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Van de
bestuurder

Samen maken we het verschil
Wat is kwaliteit van zorg als je als organisatie te maken hebt met een pandemie die diep ingrijpt in het
leven van cliënten, hun verwanten en de medewerkers? En zijn we in staat geweest om kwaliteit van
zorg te blijven bieden?
Wat mij betreft zijn dat belangrijke vragen in het rapport over het jaar 2020. Iedere cliënt van Careander heeft zijn of haar eigen beleving gehad van de pandemie. De één was angstig, de ander voelde
zich opgesloten of begreep niets van alle maatregelen. Ook waren er cliënten die informatie kregen
van bedenkelijke websites. Daarom was ook in 2020 oprechte aandacht voor de individuele cliënt, met
ondersteuning op maat, de belangrijkste sleutel voor de kwaliteit van zorg. Ieder mens is immers uniek.
In de driehoek van cliënt, verwant en medewerker kwam in deze periode veel goeds tot stand. Er werden
afspraken gemaakt over thuis logeren, omdat er in de woonlocatie een besmetting was. Over bezoek
werden concrete oplossingen bedacht die bijdroegen aan de veiligheid van een ieder. Op locatieniveau
functioneerde de driehoek, middels de lokale crisisteams. Op centraal niveau vond regelmatig overleg
plaats met cliënten en verwanten. Soms ontstond juist in de driehoek spanning vanwege misverstanden
of verschillende opvattingen van de (corona)regels.
Niet alleen cliënten, maar ook medewerkers van Careander hebben zich in 2020 keer op keer moeten
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ik noem als voorbeelden de sluiting van dagactiviteiten,
de sluiting van de winkels, meerdere wijzigingen in de bezoekregeling, thuis werken en ambulant begeleiden via de laptop. Daarmee heeft het jaar een enorme wissel getrokken op de weerbaarheid en flexibiliteit van een ieder. Ik heb gezien dat mijn collega’s zich volledig zijn blijven inzetten voor de cliënten,
ook als dat heel veel vroeg of als ze privé zorgen hadden. Ze zijn hun werk met hun hart blijven doen en
daarmee hebben ze het belangrijkste gedaan wat ze konden doen. Daar gaat het immers om bij
Careander en daar gaat het ook om in dit kwaliteitsrapport, naast andere thema’s rondom kwaliteit.
In dit verband verwijs ik ook graag nog naar onze unieke uitgave getiteld ‘Mijn Verhaal, corona raakt ons
allemaal’, waarin cliënten, hun familie, vrijwilligers en medewerkers vanuit hun eigen beleving vertellen
hoe zij de coronaperiode ervaren hebben.
Helaas konden we de coronaperiode niet afsluiten op 31 december 2020. Ook in 2021 gaat het nog door.
De effecten zullen nog jarenlang doorwerken. Maar in 2021 blijven we doen wat we in 2020 deden; werken vanuit bezieling. Ik ben blij dat dat terug te zien is in dit rapport, naast vele andere observaties en
informatie die van belang is voor een gedegen evaluatie van het bijzondere jaar 2020.

Ik wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer,
Bestuurder
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Careander is een organisatie van en
voor mensen. Iedereen heeft zijn of
haar verhaal over het afgelopen jaar. De
beleving van cliënten en medewerkers
is beschreven in het boek ‘Mijn verhaal,
corona raakt ons allemaal’.

De ervaringen vanuit de organisatie wordt beschreven in dit
kwaliteitsrapport. Samen geeft
het een beeld hoe Careander dit
bijzondere jaar heeft beleefd.

Mijn
Verhaal
corona raakt
ons allemaal

6 | Kwaliteitsrapport | 2020

Vroeg in het voorjaar werd er al
nagedacht over het kerstpakket 2020. Het werd een cadeau
door de brievenbus, omdat het
nog niet duidelijk was hoe de
ontwikkelingen rondom corona
zouden verlopen. Zo ontstond
het idee om een boek te maken.
Een boek, met daarin verhalen
over de corona periode. Corona
was op zijn retour, was het idee…
en door deze blijvende herinnering was er een terugblik op een
bijzonder jaar.

wat te vertellen. Stuk voor stuk
werden het gesprekken die vooral
veel losmaakten aan emoties.
Verdriet, bezorgdheid, eenzaamheid, boosheid, teleurstelling
en gemis of zelfs de angst om
iemand kwijt te raken. Maar er
werden ook positieve ervaringen gedeeld. De collegialiteit en
saamhorigheid, het inventief en
creatief zijn, op elkaar kunnen
bouwen en vertrouwen hebben in
elkaar. Een scala aan emoties en
ervaringen passeerden de revue
in deze gesprekken.

Samen doen
De verhalen vertoonden veel
overeenkomsten, zoals;
• Tijdens de lockdown elkaar
moeten missen, terwijl je
elkaar juist zo nodig hebt.
Hoe heeft iedereen dat ervaren en hoe is men hiermee
omgegaan?
• Het samenwerken aan oplossingen en het waarderen
dat men gezamenlijk tot de
oplossing gekomen is.
• Het belang van het samenspel tussen ouders, medewerkers, vrijwilligers,
ondersteunende diensten
en de cliënten. Maar je leest
ook terug waar het soms mis
gaat in dit samenspel.
• Het belang van communicatie.
Tussen de regels door lees je
soms teleurstellingen in elkaar of
juist de enorme waardering en de
kracht die men heeft laten zien in
deze lastige tijd.

Verhalen ophalen
De insteek was, om vanuit
verschillende invalshoeken
verhalen op te halen. Niet alleen
cliënten en medewerkers kregen
te maken met problemen die
ontstonden door corona. Ook
ouders en vrijwilligers hadden te
maken met corona en de gevolgen daarvan.
Iedereen die gevraagd werd om
mee te werken, reageerde positief. Want iedereen had echt wel
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Ook worden veel tips en tops
gedeeld. Wat gaat er goed en
wat is er voor verbetering vatbaar?

Reacties
Alle deelnemers aan het boek
hebben het prettig gevonden
om hun ervaringen te kunnen
delen. Een luisterend oor en een
moment van stilstaan bij hun
persoonlijke ervaringen werd als
zeer positief ervaren. Een aantal
vond het daarbij ook belangrijk

De cover
Op de cover van het boek staan
drie personen afgebeeld, een
vrouw, een man en een kind.
Deze personen raken en overlappen elkaar, zoals deze verhalen
en corona ons raken. Tegelijkertijd laat het ook zien hoe onze
wereld was. We konden elkaar
aanraken, knuffelen en vasthouden. Daarmee konden we elkaar
troost bieden als het even tegen
zat. Door corona is bijna alles
anders geworden.

“De verhalen zijn uniek,
net als hun vertellers.
Ze gaan over belevenissen
en emoties.”
om hun verhaal met een groter
publiek te kunnen delen, te laten
horen hoe corona hen geraakt
heeft.

Media
De media zijn breed benaderd en
door publicatie in meerdere kranten hebben de verhalen een nog
breder publiek gekregen. Ook op
de website, Facebook en LinkedIn
is het boek onder de aandacht
gebracht. Dit alles gaf aan een
breder publiek een inkijkje in het
bijzondere Careander coronajaar
2020.
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Samen maken we het
verschil
Door met elkaar in gesprek te
gaan en verhalen met elkaar te
delen, kunnen we van elkaar
leren. Dat is een ervaring die
tot stand is gekomen door het
maken en delen van dit boek.
Iedereen mag eerlijk en kritisch
zijn, maar ook trots en complimenteus. Laten horen wat goed
gaat, maar ook waar nog verbeterpunten liggen.
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In het hoofdstuk ‘Zorg rondom Corona’
ligt de focus op het verhaal van de
organisatie. Hoe is Careander omgegaan
met deze crisis?

Zorg

rondom corona
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Onverwacht – de eerste
golf (maart – juni)

Tussentijdse evaluatie
(juni)

Corona overviel Nederland en
overviel ook Careander. In maart
2020 was niet te bevatten welke
gevolgen de uitbraak van corona
zou hebben. In het begin is de
crisis pragmatisch aangepakt.
Binnen de organisatie was één
crisisteam ingericht. Hierin zaten
leden van het managementteam
en uit elk cluster één teammanager. Op afroep werden deskundigen aan het crisisteam toegevoegd.
Het crisisteam nam de besluiten
die nodig waren om de continuïteit van de zorg te kunnen
garanderen, zoals sluiting van
dagactiviteiten en stopzetten
van de bezoekregeling. Omdat de
crisis langer duurde en omvangrijker bleek dan in eerste instantie werd gedacht, is in april een
beleidsteam van start gegaan.
Het beleidsteam functioneerde
naast en ter ondersteuning van
het crisisteam. Het beleidsteam
hield zich bezig met het zorgcontinuïteitsplan, de vertaling
van richtlijnen van Zorgkantoren
en gemeenten en de financiële
gevolgen van deze crisis.

Na de eerste golf is in juni de
crisisstructuur geëvalueerd. Dit is
gebeurd in nauwe samenspraak
met Centrale cliëntenraad,
deelraad verwanten. Na deze

evaluatie is besloten de structuur van de crisisorganisatie aan
te passen, waardoor zowel het
organisatie brede beleid als het
maatwerk op locatie geborgd
werd.

Crisisorganisatie (vanaf
juni)
Binnen de organisatie functioneert vanaf juni één Organisatiecrisisteam (OCT) onder voorzitterschap van de bestuurder.
Het OCT neemt besluiten die de
organisatie als geheel aangaan.
Daarnaast functioneert op elke
locatie een Locatiecrisisteam
(LCT). Deze zorgt voor uitvoering van de maatregelen op de
locatie. Deze verdeling verhoogt
de slagvaardigheid en biedt de
mogelijkheid tot maatwerk.
Taken van het Organisatiecrisisteam (OCT):
• Strategische besluitvorming

•

•

en coördinatie.
Besluitvorming over de
zorgcontinuïteit, evacuatie
of opvang van slachtoffers.
Communicatie en informatievoorziening

“In snel tempo moesten
we verschillende besluiten
nemen.”
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Coronatesters
Nieuwsbericht
december 2020

Op de locaties komen
collega’s gehuld in witte
pakken en mondkapjes op.
Dit zijn de coronatesters
voor de afnames bij de
cliënten van Careander. Zij
zijn werkzaam bij Careander. Sinds de eerste golf zijn
2 medewerkers geschoold.
Inmiddels zijn er 14 testers
vanuit alle drie de clusters
werkzaam.
In het begin was er alleen
de beschikking over de PCR
test die werd afgelezen in
het lab van het ziekenhuis.
Daarna zijn de testers extra
geschoold om een sneltest
af te nemen en om zelf
ook de testresultaten uit
te lezen. Ze hebben zelfs
afname van de test op
elkaar geoefend.
Careander is erg blij met
deze inzet, dankzij hen
kan er snel getest worden,
hoeven cliënten minder lang
in quarantaine en kunnen
testen gedaan worden met
begrip voor de spanning die
het bij cliënten oplevert.
Een mooi voorbeeld hiervan
is een cliënte die het erg
spannend vond en niet
getest wilde worden. De
tester zag haar pop en
vroeg of ze eerst de pop
mocht testen. Dit mocht,
waarna de cliënt ook het
testen bij zichzelf toeliet.
De testers doen dit naast
hun werk op de locaties.
Om de beurt hebben ze de
testtelefoon bij zich voor
een aantal dagen en reageren dan snel op een oproep.
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•

Contacten met externe partijen op bestuurlijk niveau.

Het OCT wordt ondersteund
door een werkgroep met vertegenwoordigers uit stafafdelingen (Expertise & Behandeling,
Finance & Control, Medewerker &
Organisatie en Beleid).

Inrichting van het
Locatiecrisisteam (LCT)
Iedere locatie heeft een
Locatiecrisisteam (LCT), onder
leiding van de teammanager, om
ter preventie of bij een uitbraak
besluiten op maat te kunnen
nemen. Maatregelen worden
waar mogelijk in samenspraak
met de verwantenraad genomen.
In ieder LCT heeft minimaal één
verwant zitting. Het beleid zorgt
voor maatwerk, kan per locatie
verschillen en is afhankelijk van
de specifieke situatie.
Taken van het Locatiecrisisteam
(LCT):
•
Interne aansturing van

•

•
•

de locatie waar het zaken
betreft die betrekking
hebben op de crisis.
Vertaling organisatierichtlijnen naar lokale
crisisaanpak.
Coördinatie van de
activiteiten op de locatie.
Contacten met verwanten
en externe partijen op
locatieniveau.

Gevolgen voor kwaliteit
van zorg
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Het landelijke tekort aan PBM
leverde ook voor Careander
de nodige uitdagingen op. In
de gehandicaptensector wordt
minder gebruik gemaakt van
beschermende middelen dan
in andere zorgsectoren, waardoor de voorraad beperkt was.
Careander heeft desondanks
geen tekort aan PBM gehad. Er
is ruimte en budget vrijgemaakt
om te zorgen dat de bescher-

mende middelen konden worden
aangekocht. Veilig werken was
prioriteit.
Lees het persoonlijke verhaal “We
hebben het met elkaar geregeld”
van Douwe Boonstra , veiligheidskundige in ‘Mijn Verhaal’ op
pagina 41.
Testen
Het landelijk beleid en de (zeer)
beperkte testcapaciteit heeft
Careander doen besluiten cliënten zelf te gaan testen. Medewerkers zijn geschoold voor het
afnemen van zowel de sneltest
als de PCR- test. Bijkomend voordeel is dat cliënten niet naar een
centrale locatie hoeven, maar in
hun eigen omgeving getest kunnen worden. Voor het testonderzoek is samengewerkt met het
laboratorium van de ziekenhuizen
in Harderwijk en Ede. Ook voor
medewerkers zijn sneltest mogelijkheden georganiseerd. Naast
de snelroute bij de GGD kan ook
gebruik gemaakt worden van een
snelteststraat. Hiervoor wordt
samengewerkt met Test-to-go in
Ede en Perspectief in Harderwijk.

Maatwerk
Waar in het voorjaar locaties
voor werk- en dagactiviteit
verplicht werden gesloten, is
het vanaf de zomer mogelijk
om ondersteuning op maat te
leveren. Dit wordt door cliënten,
verwanten en medewerkers erg
gewaardeerd en als zeer prettig
ervaren. Het overleg in de driehoek (cliënt, verwant, begeleider)
is van groot belang om te kijken
wat mogelijk is voor de cliënt.
Bezoek
Door landelijke maatregelen was
bezoek ontvangen vanaf maart

“De regering had in de
eerste fase van de crisis
geen aandacht voor de
gehandicaptenzorg.”
Na de uitbreiding van de test
capaciteit bij de GGD’s, wordt er
nauwelijks nog gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid.

niet meer toegestaan. Dit was
een zeer ingrijpende en verdrietige situatie voor verwanten,

cliënten en vrijwilligers. Vanaf
juni kwam er versoepeling in
deze maatregelen. Hierdoor
ontstond er meer ruimte voor
maatwerk.
Op pagina 77 in ‘Mijn Verhaal’
staat het aangrijpende verhaal
van de ouders van Francis. Toen
hun dochter corona bleek te
hebben, konden zij niet naar haar
toe.
Onverwachte winstpunten
Door de beperkingen ontstonden
er veel spontane en creatieve
initiatieven om met elkaar in verbinding te blijven. Zo werd o.a.
het Careander Journaal bedacht.
De coaches Sport en Bewegen enthousiasmeerden zowel
cliënten als medewerkers om te
blijven bewegen. Zij organiseerden sport- en beweegactiviteiten
en waren een vast item in het
wekelijkse Careander Journaal.
Op pagina 29 in ‘Mijn Verhaal’
zijn de energieke ervaringen van
de coaches Sport en Bewegen te
lezen.
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Deze tijd heeft ook geleerd dat
thuiswerken beter gaat dan voorheen werd verwacht.
Sinds 12 maart 2020 werken
medewerkers, daar waar het
mogelijk, vanuit huis. Hier waren
de nodige aanpassingen voor
noodzakelijk, zoals het faciliteren
van hardware om thuiswerken
mogelijk te maken en het online
kunnen vergaderen via Teams.
Daarnaast is er ook een thuiswerkregeling geïmplementeerd.

Luistercoaches
Iedereen beleeft deze crisis op
zijn of haar manier en een scala
aan emoties en ervaringen passeert de revue.
Cliënten konden met hun begeleider bespreken hoe en welke
impact de crisis en de genomen
maatregelen op hen heeft gehad.
Om medewerkers te ondersteunen zijn er luistercoaches ingezet.
Meer informatie over de inzet van
de luistercoaches is te lezen op
pagina 32 in dit kwaliteitsrapport.

“Samen geven we de
zorg vorm.”

Personeelsinzet
Door de stijging van het verzuim
en de verplichte quarantaine tijd
onder medewerkers waren er
zorgen of er voldoende kwantitatieve en kwalitatieve bezetting
was om de juiste ondersteuning te kunnen leveren. Door de
sluiting van werk- en dagactiviteiten zijn de begeleiders van
deze locaties ingezet binnen de
woonlocaties. Ook medewerkers van de serviceteams en de
afdeling Expertise & Behandeling
zijn ingesprongen waar nodig.
Daarnaast is er een flexibele schil
samengesteld van medewerkers,
die hebben aangegeven extra
uren te kunnen en willen werken in deze periode. In een enkel
geval is er ook gebruik gemaakt
van externe uitzendkrachten.
Eind 2020 is de start gemaakt

met het werven van “extra
handen”. Het gaat dan om
mensen die betrokken zijn bij de
gehandicaptenzorg, liefst met
een zorgopleiding, die collega’s
ondersteunen zodat de zorg door
kan blijven gaan.
Financien
De financiële consequenties van
de coronacrisis zijn fors. Er is
sprake van gederfde omzet en
daarnaast van meerkosten. Lees
meer hierover op pagina 42 in dit
kwaliteitsrapport.
Communicatie
Om iedereen zo snel mogelijk van
nieuws te voorzien is vanaf het
voorjaar op zowel de website als
intranet een aparte coronapagina ontwikkeld met onder meer:
het laatste nieuws, uitleg over
de maatregelen, protocollen en
richtlijnen. Careander beschikte
bij de aanvang van de Corona
crisis niet over de structuur om
centraal berichten te versturen
naar verwanten.
Dit is opgelost door het implementeren van een adressograaf.
Dit systeem maakt een koppeling
met de correspondentieadressen
van alle verwanten in PlanCare.
Op deze manier zijn er altijd
actuele adres- en mailinglijsten
beschikbaar. Ook worden er geen
dubbele berichten meer verstuurd aan cliënten die zowel bij
Careander wonen als werken.
Vanaf december verschijnt elke
2 maanden Careander Online,
een online nieuwsbrief voor alle
verwanten, vrijwilligers en medewerkers. Een waardevolle kwaliteitsslag met betrekking tot com-
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municatie. De communicatie met
medewerkers kwam vanaf het
begin van de corona crisis snel
op gang. Wekelijks verscheen,
na de landelijke persconferentie,
een corona nieuwsbericht van de
bestuurder. Daarin was o.a. een
update te lezen over de stand

Dit werd door zowel cliënten als
verwanten als een groot gemis
ervaren. Hoe Careander hiermee
om is gegaan is te lezen in het
kwaliteitsrapport op pagina 22
‘Cliëntervaringen en medezeggenschap’.

“Thuiswerken gaat beter dan
voorheen werd verwacht.”
van zaken binnen Careander
en de impact van de landelijke
maatregelen. Daarnaast was er
ook altijd ruimte voor bemoedigende woorden en waardering
voor de inzet van iedereen.
Medezeggenschap
Begin maart werden de overleggen met de medezeggenschap
(OR en CCR) geminimaliseerd. Dit
werd door zowel cliënten als

Careander

In december 2020 is
de eerste Careander
Online uitgebracht.
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De kern van onze visie is dat wij ieder
mens beschouwen als door God geliefd.
Ieder mens heeft unieke talenten en
ambities die hij of zij kan ontwikkelen. Bij
kwaliteit van zorg staat de mens voorop.
Careander is daarin ondersteunend.

Programma
‘De basis versterken’
In 2019 is Careander gestart met
het programma ‘De basis versterken’. Het programma bestaat
uit de deelprojecten: Methodisch
Cyclisch werken, Ons Portaal, Dit
vind ik ervan en de Wet Zorg en
Dwang.

Kwaliteit
van
zorg
Omdat ieder mens
uniek is
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Dit programma zorgt ervoor dat
de visie in de dagelijkse praktijk wordt vormgeven. ‘De Basis
Versterken’ gaat over de rol van
de professional die de cliënt
ondersteunt bij het creëren van
een zo’n goed mogelijk leven. Dat
vraagt dat we weten wie de cliënt is, wat belangrijk is voor hem
of haar, wat is ondersteuningsvraag en wat zijn de risico’s, de
wensen en dromen.

Training
Vanwege corona zijn de geplande
trainingen in 2020 gestopt en/
of uitgesteld tot het voorjaar van
2021. Deze verplichte ‘pauze’
heeft geleid tot andere inzichten
met betrekking tot de training.
Om de samenhang te tonen en
te versterken, is er een gezamenlijke training ontwikkeld
waarin alle thema’s van ‘De Basis
Versterken’ een plek krijgen. Deze
training is deels online.
Dit levert tijdswinst op voor de
medewerker, maar geeft vooral
meer zicht op de samenhang
van deze thema’s. Hierdoor kan
ook de communicatie rondom de
training van de Basis Versterken,
in één keer en eenduidig worden
uitgedragen.

De plannen voor 2020:
• Opzetten beheersorganisatie Ons Dossier
• Project Ons Portaal
• Projecten Basis Versterken verder uitrollen en
implementeren

Methodisch en Cyclisch
werken (MCW)
Tijdens de herinrichting van het
elektronisch cliëntendossier ‘Ons
Dossier’ kwam naar voren dat
naast het goed inrichten van het
systeem, ook inhoudelijke kennis
over methodisch en cyclisch werken voldoende aanwezig moet
zijn en toegepast moet worden. In de praktijk blijkt dit niet
altijd het geval; er wordt dubbel
werk verricht omdat informatie
niet goed of op de juiste plek
is vastgelegd, doelen zijn niet
altijd smart en ontwikkelgericht
beschreven, er wordt niet altijd
via de SOAP wijze (Subjectief
Objectief Analyse Plan) gerapporteerd. Ook worden behaalde
resultaten niet altijd op een
goede manier geëvalueerd waardoor er geen juist beeld is van de
actuele situatie.
Het gewenste eindresultaat van
het project is dat alle medewerkers in de primaire ondersteuning, werken volgens de
fasen van het zorgproces en de
levensdomeinen van Schalock om
inzicht te krijgen in de kwaliteit
van bestaan van de cliënt. De
informatie die wordt opgehaald,
wordt vastgelegd in ‘Ons
Dossier’. Zo bieden we samen de
ondersteuning die afgesproken is
en kan de cliënt er op vertrouwen
dat we doen wat we beloven.
Met behulp van een extern
trainingsbureau zijn vijf interne
trainers geworven en opgeleid
om de trainingen te verzorgen.
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Ons Portaal
Careander vindt het belangrijk
dat cliënten en hun wettelijk vertegenwoordiger op een directe
manier toegang hebben tot
onderdelen van Ons Dossier. In
‘Ons Portaal’ is dat gerealiseerd.
Hier hebben cliënten- en verwanten toegang tot de rapportages, het plan en de cliëntagenda.
In maart 2020 is de organisatie
brede implementatie afgerond.
Daarna is aandacht gegeven

Ook is fase 2 uitgesteld, waarin
de mogelijkheid wordt gerealiseerd dat cliënten en verwanten
kunnen reageren op een rapportage of een agenda punt kunnen
aanmaken. Het is nog niet duidelijk wanneer fase 2 gaat starten.

Dit vind ik ervan!

De interne leerbegeleiders
hebben de leergang ‘Dit
vind ik ervan gevolgd en
zijn klaar om trainingen te
geven.

Wat zijn de wensen, dromen en
verlangens van cliënten? Hoe
ervaren zij het wonen en de
ondersteuning. Met de methode
‘Dit vind ik ervan (DVIE)’ gaan

“Rapportages kunnen
meelezen in Mijn Plan
is heel fijn.”
aan het proces van borging en
doorontwikkeling. Als gevolg van
corona zijn de geplande informatiebijeenkomsten voor
cliënten en verwanten verschoven naar 2021.

we de ervaringen van cliënten
en verwanten ophalen. Het biedt
handvatten voor een continue
onderzoekende dialoog tussen de
cliënt en de begeleider.

In februari 2020 hebben twee
teams meegedaan aan de pilottraining van ‘Dit vind ik ervan!’
Het doel van deze training is dat
de twee interne leerbegeleiders
DVIE ervaring opdoen in het trainen van teams en leren van de
tips en tops die zij ontvangen van
de deelnemers. Door corona is de
training per direct gestopt.
Een voorbeeld van zo’n tip is dat
de orthopedagoog Kind en Jeugd
voorstelde om de gesprekssuggesties anders te formuleren. Op
die manier sluit de vragenlijst
meer aan bij deze specifieke
doelgroep.
Doordat de implementatie van
het project is verschoven naar
2021 zijn er op dit moment nog
geen ervaringen van cliënten
opgehaald.
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Raad van Bestuur

Careander

Wet Zorg en Dwang
(WZD)
Onderstaande punten zijn uitgevoerd om de Wet Zorg en Dwang
te implementeren:
• De e-learning WZD van de
VGN academie is zeer goed
gevolgd. (420 medewerkers)
• Er zijn vier WZD functionarissen benoemd.
• Onder leiding van een
externe trainer is voor de
orthopedagogen en de WZD
functionarissen zowel een
training als een online intervisie WZD georganiseerd.
• De orthopedagogen zijn in de
teams gestart met gesprekken over de betekenis van de
wet en casuïstiek bespreking.
• In de week van de WZD eind
september 2020 is i.s.m. de
orthopedagogen op intranet
dagelijks aandacht besteed
aan verschillende facetten
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het stappenplan WZD moet
worden gevolgd.
Er is overleg geweest tussen
de WZD functionarissen
en de bestuurder inzake de
WZD.
Er is een intentieverklaring
getekend met collega organisaties (’s Heerenloo, Siza,
Pluryn en Zideris). Hierin
is afgesproken om samen
te werken rondom de inzet
van een extern deskundige.

“Iedereen beslist over zijn
of haar eigen leven en / of
ondersteuning.”
•

•

van de WZD.
De leden van de centrale
Cliënten deelraad cliënten
hebben in die week een
training gevolg van Raad op
Maat; ‘Wegwijs in de WZD’.
In alle teams is een 0-meting
uitgevoerd om te inventariseren voor welke cliënten

•

•

Verdere afstemming hierover
volgt in 2021.
In het cliëntendossier is
gewerkt aan het beschikbaar
maken van de module WZD.
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de cliëntvertrouwenspersoon WZD.

Impact landelijke corona
maatregelen
De impact van de door de overheid opgelegde corona maatregelen is zeer groot geweest voor
zowel cliënten als medewerkers.
Beperkende maatregelen zoals
de beperkte bezoekregeling, het
afstand houden en het sluiten
van werk- en dagactiviteiten
heeft veel cliënten van hun vrijheid ‘beroofd’. Vragen als: Blijf ik
gezond? Kan ik mijn familie nog
zien? Kan ik naar het werk? zorgden voor onzekerheid en onrust
in de eerste periode van de crisis.
Het was voor iedereen een zoektocht. Medewerkers hebben ook
in deze situatie en met de maatregelen veel aandacht besteed
aan het welzijn van cliënten.
In ‘Mijn Verhaal’ zijn meer
verhalen te lezen over de impact
van deze periode.
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Careander zoekt actief verbinding met
iedereen die een belangrijke rol speelt of
kan spelen in het leven van de cliënt. Ook
wanneer het lastig is en de mogelijkheden
beperkt zijn. Het vraagt soms om keuzes
te maken in wat wel en niet kan.

Sporten en Bewegen
Sporten, bewegen en het stimuleren van een gezonde, actieve
leverstijl is hun dagelijks werk.
Het afgelopen jaar hebben zij
actief cliënten bezocht en door
met elkaar te bewegen verbinding gemaakt.

Prokkelen
Maar het biedt ook ruimte voor
mooie, creatieve en betekenisvolle initiatieven om samen in
verbinding te komen.

Het Careander Journaal
De sluiting van locaties had grote
impact op de cliënten.
Rebecca, bewoner van locatie
de Steenrots, heeft de bestuurder van Careander onderstaand
bericht gestuurd.
Beste Bert Brouwer,

Kwaliteit
door verbinding
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Ik heb allemaal dingen gehoord
dat we nog niet naar de boerderij kunnen.
Daar wordt ik zo onrustig van.
Zou u me uit de brand kunnen
helpen?
Als ik die maatregelen hoor dan
wordt ik verdrietig en boos.
Dan wordt mijn hoofd vol en
helemaal onrustig.
Ik wil graag meer informatie
over het Corona virus.
Als u nog een tip heb, laat het
maar weten.
Groeten van Rebecca
Hierin lees je wat de Corona
maatregelen met haar doet. Dit
is één van de redenen waarom

een aantal medewerkers een
Careander Journaal wilden realiseren. Een andere manier van
met elkaar in contact komen. En
wat kan het beste in een gesloten wereld? Inderdaad.. gebruik
maken van video’s!
De journaals hadden een eigen
thema en herkenbaarheid. Zo
was er voor iedereen een leuk
item. Iedere week was er een
gebaar van de week gepresenteerd door een cliënt. De coaches
Sport en Bewegen gaven een
enthousiaste oefening waaraan
iedereen kon meedoen. Ook de
bestuurder vertelde wekelijks iets
over de actualiteit of stak een
hart onder de riem. Zo heeft hij
ook via het Careander Journaal
antwoord gegeven op de brief
van Rebecca.
De journaals waren er voor en
door cliënten, twee cliënten
waren afwisselend presentator
van het journaal.
In totaal zijn er 12 Careander
Journaals gemaakt en met een
gemiddeld aantal kijkers van 400
tot 500 per keer is dat iets om
trots op te zijn!

In 2020 is het prokkelen niet door
gegaan. Er kon in deze tijd geen
beroep worden gedaan op ondernemers die al genoeg moeite

hebben om het hoofd boven
water te houden. Ook locaties
hebben hun handen vol aan het
dagelijks werk.
Wel hebben alle cliënten een
Prikkelende Prokkelkaart gekregen. Zij konden die gebruiken om
iemand uit te nodigen om samen
iets te doen. Bijvoorbeeld samen
de hond uitlaten, kopje koffie
drinken, samen een spelletje
doen of iets naar eigen keuze.

Partnerschap Prokkel
Careander is 3 jaar partner
geweest van de Stichting Prokkel.
Met ingang van 2021 stopt het
partnerschap.
De belastbaarheid van de medewerkers is hoog en corona vraagt
veel. Hierdoor is er minder ruimte
voor een intensieve activiteit als
Prokkel.
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Je wordt serieus genomen, je kan jezelf
zijn en je mening wordt gerespecteerd
(kernwaarde respect). Wanneer de cliënt
centraal staat is de medezeggenschap van
cliënten een vanzelfsprekendheid.

Of het nu gaat om de dagelijkse
contact momenten, de gesprekken voor ‘Mijn Plan’, gesprekken
in de driehoek of bij deelname in
een cliëntenraad.

Cliëntmedezeggenschap

Cliënt
ervaringen
& medezeggenschap

Medezeggenschap is lokaal en
centraal geregeld. In de
woon- en werklocaties worden
cliënten vertegenwoordigd door
een cliëntenraad die voor hun
belangen opkomt. In 16 locaties
zijn cliëntenraden ingesteld.
Daarnaast worden in vier locaties
inspraakavonden of groepsvergaderingen gehouden. Bij deze
bijeenkomsten zijn alle cliënten
van de locatie of groep welkom
om mee te praten.
Ook verwanten hebben een rol
in de medezeggenschap. In de
meeste locaties is een verwantenraad actief. Op centraal
niveau is een centrale cliëntenraad ingesteld die bestaat uit een

deelraad cliënten en een deelraad verwanten. Deze deelraden
vergaderen afzonderlijk van
elkaar met de bestuurder.

Medezeggenschap in
crisistijd: terugblik
Voor de Centrale Cliëntenraad
(CCR) was het jaar 2020 door
het coronavirus een bijzonder
jaar. In maart vonden de eerste
deelraad vergaderingen van het
nieuwe jaar plaats. Een jaar vol
plannen en uitdagingen. Vanaf
de tweede helft van maart bleek
gewoon vergaderen niet meer
vanzelfsprekend. De lokale medezeggenschap stond van het ene
op het andere moment stil. Vergaderingen werden geannuleerd.
De voorzitter van de CCR deelraad verwanten en de coach
cliëntenraden zochten vrij snel
na het uitbreken van de crisis
contact.

Bijna wekelijks was er telefonisch
contact, werden ontwikkelingen
uitgewisseld en informatie van
belangenorganisaties over de
coronacrisis gedeeld. Ook was er
met enige regelmaat contact tussen de voorzitter en de bestuurder om de huidige situatie binnen
de organisatie te bespreken.
In juni werd de wens uitgesproken om weer met de CCR, de
deelraad cliënten en de deelraad
verwanten in overleg te gaan.
Binnen de mogelijkheden van dat
moment zijn de overleggen met
beide deelraden weer opgestart.
Met de leden van de deelraad cliënten is gestart met digitaal vergaderen. Verwanten gingen met
een kleinere delegatie op locatie
in overleg met de bestuurder.

Medezeggenschap crisistijd – vooruit kijken
Na deze terugblik kijken we met
elkaar vooruit. We hebben elkaar
hard nodig om door deze crisis
heen te komen. Betrokkenheid
bij de maatregelen die worden
genomen gebeurt via Locatiecrisisteams (LCT). Verwanten en
cliënten worden lokaal betrokken
bij maatregelen die moeten worden genomen. Afhankelijk van de
situatie zoals die in de locatie is.
Meer maatwerk is goed voor de
kwaliteit van de besluiten en het
draagvlak. De digitale mogelijkheden zijn ontdekt om met elkaar
te kunnen vergaderen.

De plannen voor 2020:
•
•
•
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Het starten met ‘Dit vind ik ervan’
Toepassen Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(Wmcz) en vormgeven inspraak.
Betrokkenheid verwanten bevorderen in cluster Noord
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•
•
De CCR deelraad verwanten geeft aan:
‘In normale tijden zouden
de genomen ingrijpende
maatregelen niet buiten
medeweten en instemming
van de cliëntenraad mogen
plaatsvinden. Er was
echter sprake van een zeer
bijzondere situatie. De conclusie werd getrokken dat
het verkrijgen van advies
of instemming binnen de
.’gegeven omstandigheden,
toen niet mogelijk was.’

•
•
•
•
•

•
•

Met videobellen spreek je elkaar
en wissel je informatie uit, maar
als je elkaar in het echt ontmoet
is er verbinding. En dat echte
contact wordt gemist door beide
deelraden van de CCR.
Vanuit de organisatie wordt veel
geïnvesteerd in informatievoorziening voor medewerkers en
verwanten. Via de begeleiding
worden cliënten geïnformeerd
over maatregelen en nieuwe
ontwikkelingen. Informatie
voor cliënten wordt omgezet in
duidelijke, eenvoudige taal met
plaatjes en picto’s.

Besproken onderwerpen
in de CCR in 2020
•
•

Evaluatie eerste coronagolf
Starten van de lokale cristeams – daardoor beter contact en communicatie met
verwanten en cliënten over
te nemen maatregelen
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Informeren over (route tot)
vaccineren
Instemming CCR DV m.b.t.
benoeming WZD functionarissen Bij Careander
Instemming CCR DV m.b.t.
stoppen Kinderopvang Plus
Instemming gegeven m.b.t.
Privacyreglement
Instemming gegeven m.b.t.
Beleid beveiligingscamera’s
Jaarrekening 2019 voor kennisgeving aangenomen
Begroting 2021 – wensen
inventarisatie en later positief advies over de begroting
Plannen organisatie voor
2021
Jaarverslagen 2019 van de
Klachtenfunctionaris en de
Cliëntvertrouwenspersoon
voor kennisgeving aangenomen
Kwaliteitsrapport 2019
Project De basis versterken
Evaluatie huisbladen Contact
en Cliënten Contact
Thema Identiteit en zingevingsvraagstukken
Strategische Koers
Externe audit – Onderdeel
met cliënten en verwanten
CCR beide deelraden
Wet Zorg en Dwang – Workshop Raad op Maat voor de
CCR deelraad cliënten
Nieuwe donorwet
Prokkelstagedag (annulering)
Communicatie voorstel m.b.t.
communicatie vanuit organisatie richting verwanten

Nieuwe Wmcz 2018
In 2020 is het beleid medezeggenschap cliënten herschreven.
Dit beleidsstuk, dat visie en uitgangspunten beschrijft m.b.t. de

medezeggenschap en de rol van
cliënten en verwanten daarin, is
de basis voor de medezeggenschapsregeling.
Eind 2020 is een start gemaakt
met het opstellen van de medezeggenschapsregeling. In het
voorjaar van 2021 wordt het
beleidsstuk, de medezeggenschapsregeling en een uniform
huishoudelijk reglement vastgesteld.

Ontwikkelingen interne
en externe cliëntvertrouwenspersonen
Per 1 januari 2020 is de Wet zorg
en dwang (Wzd) ingevoerd. Deze
wet voorziet erin dat cliënten
en verwanten gebruik kunnen
maken van een externe
cliëntvertrouwenspersonen Wzd.
Het betreft dan kwesties die te
maken hebben met de inzet van
onvrijwillige zorg.
Cliënten en verwanten kunnen al
ruim 10 jaar gebruik maken van
een cliëntvertrouwenspersoon
vanuit de Wet Kwaliteit, Klachten
en Geschillen Zorg. Die dienst zal
Careander blijven aanbieden.
In de loop van 2020 kwam er
meer duidelijkheid over het aanbod van de externe vertrouwenspersonen Wzd.
Er is inmiddels een samenwerking opgezet tussen de interne
en externe cliëntvertrouwenspersonen. Die samenwerking krijgt in
2021 verder vorm.

Wegwijs in de Wet zorg
en dwang
Eind september werd er
landelijk een voorlichtingsweek
over de Wet zorg en dwang

Eigen regie kan ook zijn, dat
je zegt: “kies jij maar”.
georganiseerd. De CCR deelraad
cliënten heeft de workshop ‘Het
recht op vrijheid en de Wet zorg
en dwang’ van Raad op Maat
gevolgd.
Naast informatie over de wet
hebben de cliënten ook situaties
in de praktijk bekeken en
besproken. Door het bekijken
van filmpjes en het spelen van
een spel zijn de cliënten verder
wegwijs gemaakt in de nieuwe
wet.

Voorzitter CCR deelraad
verwanten verteld over
2020
Wim Schaap: “In de vergadering
van september 2019 werd ik de
nieuwe voorzitter van de Centrale Deelraad Verwanten. Dit
is symbolisch gedaan door het
overhandigen van een voor-

zittershamer. Die hamer heb ik
helaas slechts twee vergaderingen kunnen gebruiken, doordat
fysieke vergadering niet meer
mogelijk waren. Vergaderingen
werden aangepast naar videobellen. Een nieuwe stap voor veel
mensen.
Inmiddels zijn wij daaraan redelijk
gewend, maar waar ik nooit
aan zal kunnen wennen zijn de
effecten van deze coronacrisis
op onze samenleving en dan met
name de gevolgen voor de men-

sen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Gelukkig is er door een
goede samenspraak en meerdere
vormen van overleg binnen alle
geledingen op een verantwoorde
manier getracht de zorg voor
onze mensen zo goed mogelijk
overeind te houden. En mijn
voorlopige conclusie is dat dit
redelijk goed geslaagd is. Na een
korte evaluatie is er nu ook beter
invulling wordt gegeven aan de
communicatie met betrokkenen
en het verstrekken van informatie. Het is een jaar met ziekte,
verlies van mensen, verlies van
inkomsten en veel eenzaamheid
met een overheid die stuurde en
ondersteunde, zonder te weten
wat de effecten op langere termijn zullen zijn. 2020 zal daarom
een memorabel jaar blijven.
Graag wil ik besluiten met een
persoonlijke noot: Als ouder van
een kind met een beperking heb
je feitelijk maar één opdracht en
dat is ervoor te zorgen dat jouw
kind gelukkig is en blijft. Ik denk
dat alle medewerkers en betrokkenen bij Careander daar ook het
afgelopen jaar weer, ondanks de
moeilijke omstandigheden, een
waardevolle bijdrage aan hebben
geleverd.”

Waar gaat Careander aan werken in 2021?
•
•

Het beleid Medezeggenschap cliënten vaststellen
Verder vormgeven samenwerking met CVP WZD
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Medewerkers

en
teams
Betrokken & Bekwaam

Betrokken en vakbekwame medewerkers
zijn essentieel voor goede zorg. Werken
aan kennis en competenties, elkaar
stimuleren en uitdagen om te groeien.
De regie voeren over je eigen werk. Die
ruimte krijgt iedereen bij Careander.

Leren en ontwikkelen
In 2020 is vanuit de afdeling
Leren & Ontwikkelen (L&O)
gewerkt aan het verder vormgeven van het strategisch opleidingsbeleid en de daarin geformuleerde visie.
Door de coronacrisis werden
fysieke trainingen afgezegd
en het online leren bleek een
moeizame stap door gebrek aan
technische mogelijkheden. Door
de hoge werkdruk in de teams
is besloten dat de prioriteit bij
ondersteuning aan cliënten ligt
en alleen de strikt noodzakelijke
trainingen zoals BHV en voorbehouden en risicovolle handelingen, door te laten gaan.
Uiteindelijk zijn ook de BHV
trainingen tijdelijk stopgezet om
het risico op besmettingen te
minimaliseren.
De e-learnings van de VGN
academie en Good Habitz waren
wel beschikbaar en daar is ook
gebruik van gemaakt in deze
periode. Met name de e-learning Corona en WZD zijn goed
gevolgd.
Het heeft tijd gekost om voor
trainingen een online alternatief
aan te bieden. In het najaar van
2020 is er (online) getraind in de
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methodieken LACCS en Geef me
de 5. Voor medewerkers was dit
in het begin wennen, maar online
trainen heeft ook voordelen
zoals de reistijd die wegvalt. Er
wordt aangegeven dat er online
prima geleerd kan worden. Dat er
minder interactie is met de groep
wordt als nadeel ervaren. Online
trainen zal dan ook niet als
vervanging kunnen dienen, maar
kan wel een prima bestaande
aanvulling blijven.

Leerportaal
Er zijn voorbereidingen getroffen
om in kwartaal 2 van 2021 een
nieuw leerportaal te implementeren. Het ‘oude’ leerportaal wordt
niet meer doorontwikkeld. Er
is gekozen voor LearnLinq van
Noordhoff. De verwachting is dat
we hier een toekomstbestendig
leerportaal mee krijgen die alle
mogelijkheden biedt die noodzakelijk zijn voor een goede borging
van de leerprocessen. Daarnaast
is er behoefte om lesmateriaal
zelf te ontwikkelen en weg te
zetten in een e-learning. Voor
onboarding van nieuwe medewerkers, het trainen van werkbegeleiders en het aanleren van
Careander specifieke processen
is een tool om zelf e-learnings

te maken onontbeerlijk. Careander heeft meegedaan aan een
wedstrijd van de organisatie ‘Ik
weet Raat’ en heeft een prijs
gewonnen waarmee voor 2 jaar
de EasyGenerator aangeschaft
kan worden. Dit is een tool waar
e-learnings mee gemaakt kunnen
worden, hiermee is Careander
nog beter in staat om maatwerk
te leveren.

BPV Beleid
In 2020 is een start gemaakt
met het schrijven van een nieuw
Beroepspraktijk- vorming (BPV)
beleid en het ontwikkelen van
de training Basisvaardigheden
Werkbegeleider.
Het doel van het nieuwe beleid
en de training is: ‘Verstrekken
van informatie en het aanbieden
van handige tools voor alle (leerling) medewerkers en stagiaires’.
Dit om een optimale leercultuur
te organiseren in de organisatie
en op locatie”. Beide worden in
2021 vastgesteld en geïmplementeerd.
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Visie en missie
Leren &
Ontwikkelen
De ondersteuningsvraag van de cliënt
verandert en wordt
steeds complexer.
Als begeleider moet
je deze vraag kunnen
beantwoorden op
een professionele,
deskundige en
verantwoordelijke
wijze, welke passend is
bij de cliënt.
Om dit te kunnen doen
is het belangrijk om je
te blijven ontwikkelen
in je vak.
Leren & Ontwikkelen
faciliteert en helpt
hierbij.
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Leerlingen MBO/HBO

Trainingen 2020

Het aantal BBL leerlingen is in
2020 gegroeid van 20 leerlingen
in 2019 naar 35 leerlingen in
2020 voor de opleidingen:
• Social Work (AD,
niveau 5)
• Persoonlijk Begeleider
Gehandicaptenzorg
(niveau 4)
• Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3)
• Verzorgende (niveau 3)
• Helpende Zorg & Welzijn
(niveau 2)
Voor leerling- medewerkers is er
maandelijks een Meet & Greet
moment voor het stellen van
vragen en het bespreken van
casuïstiek.

Hiernaast een schema met de
trainingen die in 2020 zijn georganiseerd. Er zijn door corona
minder trainingen gegeven. In
sommige gevallen is een fysieke
training omgezet naar een online
training.

Stage
In het schooljaar 2019-2020 is
aan 66 stagiaires (35,96 FTE) een
leerplek aangeboden (MBO, HBO
en WO opleidingen) bij diverse
teams/locaties.

Medewerkers
Het jaar 2020 is een
verzuim uitdaging geweest.
Een compliment aan alle
medewerkers van de organisatie,
want het verzuimpercentage is
licht gestegen.
Careander heeft een lager
verzuimpercentage (6,83%) ten
opzichte van de branche (7,08%).
De meldingsfrequentie in
2020 is met 0,90 lager dan
in 2019 met 1,14. Dit houdt in
dat de verzuimdrempel van
medewerkers binnen Careander
duidelijk aanwezig is. Echter,
wanneer iemand zich ziek moet
melden duurt het verzuim lang.
Van de 6,83% is 5,22% langdurig
verzuim (langer dan 42 dagen).
Een direct verband leggen met

Naam Training					Fysiek Digitaal Vervallen
BHV herhaling					2		10
Veiligheidstraining				5		26
ADF sociale veiligheid				3
1
Bijeenkomst LACCS ambassadeurs 		
1
Infobijeenkomst Client- en verwanten portaal
16		
LACCS cursusgroepen				2
3
LACCS opfrisdag						2
Dit vind ik ervan informatiebijeenkomst		
2		
Dit vind ik ervan!					1		7
Intake begeleiders van wonen/dagbesteding			
3
Geef me de 5 basiscursus				
1		
Lezing Geef me de vijf: de basis
(leerlingen en stagiaires)				1		
Medicatieapp					3		
Lezing Seksualiteit voor stagiaires en BBL-ers			
2
Lezing: Niet aangeboren hersenletsel
voor stagiaires en BBL-ers					1
Basisvaardigheden werkbegeleider			2
1
Training de Basis versterken					9

de coronacrisis blijft moeilijk
omdat organisaties de reden
van ziekteverzuim niet mogen
registreren. De uitdaging zit in het
beperken van de verzuimduur.
Als er sprake is van langdurig
verzuim, dan is dossieropbouw
nodig om correcte afspraken
te maken over werkhervatting.
Door duidelijke afspraken te
maken is het voor medewerker
gemakkelijker om het werk
daadwerkelijk te hervatten (Wet
Verbetering Poortwachter) en
de focus te leggen op herstel.
Aandacht en coaching vanuit de
leidinggevende is hierbij cruciaal.

Vertrouwen, eigen regie,
samenwerking en goede
afspraken vormen de basis
richting duurzame inzetbaarheid
en een verlaging van verzuim!
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Arbeidsmarkt
problematiek
Careander is zich bewust van de
schaarste op de arbeidsmarkt,
maar heeft in 2020 daar geen
problemen mee ondervonden.
De vacatures voor MBO functies
kunnen goed worden ingevuld.
Om snel in te kunnen spelen op
eventuele ‘gaten’ die ontstaan
in het rooster, is een flexpool
opgezet.

project zijn rond de jaarwisseling
2020/2021 circa 20 mensen
aangenomen die ingezet worden
voor ondersteunende taken op de
groepen.
Acties die in 2021 uitgezet
worden ten aanzien van de
schaarste op de arbeidsmarkt:
•
Exposure op Social Media
•
Werven van een
medewerker(s) werving &
selectie / arbeidsmarktcommunicatie

“Vrijwilligers zijn van grote
waarde voor Careander.”
Op de flexpool vacatures komen
gemiddeld 3 tot 4 reacties per
week. Daarnaast is vanwege
corona een extra project uitgezet
binnen Careander, namelijk ‘extra
handen voor de zorg’. Middels dit

•

•

Onderscheiden in de wijze
van het presentatie van
vacatures
Aandacht voor moeilijk in
te vullen functies zoals GZ
psycholoog

HR beleid
In 2020 is een start gemaakt
met het tweejaarlijks herzien en
actualiseren van het HR beleid
binnen Careander. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan regelingen en
protocollen die te maken hebben
met medewerkers onderwerpen
zoals: reiskostenregelingen,
nevenwerkzaamheden,
contractvormen, ed. Dit updaten/
herzien of deels vernieuwen is
een doorlopend proces en loopt
door in 2021.
Daarnaast is in 2020 gestart met
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een voorverkenning voor het
implementeren van strategische
personeelsplanning (SPP) binnen
Careander. Een methodiek
die zich richt op duurzame
inzetbaarheid en ontwikkeling
van zowel medewerker als
organisatie.

Vrijwilligers minder
contact
Ook voor vrijwilligers was dit
een bijzonder jaar. Het was voor
vrijwilligers te risicovol om op
de locatie te komen. Trainingen
voor vrijwilligers zijn in 2020 niet
doorgegaan. De vrijwilligers en
maatjes werden door cliënten
gemist. Ondanks het feit dat dit
jaar ‘op afstand zijn’ centraal
stond, zijn er nog steeds ruim
400 vrijwilligers betrokken bij
Careander.
Er is op diverse manieren contact
onderhouden:
•
Door een kaartje of klein
presentje te sturen.
•
Vrijwilligers ontvangen
‘Careander online‘, de
nieuwe digitale nieuwsbrief.
•
Er is stilgestaan bij ‘de dag
van de vrijwilligers’ met een
zelfgemaakt kaartje.
•
Ook vrijwilligers hebben
het boek ‘Mijn Verhaal,
corona raakt ons allemaal’
ontvangen.

Aandachtsfunctionaris
(ADF) Vrijwilliger
De ADF vrijwilligers zijn de spil
van de locatie als het om de
vrijwilligers gaat. Zij bespreken
met het team of het nodig is
nieuwe vrijwilligers of maatjes
te werven en zetten hiervoor
de acties uit. Zij onderhouden
ook het contact en zorgen dat
een vrijwilliger een getekende
overeenkomst en VOG (verklaring
omtrent gedrag) heeft voordat
het vrijwilligers werk start.
Dit laatste bleek niet voor alle
vrijwilligers op orde.
Dit heeft ertoe geleid dat alle
ADF’ers voor april 2021 een
inhaalslag gaan maken met als
doel: vrijwilligersdossiers op
orde.
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Je staat er niet alleen voor. Er is altijd een
luisterend oor, een helpende hand.
Samen staan we sterker. (kernwaarde
Samen). Het is belangrijk om oog en oor
voor elkaar te hebben en in gesprek te
blijven met elkaar.

Reflectie

teams
Wat doen we goed
& wat kan beter
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In coronatijd

Benaderd

Ook Corona had directe gevolgen voor teamcoaching binnen
Careander. Binnen enkele weken
werden afspraken rondom teamdagen, intervisie en aanvragen
om vergaderingen te begeleiden,
geannuleerd. Er zijn andere middelen ingezet om verbinding en
ondersteuning te blijven bieden.
Onder andere individuele coaching, wandel- en luistercoaching
en online intervisie. Eigenaarschap en effectief vergaderen
zijn in 2020 terugkerende thema’s in teamontwikkeling.

In de periode eind mei- begin
juli zijn ca. 725 medewerkers
benaderd door 21 interne luistercoaches. De luistercoaches
hebben informatie gekregen hoe
een gesprek aan te gaan. Naar
aanleiding van de gesprekken zijn
vijf mensen doorverwezen naar
een coach, bedrijfsmaatschappelijk werk of huisarts. Er zijn 11
mensen doorverwezen naar de
teammanager, dit ging vaak over
de huidige belastbaarheid.

Luistercoaches
Vanuit het netwerk van de teamcoach kwam de tip om luistercoaching in te zetten. Door alles
wat Corona met zich meebracht
was een luisterend oor nodig
voor de medewerkers, met name
in het primaire proces.
Luistercoaches hebben achteraf
unaniem aangegeven het fijn te
vinden om op deze manier van
betekenis te kunnen zijn. Ze hebben het ook als intensief ervaren.
Niet alleen qua tijd maar zeker
door alle beleefde emoties van
collega’s.

Begeleiders die besmettingen
op locatie hebben meegemaakt,
konden uitgebreid hun verhaal
vertellen. Het van zich af kunnen
praten was echt nodig.

Voorbeelden
•

•

Vervolg
In het najaar van 2020 tijdens de
tweede golf is gekozen medewerkers niet actief te benaderen, maar luistercoaching in te
blijven zetten vanuit individuele-,
team-, of managers vragen. Er
is een coördinator aangesteld die
zorgt voor een goed vervolg.

•

Gewaardeerd
Medewerkers zijn blij met de luistercoaches en het luisterend oor
wat geboden wordt. De gesprekken zijn enorm gewaardeerd. Ook
medewerkers die aangaven dat
geen problemen waren, vonden het toch fijn dat ze gebeld
werden.

•

Zeker in het begin was iedereen zoekende naar wat wel
en niet mocht. Medewerkers
ervaarden dit als heftig.
Gezinsondersteuning heeft
het als behoorlijk pittig
ervaren. Veel zorgen om de
kwetsbare gezinnen waar
ze voor werken. Hoe gaat
het met deze kinderen nu
die 24/7 thuis zijn met de
ouders.
Het contact met verwanten,
die hoog in hun emoties
zaten. Voor sommige medewerkers gaf dit de nodige
spanning en stress. Ook
al was er veel begrip voor
verwanten voor hun situatie,
het is wel als zwaar ervaren.
Veel medewerkers voelden
extra angst om corona mee
te nemen naar het werk.
Of angst om zelf besmet te
worden door het werken op
een besmette locatie.
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Zowel cliënten als medewerkers moeten
zich veilig voelen om te leven, wonen en
werken. Kwaliteit en veiligheid zijn brede
begrippen. Het gaat om zowel kwalitatief
goede en veilige zorg en ondersteuning
als een veilige omgeving waarin iemand
woont of werkt.
Kwaliteitskader
Careander
In 2020 heeft Careander haar
visie op kwaliteit vastgelegd in
het ‘Kwaliteitskader Careander:
met elkaar leren en ontwikkelen’.
In dit kader staat beschreven op
welke wijze de kwaliteit van de
zorg/dienstverlening geborgd is.

Zichtbaar maken

Veiligheid
& kwaliteit

zichtbaar maken
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Inzicht geven in kwaliteit doet
Careander door kwaliteit zichtbaar te maken met diverse
instrumenten. Door deze instrumenten (zowel waarderend en
in dialoog als normatief) wordt
inzichtelijk wat goed gaat en wat
ontwikkelt kan worden. Dit doen
we zelf, maar we laten ook externen meekijken en/of beoordelen.

Om de kwaliteit te meten gebruiken we onderstaande instrumenten:
• Dit vind ik ervan
• Meldsysteem incidenten
• Klachten registratie
• Interne audit medicatie
• RI&E
• Registatie bevoegd en
bekwaam risicovolle handelingen
• Medewerkers onderzoek
• Externe audit – financiële
audit
• Kwaliteitsrapport
• Externe visitatie
• Teamreflectie
• Kwaliteitsbezoeken
• Registratie jeugdwerkers
(SKJ)

De plannen voor 2020:
ikkelen en imple• Dynamische RI&E (Zorg RIE) verder ontw
menteren
n
• Medicatie-app N-care verder implementere
en op basis
rnem
• Analyseren, interpreteren en actie onde
van kwareren
uitvo
• van de kwaliteitsgegevens door het
taalanalyses
te gaan met
• Antwoord geven op de vraag: Hoe om
externe toetsing?
• SKJ Registratie jeugdwerkers
implementeren
• Werkwijze Verwijsindex risicojongeren

Careander
Visie op kwaliteit
Kwaliteit van zorg/
dienstverlening krijgt vorm in
driehoek cliënt – begeleider
– verwanten. Het is een
doorlopend proces van leren
en ontwikkelen (de plan-docheck-act cyclus). Met elkaar
realiseren we de belofte aan de
cliënt. Kwaliteit is daarom van
iedereen. Samen streven we
naar het hoogst haalbare en
medewerkers maken hierin het
verschil.

Externe audit
Al een aantal jaar leeft de
vraag of de externe toetsing
(HKZ) nog wel passend is
bij Careander. Om hier een
antwoord op te kunnen
geven moet eerst de vraag
beantwoord worden: ‘Wat is
de meerwaarde van externe
toetsing?’ Is het passend
bij Careander en draagt het
bij aan het verbeteren van
kwaliteit. De focus op het
moeten voldoen aan de norm
is in de loop de tijd verlegd
naar het waarderen van
kwaliteit door de cliënt en
zijn of haar omgeving. Dat is
een mooie ontwikkeling, want
het draait uiteindelijk om hoe
de cliënt en zijn omgeving
de kwaliteit waardeert en
ervaart in plaats van het
(alleen maar) afvinken van de
norm.
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Meldingen 2020

Meldingen 2021

Incidentregistratie

Meldingen ongewenst gedrag Aantal meldingen/klachten

Het aantal geregistreerde incidenten de afgelopen twee jaar
nagenoeg gelijk gebleven. Op
locatieniveau worden de incidenten besproken in teamoverleggen.

Pesten					 1
(seksuele) intimidatie
Integriteit, dilemma’s			1
Ongewenst gedrag via sociale media en mobiele telefoon
Agressie en geweld (verbaal)
Agressie en geweld (fysiek)
Formele meldingen

Toelichting op meldingen
Incident					Risico

Risico

Risico

meldingen Agressie Medicatie AlgemeenTotaal

hoog

midden

laag

2019

419

414

293

1126

111

456

559

2020

432

370

234

1036

101

448

557

10 %

20 %

8%

9%

1,7 %

18 %

Toename
/ afname 3 %

Incidentmeldingen
Calamiteit Incident		
Proces
op type melding			
met schade zonder schade afwijking
2020			
29
106
757
114

Om een antwoord te geven op
deze vraag is in 2020 een advies
geschreven wat aangeeft dat
een blik van buitenaf niet mag
ontbreken bij het zichtbaarmaken van kwaliteit. Wel moet
onderzocht worden wat past bij
Careander. Na onderzoek kwam
Careander terecht bij Certificatie
in de Zorg. Careander heeft in
het najaar van 2020 gekozen de
switch te maken naar deze organisatie en de overstap te maken
naar de ISO Norm. Begin 2021
zullen zij de externe audit bij ons
afnemen.

Kwartaalrapportage
Binnen de organisatie zijn veel
gegevens beschikbaar. In 2020
is een start gemaakt om naast
financiële rapportages ook meer
zorginhoudelijke kwartaalrappor-
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tages op te stellen. Welke gegevens vertellen ons meer over de
kwaliteit van zorg en hoe kunnen
deze worden ingezet voor leren en
ontwikkelen. Deze kwartaalrapportages worden in 2021 verder
ontwikkeld.

Medicatieveiligheid
In 2020 is de medicatieapp Ncare,
digitale afteken- en registratie
systeem voor medicatie,verder
geïmplementeerd. In maart 2020
zijn twee locaties gestart met
de training en het gebruik van
de app. De eerste bevindingen
zijn positief. De administratieve
rompslomp wordt minder en het
bestellen van medicatie gaat
eenvoudiger. Ook de dubbele controle die bij sommige medicatie
nodig is, werkt beter.

Aandacht voor
medicatie beleid
Door de voorbereidingen op de
trainingen werd zichtbaar dat
de processen rondom de medicatie konden worden verbeterd.
Er is een werkgroep medicatie
opgericht en het IVM (Instituut
Verantwoord Medicijn gebruik)
heeft een audit afgenomen
binnen twee locaties. Het rapport
van IVM liet een aantal verbetermogelijkheden zien. Het advies
was om zowel het beleid als de
onderliggende documenten te
herzien en aandacht te besteden aan de implementatie en
de borging van het beleid. Het
IVM is betrokken geweest bij het
herschrijven van het beleid welke
medio februari 2021 zal worden
vastgesteld en geïmplementeerd.

Op één van de locaties die werkt
met de Ncare app zijn de medicatie incidenten afgenomen van
53 in het derde kwartaal 2019
naar 25 in het derde kwartaal
2020. Het beleid t.a.v. agressie
wordt momenteel herzien door
de vakgroep orthopedagogen.
Verwachting is dat dit in het
eerste kwartaal 2021 gereed is.
Algemene meldingen omvat
alle incidenten die niet onder
medicatie of agressie vallen. Het
merendeel van deze meldingen
(56%) betreft vallen of uitglijden.
Verder betreft het verslikken,
wegelopen, suïcide dreiging,
vastzitten in de lift, in verkeerde
bus stappen en het veroorzaken
van risicovolle situaties.

Klachten
In 2020 speelde er één concrete
klacht. Deze klacht was ontvankelijk en is in behandeling
genomen, waarna er een onderzoek volgde en een inhoudelijk
oordeel en advies over de klacht
is opgesteld. Uit het onderzoek
is gebleken dat de klacht ongegrond was.

Meldingen Inspectie
Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ)
Er zijn in 2020 geen calamiteiten

Totaal aantal meldingen			

gemeld aan de IGJ.

Meldingen arbeidsinspectie
Er zijn in 2020 geen incidenten
gemeld aan de arbeidsinspectie.

Cliëntvertrouwenspersoon (Cvp)
In het jaarverslag meldt de Cvp
dat er zes kwesties speelden.
Twee cliënten en vier verwanten
hebben telefonisch contact opgenomen met de Cvp. Na interventie konden in alle zes kwesties de
betrokkenen zelf weer verder.

Vertrouwenspersoon
medewerker
De vertrouwenspersoon medewerkers heeft in 2020 2 meldingen ontvangen. Zie hiervoor
de tabel “Meldingen ongewenst
gedrag”.

Kwaliteitskader jeugd
Het kwaliteitskader jeugd
beschrijft kwaliteitseisen die
aan de zorg onder de jeugdwet gesteld worden. Onderdeel
daarvan is beroepsregistratie van
jeugdzorgwerkers.

2

In 2020 is er gekeken naar de
producten die Careander biedt op
basis van de jeugdwet en naar de
taken en verantwoordelijkheden
van de betrokken medewerkers.
Op basis van deze informatie is
een besluit genomen voor welke
producten SKJ geregistreerde
medewerkers ingezet moeten
worden. In 2021 zal er gewerkt
worden aan het beschikbaar
stellen van deze informatie aan
teammanagers en medewerkers
en zal er gestart worden met een
scholings- en (her)registratie plan
voor de medewerkers waarvoor
deze registratie gaat gelden.

Verwijsindex risicojongeren
Zowel in de Jeugdwet als in de
afspraken die Careander heeft
met verschillende gemeenten, is
het gebruik van de Verwijsindex
Risicojongeren (VIR) vastgelegd.
De Verwijsindex is een systeem
waarin professionals een signaal
kunnen afgeven om hun zorg of
betrokkenheid aan te geven bij
een jeugdige tot 23 jaar.
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Het doel van de Verwijsindex is
om betrokken professionals met
elkaar in contact te brengen om
samen de jeugdige de best passende ondersteuning te bieden.
In 2020 is gestart met een
pilot m.b.t. het gebruik van de
verwijsindex door het team
Opvoedondersteuning. Er is informatie beschikbaar gesteld op de
website, een informatiefolder
ontwikkeld en medewerkers die
met de verwijsindex te maken
hebben zijn geïnformeerd.
De eerste resultaten bij de
tussenevaluatie waren positief.
Er was angst dat het maken
van een melding de jeugdige of
ouders zou afschrikken. Dit bleek
niet het geval. In 2020 is er 1x na
een melding sprake geweest van
een match. Een indicatie dat het
systeem werkt. In 2021 zal bij de
eindevaluatie bekeken worden
of het gebruik van de verwijsindex verder uitgerold zal worden
binnen Careander.

Risico-Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E)
Een RI&E brengt nauwkeuring alle
arbeidsrisico’s in kaart en vergroot daarmee de veiligheid op
de werkvloer. Vanaf 2020 maakt
Careander gebruik van een nieuw
digitaal instrument; de ‘ZorgRie’.
Hierin is het mogelijk om vragen
te selecteren die voor Careander
van toepassing zijn. Medewerkers
en teams kunnen op deze manier
betrokken worden bij het in kaart
brengen van de risico’s van hun
eigen werkplek. Voor iedere
Careander locatie is een, voor die
locatie, specifiek onderzoek en
vragenlijst uitgewerkt. Aan elke

38 | Kwaliteitsrapport | 2020

zoek van een teammanager zijn
geweest. Dat is waarschijnlijk het
gevolg van de training die voor
teammanagers is gehouden in
2019.
• 12x is er een interventie
geweest met een medewerker.
• 7x is daar een tweede
gesprek uit voorgekomen.
• 5x is het bij één gesprek
gebleven.
• 2x is er doorverwezen naar
een trauma psycholoog.
• 1x een groepsopvang van
een team. En daaruit zijn
4 individuele gesprekken
gevoerd.
• Er is 1x een voorlichting over
BOT opvang gegeven aan
een team op verzoek van
een teammanager.
vraag zijn risico’s, prioriteiten en
maatregelen gekoppeld.
Op basis van de geconstateerde
bevindingen wordt er een plan
van aanpak gemaakt. Dit plan
van aanpak wordt door een
extern arbeidskundige getoetst
en vervolgens besproken met de
actienemers.
In 2021 is er voor elke locatie
een RI&E onderzoek gepland.
De beleidsmedewerker ARBO
gaat hiervoor in gesprek met de
teammanager, ergo coach en de
BHV’er van de locatie.
Voor de locaties Werkkamer, Ruiter Actief en Theehuis Grootveen
is in de pilot fase gebruik gemaakt
van deze systematiek en zij waren
tevreden over de werking van de
RI&E. Er kon makkelijk gewerkt
worden met de vragenlijsten en
het was prettig dat de vragen-

lijsten waren toegespitst op de
locatie.
De Corona maatregelen zijn
toegevoegd aan de RI&E en
zullen vanaf nu een belangrijk
onderdeel van het onderzoek
uitmaken.

Aard van de gesprekken:
• Fysieke incidenten/agressie
incidenten cliënt/medewerker
• Spanning en werkdruk
• Angst dat er conflicten kunnen ontstaan

Bedrijfs Opvang Team
(BOT)

Brandveiligheid en
Bedrijfs Hulp Verlening
(BHV)

Het BOT is beschikbaar voor
medewerkers en teams die een
traumatische ervaring op het
werk ervaren. Careander werkt
hierin samen met het BOT team
van ‘s Heerenloo, wat Careander de mogelijkheid geeft om te
kunnen doorverwijzen naar een
trauma psycholoog.
Ondanks de heftige corona periode, zien we niet dat er corona
gerelateerde incidenten hebben
plaats gevonden. Opvallend is
dat alle interventies op ver-

Careander kent in december
2020 126 opgeleide BHV-ers en
19 aandacht functionarissen BHV.
Door de corona maatregelen
zijn de reguliere BHV herhalingen stilgelegd, waardoor er een
achterstand is opgelopen in het
oefenen en trainen. Op de locaties waar het vermoeden bestond
dat de basisvaardigheden in
gevaar kwamen is corona-proof
advies en training gegeven.

Vier locaties hebben een veiligheidstraining gevolgd waarin
specifiek voor de eigen locatie
alarmeringen en ontruimen is
beoefend.
Voor de nieuwe woonlocatie De
Bongerd heeft het volledige team
voorlichting gehad over alarmering en ontruiming. Oefenen was
niet mogelijk, maar dat wordt in
2021 opgepakt.

Brandveiligheid gebouw
Alle woonlocaties hebben in
2020 een certificaat van de
brandmeldinstallatie gekregen.
Dit houdt in dat alle installaties signaleren en doormelden
zoals het moet en dat er op de
juiste manier onderhoud wordt
gepleegd.
Afgelopen jaar heeft Careander
twee brandmeldingen gehad.
Eén keer is de brandweer voor
blussing ter plaatse geweest.
De materiele schade is beperkt
gebleven. Behalve de schrik
waren er geen directe gevolgen
voor bewoners en medewerkers.
Het aantal loze en oneigen-

lijke meldingen hebben voor de
brandweer geen aanleiding tot
actie gegeven. Deze viel binnen
de normen.

Fysieke belasting
De arbeidsinspectie ziet ‘fysieke
belasting’ als een prioritair risico.
Het dient dan ook een essentieel
onderdeel van de RI&E te zijn.
Careander heeft gekozen om de
fysieke belasting als hoofdthema
op te nemen in de RI&E.
Voor de training fysieke belasting is gekozen om onderscheid
te maken op basis van de
zorgzwaarte binnen de locatie.
Daardoor kan het voorkomen
dat sommige teams jaarlijks een
training krijgen en andere een
keer in de vier jaar. Er is gekozen
voor een samenwerking met de
instructeurs en trainers van ‘s
Heerenloo. Op deze manier kunnen vergelijkbare groepen worden samengesteld en ervaringen
worden uitgewisseld.

?

Waar gaat Careander aan werken in 2021
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteit van
Analyseren van gegevens die zicht geven op
n
zorg om te leren en te verbetere
Verdere implementatie en borging Ncare app
Implementatie en borging medicatiebeleid
d
Verdere implementatie kwaliteitskader jeug
eren
jong
Eindevaluatie verwijsindex risico
Uitrollen Zorg RI&E op alle locaties
Inhalen BHV trainingen (door Corona)
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Careander ondersteunt mensen met
een verstandelijke beperking of
ontwikkelingsachterstand en werkt vanuit
de christelijke visie dat ieder mens uniek
en waardevol is.

Careander is in 1967 opgericht
door de inzet van bevlogen
ouders die wilden dat hun kinderen de allerbeste zorg zouden
krijgen. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij
mensen het beste uit zichzelf
te halen. Hierdoor kunnen zij
het leven leiden dat past bij hun
talenten en ambities. Careander
heeft ruim 30 locaties en is actief
in diverse plaatsen in Gelderland.

Careander

een stevige basis
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Careander biedt zorg vanuit de
Wet Langdurige Zorg (WLZ) en
het Sociaal Domein. Voor het uitvoeren van WLZ zorg heeft Careander inkoopafspraken met de
Zorgkantoren Menzis en Zilveren
kruis. Careander biedt 24-uurszorg, werk en dagactiviteiten en
ambulante zorg.
Voor het uitvoeren van zorg
binnen het Sociaal Domein heeft
Careander afspraken met 22
gemeenten. Deze 22 gemeenten
kopen de zorg individueel in bij
zorgaanbieders of zijn vertegenwoordigd in een inkoopsamenwerking.
Careander biedt zorg vanuit de
WMO en de Jeugdwet en het
gaat hierbij onder andere om
ambulante vormen van zorg,

Ontwikkelingen
ondersteuningsaanbod
Zelfstandig wonen Annie M.G.
Schmidtlaan

dagbesteding, huishoudelijke
ondersteuning en wonen.
Er is doorlopend contact met de
gemeenten en inkoopsamenwerkingen over de zorg aan cliënten. Ook wordt de kwaliteit van
zorg gevolgd door middel van
kwartaalgesprekken, evaluatiemomenten en managementrapportages. Er zijn verschillende
overlegtafels en netwerkbijeenkomsten waar medewerkers van
Careander actief aan deelnemen.

Careander

Clientaantallen
JW
PGB 		
WLZ
WMO
Zorg op nota

2020
299
63
632
183
19

2019
325
55
588
174
23

Careander heeft het woonhuis
direct naar de woonlocatie de
Rotonde aangekocht. Het woonhuis met zelfstandige appartementen is in 2020 officieel in
gebruik genomen.
Een woning met begeleiding op
maat. Het doel is om bewoners te
helpen zo zelfstandig mogelijk te
functioneren in hun eigen appartement met de ondersteuning
van De Rotonde wanneer nodig.
Wonen Langendijkstraat
In de loop van 2020 is gestart
met de bouw van een nieuw
wooncomplex in Harderwijk.
Careander krijgt de mogelijkheid
om maximaal 24 appartementen
te laten bewonen met cliënten
die wonen in combinatie met
Ambulante ondersteuning van
Careander. Ook zal er een steunpunt gerealiseerd worden.
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Gezinshuis Roeterdinkstraat
In Voorthuizen is gestart met een
gezinshuis voor volwassenen.
Het biedt een woonplek aan tien
(jong) volwassenen en aan
gezinsouders als permanente
bewoners. De gezinsouders
vormen de vaste basis, de kracht
van het ‘gewone’ gezinsleven.
Een team van professionele
begeleiders vormt hier een vaste
aanvulling op.
Bij Lot

Midden in Amersfoort, in de wijk
Vathorst, op de plek van een
oude boerderij, is restaurant Bij
Lot gerealiseerd. Bij Lot is een
restaurant dat wordt gerund
door een horeca ondernemer.
Clientmedewerkers werken in
de bediening en in de keuken en
worden begeleidt door Careander.
Goed van Smaak
In 2017 is gestart met een
samenwerking met ’t Goed in
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Harderwijk voor het opstarten
van een lunchroom. Vanwege
het geringe aantal cliënten,
de constructie met ’t Goed en
de maatregelen die genomen
moesten worden voor het kunnen werken met 1,5 afstand, is
gebleken dat het niet haalbaar is
om door te gaan met deze locatie. Careander is gestopt met
locatie Goed van Smaak.

uit de ‘Strategische Koers 20182021’.
Omdat de huidige strategische
koers afloopt in 2021 wordt er
ondertussen gewerkt om de
lijnen uit te zetten voor een
vervolg. Er is een kernteam
samengesteld uit een vertegen-

Verhuizing Bongerd
In juni 2020 zijn de bewoners
van de Bongerd en de Bongerd
woonhuizen verhuist naar twee
nieuwe locaties in Lunteren,
namelijk de Bongerd studio’s en
de Bongerd appartementen.
Bouwplannen Nijkerk
Careander onderzoekt de mogelijkheden voor een woonlocatie
in Nijkerk.
Kinderopvang Plus
Careander en Stichting Kindcentrum Oldebroek hebben in
de afgelopen jaren goed en
plezierig samengewerkt om de
juiste begeleiding aan kinderen
te bieden. Al langere tijd bleek
deze vorm niet kostendekkend
voor Careander. Uiteindelijk is
besloten te stoppen met deze
vorm van kinderopvang. Voor de
kinderen is een passende oplossing gezocht.
Strategische koers 2022-2026
Elke dag heeft nieuwe uitdagingen. Vragen en keuzes over
leven, wonen en werken. Met
elkaar willen we dezelfde richting op. Op dit moment werkt
Careander aan het uitvoeren
van de plannen voortkomend

woordiging van medewerkers en
externe ondersteuning. Het doel
is om de nieuwe strategische
koers halverwege 2021 klaar te
hebben.

Financiën
Om de kwaliteit en continuïteit
van de zorgverlening aan de
cliënten te kunnen garanderen
is het van belang dat Careander
een financieel gezonde organisatie is en blijft.
Het financieel beleid is erop
gericht om de opbrengsten en de
kosten zodanig in balans te houden, dat de continuïteit op korte
en op lange termijn gewaarborgd
blijft. Dit is onder andere noodzakelijk om de zorgverplichtingen
aan cliënten na te kunnen komen
en het vertrouwen van stakeholders (cliënten, verwanten,
medewerkers,
Zorgkantoren en gemeenten)te
behouden.

De gevolgen, die Corona heeft op
de financiële positie en in het bijzonder de exploitatie van 2020,
zijn groot. Vanuit de overheid
zijn diverse compensatieregelingen beschikbaar gesteld aan
zorgorganisaties. Binnen Careander wordt daar ook gebruik van
gemaakt. Om in aanmerking te
komen voor de financiële middelen vanuit de compensatieregelingen is veel aandacht besteed
aan de benodigde registratie.
Met de verwachte vergoedingen
vanuit de diverse compensatieregelingen is bij de bepaling van
het exploitatieresultaat 2020
rekening gehouden. Het is op dit
moment nog niet bekend hoe
de eindafrekening c.q. verantwoording van de verschillende
compensatieregelingen er uit
komt te zien. Dit betekent dat het
risico aanwezig is dat de nu in de
exploitatie opgenomen compensatie vergoedingen mogelijk aan
neerwaartse bijstelling onderhevig kunnen zijn. Vooralsnog wordt
voor 2020 uitgegaan van een
bescheiden positief exploitatieresultaat.

Managementinformatie
Om de dagelijkse gang van zaken
adequaat te kunnen monitoren
heeft het management van
Careander managementinformatie nodig. Voor het ontsluiten
van deze managementinformatie
maakt Careander vanaf 2020
gebruik van een nieuw financieel
pakket AFAS. In 2020 is gewerkt
met een maandelijkse management rapportage.

Informatie wordt tot op kostenplaatsniveau aan het verantwoordelijke management
beschikbaar gesteld. In 2021 zal
de doorontwikkeling naar een
volledig businessintelligence
model plaatsvinden.

Begrotingscyclus
De jaarlijkse begrotingscyclus is,
voor de korte termijn,
de basis van de gezonde
financiële situatie. Een onderdeel
van deze cyclus is de kaderbrief.
In dit document zijn de financiële kaders voor de begroting

van indicaties en beschikkingen mag zijn.
Om de effecten van zowel
de interne als externe
ontwikkelingen, voor de
langere termijn, in beeld te
hebben is Careander ook
in 2020 (als onderdeel van
het begrotingsproces voor
de totstandkoming van de
begroting 2021) gekomen
tot een meerjaren-exploitatie begroting en meerjaren-balans (tot en met
2030).

“De jaarlijkse begrotingscyclus is de basis voor een
gezonde financiele situatie.”
van 2021 vastgesteld. Careander
gaat bij het opstellen van de
kaderbrief en de begroting uit
van het voorzichtigheidsbeginsel:
meevallers worden pas verwerkt
als ze definitief vaststaan. Tevens
heeft bij de samenstelling van
de begroting 2021 voor het eerst
een spiegeling plaatsgevonden
tussen de begrote formatie 2021
en de formatieve inzet zoals
deze op basis van indicaties en
beschikkingen mag worden verwacht. Doelstelling is op termijn
te komen tot een begrote formatie die, behoudens uitzonderingen, gelijk is aan de formatieve
inzet zoals deze op basis

In diverse scenario berekeningen wordt rekening
gehouden met (mogelijke)
interne en externe ontwikkelingen en kan worden
bepaald welke invloed deze
ontwikkelingen hebben op
de toekomstige uitkomsten
van exploitatie en balans
en de daaraan te relateren
kengetallen. Op basis van
deze toekomstige (scenario) uitkomsten en kengetallen kan worden bepaald
op welke wijze Careander
kan en/of moet anticiperen.
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Blog Ina Nieland
Manager clusters
Vandaag is het dan de
dag van Careander: 11
juni. De dag waar ik mij
op verheugd heb. Een dag
met taart en felicitaties,
uitgesproken in een mooi
filmpje. We feliciteren
elkaar met de verjaardag
van Careander. Ik proef een
stukje heerlijke taart. Een
klein stukje, want eigenlijk
doe ik aan de lijn ; )
Ik vraag mij af wat
we nu eigenlijk tegen
elkaar zeggen? Wat
bedoelen we als we
zeggen “gefeliciteerd
met de verjaardag van
Careander”?
Ome Google helpt mij. Met
elkaar feliciteren zeggen
we dat we blij zijn met het
geluk dat iemand heeft.
Wat mooi eigenlijk! Geluk
omdat Careander bestaat,
geluk omdat we zoveel
mogen betekenen in het
leven van de cliënten.
Geluk omdat we een baan
hebben die bij ons past.
Geluk hebben dat we leuke
collega’s, een financieel
inkomen en…..vul maar
in….hebben.
De taart was heerlijk.
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Ondernemingsraad
Careander kent een actieve
Ondernemingsraad voor de
medewerkers.

Instemming/
goedkeuring
•
•

In de Ondernemingsraad zitten
12 vertegenwoordigers vanuit
de medewerkers, vijf vanuit het
Sociaal Domein en zeven vanuit
de groep Wet Langdurige Zorg.
Op 27 mei 2020 zijn er verkiezingen gehouden. Na deze
verkiezingen zijn vijf leden afgetreden en zijn vijf nieuwe leden
gestart in de OR.
De OR heeft een adviserende
rol naar de bestuurder, onder
andere bij (beleids-)wijzigingen
in de organisatie. Daarnaast
heeft hij in een aantal zaken
instemmingsrecht – dit gaat dan
over het algemeen over regelingen die het personeel betreffen
zoals reiskostenvergoeding of
beleid m.b.t. evaluatiegesprekken.
De Ondernemingsraad heeft in
2020 in totaal 15 keer vergaderd, 10 reguliere vergaderingen
en 5 overlegvergaderingen met
de bestuurder en de manager
Services.Vanaf april 2020 hebben de vergaderingen hoofdzakelijk online plaatsgevonden.
In totaal heeft de OR drie dagen
cursus gehad, verzorgd door SBI
Formaat.

Adviezen OR
•

De OR heeft positief advies
uitgebracht over het voornemen om te stoppen met
de Kinderopvang Plus.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het voortzetten van de consultatiedienst
De regeling Ongewenste
Omgangsvormen
Het voortzetten van de
Flexpool
De Thuiswerkregeling Careander
Kennis genomen van flexibele arbeidsvoorwaarden
(MKSA-regeling);
Rapportage HKZ
Verzuimcijfers
Jaarplan 2020 en jaarplan
2019
Uitkomsten medewerker
onderzoek
Directiebeoordeling 2018
Rapport Kwaliteitsbezoeken
Scholingsbeleid
Ziekteverzuim / nazorg
corona
Richtlijnen bepaling zij-instromers
en ontwikkelbeleid

De OR heeft zich verder bezig
gehouden met:
• Gesprekken met afvaardiging vanuit de Raad van
Toezicht
•
Budget voor teamuitjes
•
Evaluatie van de zelforganisatie
•
Bijeenkomsten
Strategische Koers
•
Personeelsverloop
•
Begroting OR
•
Regeling reiskosten (toepassing van)
•
Regeling bijzonder verlof
(toepassing van)
•
Lidmaatschap IBC
•
Beleid cameratoezicht
•
Jaarplan 2021

Mart: “Als ik terugkijk op het afgelopen jaar
en mag zeggen wat ik belangrijk vind, is dat
ik duidelijkheid krijg. Dat ik weet waar ik aan
toe ben.”
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Reflectie

op het

rapport

Aan de deelraad cliënten en verwanten
(CCR), de Raad van Toezicht en de
Ondernemingsraad is gevraagd een
reflectie te geven op de inhoud van het
Kwaliteitsrapport. Ook heeft er een
(digitale) externe visitatie plaatsgevonden.

Intern bekeken
Aan zowel de deelraad cliënten
en verwanten (CCR), Raad van
Toezicht en de ondernemingsraad
is gevraagd:
• Geeft het rapport de ontwikkelingen weer die in 2020
hebben plaatsgevonden?
• Wat is belangrijk om mee te
nemen naar 2021?

Wat vindt de Centrale
Cliëntenraad (CCR) deelraad Cliënten
Het verslag is duidelijk. Alles wat
er in 2020 heeft gespeeld staat
erin. Het verslag is duidelijk,
kleurrijk en de blauwe vakken
waarin staat waaraan Careander
gaat werken zijn overzichtelijk.
Goed dat Careander ook vooruit
kijkt. Prokkelen is een kans voor
clienten om talenten te ontdekken, jammer dat Careander heeft
besloten hiermee te stoppen.
Een van de leden gaf aan: Het is
wel een lang verslag en zou korter mogen. Maar alle onderdelen
van het “grote” rapport moeten
wel terugkomen. Ik wil als cliënt
gewoon alles weten.
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Wat vindt de Centrale
Cliëntenraad (CCR) –
deelraad verwanten
Het algemene oordeel is dat het
kwaliteitsrapport mede door de
herkenbare foto’s en de fraaie
vormgeving goed leesbaar is.
Zowel de ‘normale’ werkzaamheden als ook de bijzondere
gebeurtenissen in 2020 zijn goed
weergegeven.
Er wordt terecht vermeld wat er
van de ervaringen is geleerd en
welke gevolgen dit op het denken
en handelen heeft gehad. De
sterke en zwakke punten worden benoemd, maar ook wat
er gedaan moet worden om de
kwaliteit nog verder te verbeteren.
Het effect van corona op medewerkers wordt naar ons inzicht
onvoldoende belicht en ook dat
aspect verdient permanente
aandacht. Belangrijk is dat de
voorgenomen activiteiten en
plannen, die in 2020 zijn blijven
liggen, voor zover dat mogelijk is
weer worden opgepakt.
Het periodiek informeren van
verwanten en cliënten heeft
gelukkig in de loop van het jaar
ook vorm gekregen. De organisatie is nu beter toegerust op
eventuele gevolgen, zodat sneller

en beter direct passende maatregelen kunnen worden getroffen.
Het aspect christelijke visie wordt
gemist in het kwaliteitsrapport.
Niet onvermeld moet blijven dat
onze deelraad bijzonder veel
waardering heeft voor alles wat
in het kader van de corona pandemie voor de cliënten is gedaan
om de gevolgen zo draagbaar
mogelijk te maken, want dat
heeft veel van de medewerkers
en de organisatie geëist.

Wat vindt de
ondernemingsraad
Het kwaliteitsrapport gaat veel
over corona en er wordt vaak
verwezen naar het boek ‘Mijn
verhaal, Corona raakt ons allemaal’. We vinden het jammer
dat Prokkelen is afgeschaft in
verband met de drukte. Dit gaf
juist energie en legt de focus op
wat anders.
In het rapport wordt aangegeven dat er drie á vier reacties
per week binnenkomen voor de
flexpool, dit wordt door de OR
niet herkend. Ook missen we het
onderwerp zelforganisatie in het
rapport. Het percentage langdurig verzuim is erg hoog. Dat is
een aandachtspunt voor 2021.
Ook de moeilijk in te vullen
vacatures zoals van de orthopedagoog en GZ psycholoog blijven
een aandachtpunt. Hoe speelt
Careander hierop in? Daarnaast
stelt de OR zich de vraag: Wat
neemt Careander mee vanuit de
Corona pandemie? En hoe gaat
Careander werken aan de uitgestelde doelen?

Kwaliteitsrapport | 2020 | 47

Wat vindt de Raad van
Toezicht
Toezicht houden tijdens de
Coronapandemie hoe doe je dat?
De leden van de Raad van
Toezicht voelen een nauwe
betrokkenheid bij de Stichting
Careander, maar allereerst
bij haar bewoners-cliënten,
medewerkers en verwanten.
Als het Coronavirus ook hier
toeslaat leef je mee en voel
je je medeverantwoordelijk.
Het mooie boek dat over deze
moeilijke periode werd gemaakt
raakte de Raad van Toezicht in
het hart. Wat mooi!

gezonde instelling, maar moet
dat ook blijven!
We mochten in 2020 twee
nieuwe leden van de Raad
van Toezicht verwelkomen. Zij
brengen waardevolle kennis
en ervaring mee. Natuurlijk
vergaderden ook wij meestal
digitaal. Het lukte zelfs om een
digitaal bezoek te brengen aan
locatie Het Schild en te horen
hoe daar de crisis was beleefd,
maar ook hoe je met nieuwe
technologie de kwaliteit van de
zorg kunt verbeteren. Dit thema
kreeg extra aandacht in het
Rapport ‘ De basis versterken”

“Wij zijn trots op de
inzet en passie van onze
medewerkers en veerkracht
en uithoudingsvermogen van
onze clienten.”
De bestuurder informeerde
ons met regelmaat over hoe
Careander in deze moeilijke
omstandigheden probeerde het
leven en werken zo veilig en zo
draaglijk mogelijk te maken.
En vanuit onze ervaringen op
andere gebieden in de zorg en
daarbuiten probeerden wij een
goede gesprekspartner voor
hem te zijn. We bespraken met
elkaar mogelijke scenario’s en
handelingsperspectieven, ook
voor de tijd na Corona. Daarbij
hadden wij ook oog voor de
financiële kant van de crisis,
Careander is een financieel
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waarin we afspraken maakten
over het werken in de driehoek
cliënt-verwant-behandelaar.
Denklijnen die we ook terug gaan
zien in de Strategische Koers, die
in 2021 verder wordt uitgewerkt
en waarin ook wij kunnen
meedenken.
Als Raad van Toezicht heb je
regelmatig een gesprek met
de Ondernemingsraad, met de
Centrale Verwantenraad en met
de Cliëntenraad. In 2020 bleek de
jaarlijkse ontmoeting met de CCR
helaas niet haalbaar en je beseft
dan nog eens hoe belangrijk het
persoonlijk contact is. Die kennis

nemen we mee naar 2021 waarin
wij weer hopen bij te dragen aan
“ons” Careander.

Extern bekeken
Op 22 april 2021 is de derde
externe visitatie georganiseerd
met collega organisaties Alliade
en Parabool. Eens in de twee jaar
een kritische en opbouwende
reflectie met minimaal twee
externe deskundigen die bekijken
hoe de organisatie de kwaliteit
van zorg en van bestaan
duidt en onderbouwt in het
kwaliteitsrapport. Doel van deze
visitatie is dat we van elkaar
leren.
Er waren 45 deelnemers
betrokken, zoals begeleiders,
orthopedagogen, cliëntencoach,
staf, management en bestuur.
Maar ook vertegenwoordigers
van externe partijen zoals
zorgkantoren en gemeentes.
De dag werd geleid door Ditte
van Vliet, manager Kwaliteit met
Beleid bij de VGN.

Programma
Vooraf aan de bijeenkomst zijn
de kwaliteitsrapporten naar
de deelnemers gestuurd en is
feedback gevraagd. Dit heeft
veelzeggende woordwolken
opgeleverd die zijn besproken in
de bijeenkomst (zie foto pagina
49).
Aan het begin van de ochtend
heeft iedere organisatie een
korte presentatie gehouden
met een terugblik op 2020,
achtergrondinformatie over
het verbeterthema en een
succesverhaal binnen de

organisatie. Het succesverhaal
van Careander betrof de inzet
van de luistercoaches (lees
hierover vanaf pagina 32 in het
kwaliteitsrapport).
Met twee leden van de centrale
cliëntenraad – deelraad cliënten;
is een video opgenomen waarin
zij aangeven hoe zij de zorg
en kwaliteit binnen Careander
ervaren. Zij hadden de volgende
tips voor zowel Careander als
Alliade en de Parabool:
•
Soms komt er geen
informatie vanuit
begeleiding. Een website
of intranet speciaal voor
cliënten kan een oplossing
zijn.
•
Luister naar de cliënt en
onderzoek wat ze echt willen
en bezighoudt.
•
Meer mannen in de zorg!
In de middag zijn de
verbeterthema’s besproken.

Methodisch en Cyclisch
werken
Dat is het verbeterthema
van Careander. Kijkend naar
het programma “de basis
versterken”, zelforganisatie en
implementaties van diverse
projecten wordt zichtbaar dat
medewerkers het soms lastig
vinden om methodisch en
cyclisch te werken. Verbetering
van methodisch cyclisch werken
biedt Careander de kans op
verdere doorontwikkeling van
kwaliteit.

Er was veel herkenning bij
de andere organisaties en de
volgende tips zijn gegeven:
•
De “waarom” vraagt
veel aandacht. Laat de
meerwaarde zien. Zorg
ervoor dat medewerkers
weten en snappen wat van
ze gevraagd wordt.
•
Laat systemen niet leidend
zijn, maar visie en inhoud.
•
Leer van het succes van
de luistercoach en benader
mensen op individueel
niveau.
•
Teamreflectie is essentieel.
Waarom doe je de dingen
zoals je ze doet?
•
Investeer in borging en houd
focus.

Wat neemt Careander
mee?
Bestuurder Bert Brouwer vertelt:
Mijn les van deze dag is:
De uitdaging geldt op
individueel niveau: van
oprechte belangstelling voor
de cliënt naar een plan, naar
uitvoering, evaluatie, bijstelling
etc. Maar dit geldt ook op
team- en organisatieniveau:
welk besluit is er genomen?
Wie is verantwoordelijk voor
de uitvoering? Hoe wordt er
over gerapporteerd? Wat doen
we met de bevindingen uit een
rapportage?
Voor Careander ligt hierin een
sleutel voor verdere ontwikkeling.

voor elkaar op te lossen. Als
inzicht kunnen we meenemen dat
we door bovenstaande vraag aan
elkaar te stellen veel eerder in de
leerstand komen. En door te leren
ontwikkel je.
De dagvoorzitter sloot de
bijeenkomst af: Blijf bij de
bedoeling. Doe datgene wat
mensen met een beperking
willen.

Manager Serviceteams Carolien
de Jong: Wat wil je leren in
plaats van wat wil je oplossen?
De visitatie is er vooral om te
leren met elkaar en niet om het
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In het voorwoord van dit kwaliteitsrapport stelde ik 2 belangrijke vragen. Wat is kwaliteit van zorg als je als
organisatie te maken hebt met een pandemie die diep ingrijpt in het leven van cliënten, hun verwanten en
de medewerkers? En zijn we in staat geweest om kwaliteit van zorg te blijven bieden? Ik kan voor geen van
beide vragen een objectief antwoord geven. Toch zeg ik er graag iets over.
Bij de vraag wat kwaliteit van zorg is in de coronapandemie, kom ik uit op de begrippen ‘beperk de risico’s’,
‘houd de verbinding met elkaar’ en ‘maatwerk, gebaseerd op diepgevoelde betrokkenheid bij cliënten’.
In dit rapport heeft u kunnen lezen dat we in de eerste fase van de crisis (maart-juni 2020) vooral ons best
hebben gedaan om de risico’s te beperken. De dagactiviteiten werden gestaakt, de bezoekregeling werd
geschorst en we gingen werken met beschermende maatregelen. We wisten niet hoe gevaarlijk het virus
was en ook niet hoe lang de crisis zou duren. Met de kennis die we op dat moment hadden was dit naar onze
stellige overtuiging het beste dat we konden doen. Het beleid vond begrip bij velen, hoe pijnlijk het ook was.
Later concludeerden we dat bepaalde maatregelen wel erg rigide waren. Het beleid werd aangepast. Niettemin bleef veiligheid een sleutelwoord, temeer omdat vele cliënten een kwetsbare gezondheid hebben.
Al snel na het uitbreken van de crisis concludeerden we dat informatie en communicatie belangrijk waren.
U hebt in dit rapport kunnen lezen wat we gedaan hebben om dat handen en voeten te geven. Het was
zoeken en improviseren, maar we hebben het gedaan. Velen hebben zich hiervoor ingezet. Ook hebben we
na de eerste maanden ons best gedaan het overleg met de medezeggenschapsorganen weer op te starten.
Dit leidde tot aanpassingen in het beleid; u hebt dat kunnen lezen. Terugkijkend hadden we hier sneller mee
kunnen beginnen; overleg leidt immers vrijwel altijd tot beter beleid, ook in crisis.
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Onze medewerkers hebben hun uiterste best gedaan om iedere cliënt te ondersteunen op de manier die passend was voor hem of haar. En ik kan zeggen dat dit gebeurd is vanuit een diepgevoelde betrokkenheid. Meer
dan wat ook is deze factor bepalend voor de kwaliteit van ons werk. Ik verwijs naar de mooie interviews in
ons boek “Mijn verhaal, corona raakt ons allemaal’. Zij getuigen hiervan.
Terugkijkend op het jaar 2020 kan ik zeggen dat ik trots ben op datgene dat we als organisatie hebben kunnen betekenen voor onze cliënten en hun verwanten. Zonder spoorboekje en richtingaanwijzers zijn we met
z’n allen op pad gegaan, met de bedoeling elkaar vast te houden en samen door de crisis te komen. In dat
streven zijn we geslaagd.
Als de coronacrisis is afgelopen zal ons beleid nog kritisch geëvalueerd worden, maar ik wil op deze plek aangeven dat ik met grote waardering en trots kijk naar het werk dat onze medewerkers hebben verzet.
Plannen voor 2021 zijn onder voorbehoud gemaakt, omdat we eind 2020 nog niet wisten hoe lang de crisis
nog zou duren. Met elkaar zijn we vastberaden om samen door de crisis heen te komen en daarna verder te
bouwen aan het kostbare werk dat we doen. We zullen dan beginnen met ons programma ‘De Basis Versterken’. Dat helpt ons immers kwaliteit dieper te verankeren in onze systemen en werkwijze.
Ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomst.
Bert Brouwer
Bestuurder
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