positief op.

KWALITEITSSYSTEEM
ACT

Tijdens de teamdag van oktober 2018 heeft er een input
sessie van de medewerkers plaatsgevonden.
Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld
en is een externe partij geconsulteerd om te ondersteunen
bij de meerjarenvisie.

Medewerkers hebben behoefte aan
meer duidelijkheid. Zo is er behoefte
aan een toelichting inzake de functies,
taken en bevoegdheden vanuit diverse
begeleidingsfuncties. Er is ook behoefte
aan duidelijkheid inzake de zorgplannen en

evaluatieverslagen. Wanneer dienen deze
af te zijn, hoeveel tijd mag eraan besteed
worden etc. Deze aspecten zijn door de het
managementteam verder uitgewerkt en in de
teamvergadering van april 2019 wordt hier
een toelichting op gegeven.

PRIORITERING IN
AANDACHTSGEBIEDEN

Dit komt grotendeels overeen met het vorige
aspecten.

TOEKOMSTVISIE ACTIVE4YOU

Mede op verzoek van de Raad van Toezicht
is een externe organisatie geconsulteerd
welke in 2019 ondersteunt bij het opstellen
van een meerjarenvisie. Bij het opstellen
van deze visie wordt de input van alle
medewerkers gevraagd. Het is de intentie
dat eind 2019 een plan klaar is welke
geaccordeerd is door de cliëntenraad en de
Raad van Commissarissen.
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REFLECTIE
MIC’s (Melding Incidenten Cliënten):
zo noemen wij de meldingen van
medicatiefouten, incidenten, en
calamiteiten. Alle meldingen worden
geregistreerd en in de teamvergaderingen
besproken. Belangrijk is dat we
ervan leren als er iets is misgaat. Bij
medicatiefouten wordt samen nagedacht
over waarom het is fout gegaan. Dan
kunnen we samen oplossingen zoeken.
Een voorbeeld van incidenten is agressie.
Er is dan iemand die agressief is en iemand
die daar slachtoffer van wordt. Anderen
die getuige van een dergelijke situatie
worden, kunnen hier ook behoorlijk last van
hebben. Er moet dan goed naar iedereen
worden gekeken: iedereen moet de nodige
steun krijgen. En er moet vooral worden
voorkomen dat deze agressie opnieuw
plaatsvindt. Voor ongelukken geldt hetzelfde.
We moeten ervan leren en goed kijken hoe
herhalingen kunnen worden voorkomen.

INCIDENTEN
•
•
•
•

Medicatiefouten................. 1
Incidenten........................... 5
Ongeluk............................... 8
Totaal................................. 14

MEDICATIEFOUTEN

1 melding. Bij de maandelijkse evaluatie
wordt samen met de teams naar oorzaak
en verbeterpunten gekeken. Deze worden
dan binnen de PDCA-cirkel geëvalueerd.
In 2018 is de procedure ten aanzien van
de medicatieverstrekking aangepast.
Hierdoor is de kans op medicatie
fouten sterk verminderd. In de diverse
teamvergaderingen alsmede nieuwsbrieven
is hier veel aandacht aan besteed.

INCIDENTEN, MET NAME AGRESSIE
5 meldingen. Naast dat deze incidenten altijd
direct worden opgepakt en de betrokkenen
de nodige begeleiding krijgen, worden
deze meegenomen bij de individuele
risicoanalyse van de cliënt. Regelmatig wordt
er eveneens extra advies gevraagd aan

de gedragsdeskundige om herhalingen te
voorkomen. Signaleringsplannen helpen de
eerste signalen van overvraging te herkennen
en op tijd bij te kunnen sturen.
Verbeterpunt: Bij elke clientevaluatie dient
de risico-inventarisatie ingevuld te worden.
Dit wordt nog onvoldoende toegepast.
In het jaar 2019 zal hieraan in de diverse
teamvergaderingen meerdere keren
aandacht aan besteed worden.

ONGELUKKEN

8 meldingen, waarvan gelukkig geen ernstige.

VERBETERPUNT

Gezamenlijk met een aantal medewerkers
wordt een werkgroep gevormd om te bekijk
en wat voor acties hierin nog haalbaar zijn.
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BOUWSTEEN 4

EXTERNE VISITATIE
Het externe visitatieteam onderzoekt
hoe Active4you de kwaliteit van de
begeleiding beschrijft en onderbouwt in
het kwaliteitsrapport. De visitatie biedt
een onafhankelijke, kritische blik van
buitenaf en waardevolle inzichten. In deze
bouwsteen beschrijven we het doel, de
vorm, samenstelling en bevindingen van
de externe visitatie.

DOEL EN VORM

Het doel van de visitatie is een externe
reflectie op de kwaliteit en de bijbehorende
verbeteracties, zoals beschreven in het
kwaliteitsrapport.
Hierbij worden de volgende vragen
behandeld:
•

Geeft het kwaliteitsrapport blijk van een
gedegen, solide aanpak gericht op de
kwaliteit van zorg en ondersteuning bij
Active4you?

•

Biedt het kwaliteitsrapport een
geobjectiveerd, volledig en logisch
zicht op de kwaliteit van de begeleiding
bij Active4you en vastgestelde
verbetertrajecten?

•

Leveren de beschreven ontwikkelpunten
en verbetertrajecten een toename op
voor kwaliteit van de begeleiding voor de
individuele cliënt?

Zoals beschreven in het kwaliteitskader
gehandicaptenzorg 2017-2022: “De visitatie
geeft een antwoord op de vraag hoe de
organisatie de kwaliteit van zorg duidt en
welke verbeteracties nodig zijn, zonder

een oordeel te geven over de verschillende
facetten van de kwaliteit van dienstverlening
zelf. De visitatie is daarmee een aanvullende
bron en geeft verdieping aan het
kwaliteitsrapport.”

SAMENSTELLING EXTERNE
VISITATIETEAM

Het externe visitatieteam is samengesteld uit
drie deskundigen:
•
•
•

Inge ten Ham; moeder van een cliënt van
Active4you en lid van de cliëntenraad;
Mariska van de Ven; bestuurder van
zorgboerderij De Vennekuus en
Thijs de Zwaan; bestuurder van
Ambuante zorg op maat.

Alle visitatoren kunnen vanuit een ander
perspectief en vanuit hun eigen expertise
reflecteren op het kwaliteitsrapport.
Op deze wijze geeft de visitatie een
verdieping aan het kwaliteitsrapport en een
versterking van het leerproces door met
elkaar de dialoog aan te gaan.
Het visitatieteam is in gesprek gegaan met:
• Raimond Teunissen, bestuurder;
• Chantal van Falier, bestuurder;
• Chantal Dullens, teammanager regio Zuid
Limburg;
• Hanneke van Santvoort, teammanager
regio Noord-Brabant;
• Inge Scheffers, gedragswetenschapper;
• Danielle Kusters, medewerker
cliëntenbureau;
• Alieke Bijnen, persoonlijk begeleider;
• Diverse wettelijke vertegenwoordigers
van cliënten

RESULTAAT EXTERNE VISITATIE:

Tijdens het visitatiegesprek was sprake van een
prettige en open dialoog tussen de visiteurs
en de aanwezigen. De visiteurs hebben
verdiepende vragen gesteld waarover met
elkaar het gesprek werd aangegaan. Veel
aandacht is hierbij besteed aan de ervaringen
en wensen van de aanwezige cliënt en verwant.
Daarnaast is besproken wat begeleiders en
andere betrokkenen voor rol (kunnen) hebben
in de verdere ontwikkeling van de geboden
ondersteuning voor onze cliënten.

Een punt van aandacht was om de
doelstellingen in het kwaliteitsrapport nog
concreter te beschrijven. De systematiek
van de Plan-Do-Check-Act biedt hier juist de
mogelijkheid voor. Het is nu wat algemener
beschreven terwijl er in de praktijk veel
concretere acties zijn. Een mooi compliment
als afsluiting was het advies van de externe
visiteurs: “Wees trots op wat je doet en welke
begeleiding je biedt”. “In de praktijk doen
jullie veel meer dan hetgeen jullie beschrijven
in het kwaliteitsrapport”.
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KLACHTEN EN GESCHILLEN
Active4you heeft eind 2018 haar klachten
procedure aangepast. De cliëntenraad is
hierover geïnformeerd in een vergadering
en deze regeling is gepubliceerd in de
nieuwsbrief. Ook is alle informatie op de
website te vinden.
Door deze wijzigingen is het bij Active4you
mogelijk om op 3 verschillende manieren een
klacht in te dienen:
• Via de interne klachtenfunctionaris;
• Via de externe klachtenfunctionaris of
• Via de externe klachtencommissie waar
Active4you bij aangesloten is.
Daarnaast is het door de invoering van de
AVG mogelijk om op AVG-gebied een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een van de doelen voor 2018 was het de
functie van klachtenfunctionaris bekend te
maken bij cliënten en vertegenwoordiger.

Hiertoe hebben de begeleiders onze
klachtenprocedure nogmaals besproken
met de diverse cliënten en eventuele
vertegenwoordigers en is er een artikel
gepubliceerd in de externe nieuwsbrief.
In 2018 zijn 4 cliëntsignalen en/of klachten
door de interne klachtenfunctionaris
behandeld. De klachten hadden een relatie
met communicatie, personele bezetting en
privacy. 75% van de klachten zijn naar alle
tevredenheid opgelost.
In 2018 heeft een cliënt naar aanleiding
van zijn reeds ingediende klacht nogmaals
contact opgenomen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. De opvolging welke
hierna heeft plaatsgevonden is geaccordeerd
door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Er is in 2018 geen gebruik gemaakt van de
geschillencommissie zorg.

Klachten en geschillen : Ontevredenheden
en kritische vragen worden direct bekeken
en er komt een gesprek met de betrokkenen.
De leden van het managementteam zijn
goed benaderbaar, zowel voor cliënten als
medewerkers. Het open gesprek voorkomt
klachten en lost problemen vaak direct
op. Elkaar kunnen vinden en betrouwbaar
zijn is belangrijk. Active4you bevordert
een cultuur van openheid en kritische
houding. Het is belangrijk in gesprek te zijn
en de verschillende invalshoeken samen
te bekijken. Documentatie van gesprekken
is vaak op individueel niveau terug te
vinden in aanpassingen van zorgplannen,
doelstellingen jaargesprekken of individuele
gespreksverslagen in de cliëntdossiers.
In 2018 waren er meerdere nieuwe dingen:
Active4you is druk bezig om de nieuwe
zorgbrede governance code volledig te
implementeren. Prettig is dat bij deze opzet
rekening is gehouden met kleine organisaties
alsmede BV’s. Diverse eisen die gelden voor
grote instellingen zijn overbodig .
De statuten van Active4you zijn eind 2018
aangepast conform de nieuwe governance

code. Directe lijnen en regelmatige
overlegstructuren zijn al een vast onderdeel
van onze organisatie. De betrokkenheid
van de Raad van Toezicht is groot. De
bestuurders zijn tegelijkertijd ook directeur
en vertrouwd met de alledaagse gang van
zaken. Dit maakt de organisatie benaderbaar
en implementatie van ontwikkelingen
zonder overbodige administratie
mogelijk. ICT wordt steeds belangrijker.
Databescherming, privacywetgeving en
het gevaar bij een datalek is ingewikkelder
geworden. Active4you houdt aansluiting bij
de ontwikkeling en huurt zoveel mogelijk
externe expertise in. Naast het beleidsmatig
opstellen van een ICT-beleid, inclusief
onderwerpen als de meldplicht datalekken,
is het belangrijk om op de werkvloer de
sensibiliteit rondom deze onderwerpen aan
te scherpen.
Vergewisplicht: Bij een nieuwe medewerker
heeft de werkgever deze plicht. Juist bij deze
kwetsbare doelgroep is het belangrijk om er
zeker van te zijn dat de nieuwe medewerker
betrouwbaar is.
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AUDITS
Kwaliteit in ons werk is van belang, zowel voor de cliënt, de medewerker alsmede het
goed laten verlopen van de diverse processen in de organisatie. Daarom vinden wij het
checken van de organisatie op kwaliteitsniveau een standaard procedure. Dit gebeurt
middels het uitvoeren van interne audits, het checken van de dossiers door een
functionaris gegevensbescherming en het laten uitvoeren van een externe audit.
Interne audits:
In 2018 vonden de interne audits plaats con
form de methode van een externe audit met
één auditor. Er is voor gekozen om de interne
auditor in Noord-Brabant de interne audits in
Zuid Limburg te laten uitvoeren en visa versa.
In 2018 hebben 5 interne audits
plaatsgevonden ten aanzien van de ISOprocessen. Alle audits zijn volledig uitgewerkt
en waar mogelijk zijn verbeteracties
uitgevoerd. Per audit betroffen het
uitgebreide audits, maar wel voornamelijk
gericht op het primaire proces. Specifieke
onderwerpen die besproken zijn o.a.:
• het belang van een up to date
zorgdossier:
• het belang en aantoonbaarheid van
PDCA-cyclus (zowel op organisatie- als op
cliëntniveau);
• Het gebruik van Joep;
• het gebruik van prospectieve en reactieve
risicosignalering;
• medicatieveiligheid.
Uit de diverse audits zijn de onderstaande
conclusies gesteld en zijn onderstaande
verbeteracties doorgevoerd:
• Aanpassing aan de procedure
beveiligings- en wachtwoordenbeleid
Active4you;

•
•

Procedure invullen MIC melding
formulier nogmaals bespreken in
teamvergaderingen
Medewerkers kunnen alleen nog maar in
het ECD bij cliënten welke zij begeleiden.

Functionaris gegevensbescherming:
De medewerksters van
het Clientenbureau en de
kwaliteitsmedewerker/functionaris
gegevensbescherming controleert op
basis van steekproeven of er afwijkingen
zijn in de registratie van zorg. Belangrijk
onderdeel hierbij is het vaststellen of
de cliënt beschikt over een geldige
indicatie en of de registratie van zorg in
overeenstemming is met deze registratie.
In 2018 is conform de PDCA-cyclus
structureel gerapporteerd aan het
managementteam. Bij de eerstvolgende
controle controleren deze functionarissen
of de gewenste verbeteringen
daadwerkelijk zijn gerealiseerd en
rapporteert hier vervolgens over aan
de raad van bestuur. In 2018 zijn
steekproefsgewijs en verdeeld over
geheel 2018 zorgdossiers gecontroleerd
op basis van de kwaliteitscriteria welke
Active4you hanteert. Het betreft hier
uitsluitend digitale dossiers.

Tijdens de controles is specifiek aandacht
besteed aan de aanwezigheid, actualiteit
en ondertekening door cliënt van de
zorgovereenkomst, het zorgplan, de
wekelijkse/maandelijkse rapportages, de
risico-inventarisaties en de evaluatie na
het MDO/Cliëntenbespreking. Tevens is
expliciet gekeken of de cliënt tevreden
is over de zorg en of de PDCA-cyclus en
digitaal het rapporteren op de zorgdoelen
zichtbaar en herkenbaar zijn.
In de controle blijkt dat de zorg- en
dienstverlening conform de indicaties
wordt geleverd. Er zijn echter wel
verschillen zichtbaar in de kwaliteit
van zorgdossiers vanuit diverse
medewerkers, maar over het algemeen
is een doorlopende vooruitgang van het
afgesproken resultaat zichtbaar. Aspecten
welke aan van toepassing waren zijn:
• Niet iedere cliënt heeft een actueel en
ondertekend plan; het ondertekenen
van het zorgplan dient te gebeuren door
cliënt/wettelijk vertegenwoordiger.
• Er dient nog meer aandacht besteed
te worden aan het betrekken van de
ouders/vertegenwoordigers en/of andere
betrokkenen bij de begeleiding en deze
afspraken eveneens vermelden in het
zorgplan.
• Uit de dagrapportages blijkt niet altijd dat
begeleiding is geboden aan een bepaald
doel.
• Het invullen van het instrument ten
behoeve van de risico-inventarisatie
gebeurt onvoldoende .
• Het invullen van de BEM-lijst ten
behoeve van de eigen medicatie gebeurt
onvoldoende.

•

Niet iedere client had een toestemmings
verklaring voor beeldmateriaal ingevuld.

Externe audit:
In januari 2018 is door DNV-GL een ISOopvolgingsaudit uitgevoerd en de transitie
naar de nieuwe norm versie 2015 is getoetst
en akkoord bevonden. De organisatie heeft
intensieve jaren achter de rug met een
verzwaring van de zorgvraag en de transitie
van de AWBZ naar de WMO. Active4you
heeft zich hierbij goed georiënteerd
op de toekomst, de doelgroepen en de
bijbehorende zorgvragen. Dit heeft veel
inspanningen gevraagd, de Plan-Do-CheckAct (PDCA)-cyclus ondersteunt hierbij. Het
ISO-certificaat is geldig tot 27 april 2021.
Sterke punten vanuit de externe audit:
• Middels de aanschaf van Scienta worden
alle processen en procedures voor alle
medewerkers makkelijker toegankelijk.
• Active4you is serieus bezig met kwaliteit
en denkt na over haar verschillende
processen.
• Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam,
daar is nadrukkelijk op gestuurd en
aantoonbaar.
• Middels de inzet van Joep worden
zowel cliënten alsmede ouders en/of
vertegenwoordigers actiever betrokken
bij het zorgproces.
De beoordeling van de auditor voor het
werk op de afdelingen was zeer goed, een
groot compliment aan de teammanager en
begeleiders van de diverse teams. De twee
observaties vanuit 2017 zijn opgelost.
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KWALITEITSKADER
GEHANDICAPTENZORG
VOOR ACTIVE4YOU
Het werken met de nieuwe kwaliteitskaders
is in 2017 begonnen. We moeten leren om
anders te denken en ons plan te volgen. Er
is samen gekeken naar het opstellen van dit
rapport. We hebben samen teruggekeken
naar 2018. Daarbij konden we zien dat er nog
veel werk te doen is, maar ook dat het leuk
is om samen uit te zoeken hoe het kan en
dat we altijd weer van elkaar kunnen leren.
Samen gaan we verder met het plan voor
2019. Hoe die eruit gaat zien en waar we mee
bezig zijn is op de volgende pagina’s te lezen.
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betrokken,
kwaliteit
en prettige
werksfeer

REFLECTIE OP HET PROCES DOOR CLIËNTENRAAD,
RAAD VAN TOEZICHT EN PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING
De nieuwe kwaliteitskaders
gehandicaptenzorg zijn voor Active4you
inhoudelijk niet echt nieuw, aangezien
er altijd al nauw is samengewerkt met
cliënten, netwerk en begeleiders. Het
werken in een cirkel van verbetering is
ook niets nieuws. Toch is het fijn dat de
nadruk van de overheid nu inhoudelijk is!
Het is moeilijk om de nieuwe structuur
te vinden die aan onze eigen eisen van
begrijpelijkheid en transparantie voldoet.
Er zijn keuzes gemaakt en er is veel
gediscussieerd.
Er is op verschillende momenten input
geleverd door de personeelsvertegen
woordiging en de Raad van Toezicht. Het
eindresultaat is dus een gemeenschappelijk
rapport waarin hopelijk alle doelgroepen
verbonden aan Active4you zich terug kunnen
vinden. De rapportage draait om het plan van
2019.
De laatste jaren hebben we een jaarverslag
als cliëntversie gebruikt om cijfermatig,
maar ook inhoudelijk en kwaliteitsgericht de
cliënten, medewerkers, vrijwilligers, netwerk
en betrokkenen te informeren. Veel van deze
inhoud komt nu in het kwaliteitsrapport
terecht. De keuze is gemaakt om een
kort, maar wel met toelichting aangevuld
jaarverslag op onze eigen website te
publiceren en om kerngetallen goed vindbaar
en transparant te deponeren. Daarnaast is
het ons doel om een leesbaar rapport op te
maken dat aansluit bij de grootte van onze
organisatie.

DE ZELFREDZAAMHEID EN
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN
(WAT IS NODIG)
•

de gezondheidsrisico’s en veiligheid
(een individuele risico-weging)

•

de ervaren kwaliteit van bestaan
(welke tekorten, wat doen we eraan)

•

de betrokkenheid van familieleden en
belangrijke anderen

•

de afspraken over dagelijkse zorg en
ondersteuning (komen we afspraken na)
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COLOFON
Dit is een uitgave van Active4you.
Copyright 2019.
De foto’s zijn o.a. gemaakt door medewerkers van
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