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Voorwoord Raad van Bestuur
In 2019 stonden allerlei veranderingen binnen De Belvertshoeve centraal. De nieuwbouw, de
uitbreiding met een aantal jongeren en het voorbereiden van een Belvertshoeve zonder Ron en
Jeannette. In één bijeenkomst is de behoefte uitgesproken om een nieuwe missie te formuleren.
Deze missie is tevens onze ambitie geworden en omhelst kort maar krachtig “jongeren een positief
toekomst perspectief bieden”. Binnen De Belvertshoeve is in 2019 hard gewerkt aan de nieuwbouw
en het opnieuw opstarten hiervan. Voor alle leefgebieden van de jongeren zijn programma’s
ontwikkeld (wonen, werken, school en vrije tijd) die in 2020 verder verfijnd en gedifferentieerd zullen
worden en die allemaal als doel hebben het bieden van een positief toekomstperspectief.
De Belvertshoeve is in permanente verandering. Dit kwaliteitsplan is dan ook vooral gericht op het
managen van die verandering. Hoe willen en kunnen wij het werk binnen De Belvertshoeve
verbeteren? De vraag hierbij zal steeds zijn: hoe kunnen wij meer met hetzelfde doen of hetzelfde
met minder? Binnen De Belvertshoeve dient de aandacht voor de volgende invalshoeken in balans te
zijn, willen wij dat positief toekomst perspectief kunnen realiseren.






Het verbeteren van communicatie op alle vlakken zowel intern als met externe partners;
Het voorhanden hebben van voldoende doorstroommogelijkheden dus het voldoende
investeren in een sociale kaart;
Monitoring op doelgroep profielen: Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre het programmaaanbod is afgestemd op de problematiek en de verblijfsduur van de jongeren;
Het begrijpen en verbeteren van de teamsamenwerking en de cultuur binnen alle vier de
leefgroepen en teams;
Het kennen van persoonlijke kwaliteiten van medewerkers en het beschikken over
gedragsalternatieven.

Kwaliteitsverbetering en professionalisering zullen ook in 2020 kenmerkend zijn voor een
gestroomlijnde Belvertshoeve. Een intensivering van de inspanningen op het gebied van
deskundigheid van de medewerkers (opleiding, training en vorming) is hierbij een belangrijk
speerpunt.
Ron Klaassen en Jeannette van Wanrooij
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Leeswijzer
Dit rapport is geschreven aan de hand van twee thema’s, onze ambitie en de ontwikkeling van
cliënten en medewerkers. Er wordt gestart met het omschrijven van de organisatie, waarin het
kwaliteitsmanagementsysteem nader toegelicht wordt. Ook wordt er teruggeblikt op het
kwaliteitsrapport van 2018 en nader toegelicht hoe gewerkt is aan de verbeterpunten.
Hieronder is aangegeven wat de verbeterpunten uit het kwaliteitsrapport 2018 zijn en waar in dit
rapport is terug te lezen hoe de Belvertshoeve hier aan gewerkt heeft:
1. Verbeteren van de communicatie.
U leest de suggesties van jongeren ter verbetering en de daarop uitgevoerde acties terug in
paragraaf Jaarverslag JORA (Bouwsteen 2).
2. Bieden van nazorg aan jongeren die indirect betrokken zijn geweest bij een incident.
U leest de actie ter verbetering van de nazorg aan jongeren terug in paragraaf Jaarverslag
JORA (Bouwsteen 2).
3. Verminderen van psychische belasting en verhogen van de veiligheid door meer inzet
personeel en aanpassing groepsgrootte
U leest de acties ter verbetering terug in paragraaf Jaarverslag JORA (Bouwsteen 2).
4. Ontwikkeling van jongeren beter meetbaar maken door verdere ontwikkeling van het
volgsysteem “weten waar je staat”.
U leest terug hoe hier aan gewerkt is in paragraaf Zorgplan (Bouwsteen 1).
Vervolgens zal er aandacht zijn voor de drie bouwstenen die het kwaliteitskader beschrijft als leidend
binnen het kwaliteitsrapport 2019. Deze bouwstenen geven zicht op verschillende
kwaliteitsaspecten binnen de organisatie en de manier waarop er aan gewerkt wordt. Elke
bouwsteen bestaat uit meerdere samenvattingen die bijdragen aan het verhogen van kwaliteit,
mogelijkheden biedt tot reflectie en/of het leerrendement verhogen. De bouwstenen zien er als
volgt uit:
Bouwsteen 1 Het zorgproces rond de individuele cliënt
 Zorgplan;
 Vrijheid beperkende maatregel;
 Zeggenschap;
 MIC analyse;
 Klachten;
 Interne audit.
Bouwsteen 2 Onderzoek naar cliëntervaringen
 Enquête ambitie;
 Jaarverslag JORA;
 Cliënttevredenheidsonderzoek;
 Verhalen en ervaring van jongeren.
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Bouwsteen 3 Zelfreflectie in teams
Beoordelen en functioneren;
Scholing en deskundigheid;
Teamreflectie;
Externe audit;
Risico inventarisatie.

De verhalen en ervaringen van jongeren zijn niet alleen onder bouwsteen 2 terug te vinden. Deze
verhalen komen op meerdere plekken in dit rapport terug om het rapport leesbaarder te maken.
Daarnaast zijn er door het gehele rapport citaten te vinden van ouders/verzorgers, cliënten en
medewerkers. Deze citaten hebben betrekking op onze ambitie. Hoe deze citaten tot stand zijn
gekomen is terug te lezen in paragraaf Enquête ambitie: Jongeren een positief toekomstperspectief
bieden (Bouwsteen 2). Uiteindelijk wordt er een conclusie getrokken met een vooruitblik naar 2020.
Dit wordt aangevuld met een plan van aanpak om de doelen concreet te maken en
verantwoordelijkheden toe te kennen.
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Algemeen
Dit zijn wij
Wonen
De Belvertshoeve is een kleinschalig begeleid wonen, leren en werken concept voor jongeren1 tussen
de 18 en 29 jaar met een lichtverstandelijke beperking of normaal begaafd met diverse
(gedrags-)problematieken. Uniek is dat op een en dezelfde locatie midden in de bossen van
Oisterwijk zowel wonen, leren en werken wordt aangeboden. De doelgroep en contra- indicaties zijn
vastgelegd in het document “Doelgroep beschrijving”. Deze doelgroep loopt op alle levensgebieden
tegen problemen aan door gebrek aan inzicht en vaardigheden. Stichting de Belvertshoeve helpt hen
weer grip te krijgen op de verschillende levensgebieden. Er wordt ondersteuning geboden op maat,
afhankelijk van wat de jongere nodig heeft. Bij de een is sprake van (tijdelijke) overname terwijl de
ander slechts wordt gestimuleerd en geactiveerd.
De Belvertshoeve ondersteunt en begeleidt jongeren die veelal in reguliere intramurale zorg niet de
juiste ondersteuning krijgen, en daar vastlopen. Het gaat om jongeren die vanwege een complexe
voorgeschiedenis en een hoog risicoprofiel een zwaar dossier hebben opgebouwd. Die vanwege
bijkomend risicogedrag worden afgewezen op reguliere begeleid wonen voorzieningen. Deze
problemen kunnen velerlei zijn (ernstige gedragsproblemen, agressie, seksuele problematiek, geen
school en/of dagbesteding, drugs, criminaliteit, schulden, problemen thuis, enz.).
Er is sprake van een combinatie van beperkingen en problemen (leerproblemen, psychiatrische-,
sociaal (- en/of) emotionele problemen).
Dagbesteding
Naast het wonen kunnen de jongeren in een drietal projecten werken aan hun kansen op de
arbeidsmarkt: Dierenverzorging, Terreinbeheer- en groenvoorzieningen en Horeca. Voor deze
onderdelen kunnen ze bij de Belvertshoeve een formele Entree-opleiding volgen. Immers met een
diploma op zak zijn ze beter voorbereid op werk en kansen op de arbeidsmarkt. Dit unieke
opleidingstraject is een samenwerking met het Kellebeek College en het ASVZ uit Udenhout.
Kerngegevens
De Belvertshoeve biedt ondersteuning en begeleiding op basis van WMO en WLZ. Het totaal aantal
jongeren is 50 waarvan 22 op basis van de WLZ en 28 op basis van de WMO. De Belvertshoeve richt
zich op jongeren van 18 tot en met 29 jaar. Incidenteel stromen jongeren na hun 30e uit. Jongeren
hebben WLZ indicaties VG 3 t/m 7 en LVG 1 t/m 5 en WMO indicaties Beschermd Wonen GGZ 3 t/m
5 met dagbesteding.

1

De Belvertshoeve spreekt over “jongeren” in plaats van “cliënten”.
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Medewerkers
Op de Belvertshoeve werken 23 medewerkers. Waarvan het grootste deel (20 medewerkers) bestaat
uit woonbegeleiders. Deze zijn zowel MBO als HBO opgeleid in de richting SPW niveau 4, MMZ
niveau 4, SPH of Social Work.
Daarnaast werken er in de organisatie 3 zorgcoördinatoren die elk gekoppeld zijn aan een team ter
ondersteuning van het primaire proces. Naast de coördinerende taken draaien zij ook nog diensten
mee op de groep. Zij worden tezamen aangestuurd door de zorgmanager. Daarnaast zijn er twee
medewerkers actief binnen het bedrijfsbureau en vormen zij samen met de orthopedagoog de staf
binnen de organisatie. Aan het roer staat de Raad van Bestuur die gecontroleerd wordt door de Raad
van Toezicht.
Organisatiestructuur

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen Stichting de Belvertshoeve ligt op 0,90%. Dit is erg laag in vergelijking met
het landelijke gemiddelde van 4,4% of het verzuimcijfer van 5,7% binnen de zorgsector. De
gemiddelde verzuimduur binnen de organisatie is 160 dagen. In 2019 zijn twee medewerkers
langdurig (meer dan 4 weken) ziek geweest. Met de eerste, langdurig zieke, medewerker is een
Externe Re-integratie 2e spoor traject opgestart en succesvol afgerond. De tweede, langdurig zieke,
medewerker is nooit 100% arbeidsongeschikt geweest en is haar uren weer langzaam aan het
opbouwen.
Medewerkertevredenheidsondezoek
Elke 2 jaar wordt de medewerkertevredenheid onderzocht door Ipso Facto. In 2018 is dit voor het
laatst gebeurt. De respons was 91% (21 van de 23 medewerkers heeft het MTO ingevuld). De grote
meerderheid van de medewerkers gaf aan tevreden te zijn over de inhoud van het werk en De
Belvertshoeve een prettige organisatie te vinden om voor te werken. Het gemiddelde rapportcijfer
voor het werken bij De Belvertshoeve was een 8,2 en er waren geen onvoldoendes gegeven. Bijna
alle medewerkers vonden dat ze een veilige en prettige werkomgeving hadden, dat ze hun
leidinggevende konden vertrouwen en dat het werk afwisselend was en naar eigen inzicht kon
worden ingevuld. De totale tevredenheid was toegenomen ten opzichte van het MTO in 2016.
In 2020 zal er weer een nieuw medewerktevredenheidsondezoek worden uitgevoerd.
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Nieuwbouw
Op 12 september 2019 heeft de Belvertshoeve haar 15 jarig bestaan gevierd. Op deze dag was ook
de officiële opening van de nieuwe woningen op het terrein aan de Scheibaan. Deze woningen
bieden ruimte aan 18 jongeren. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke woonkamers inclusief keukens
en een nieuwe werkschuur voor het dagbestedingsproject terreinbeheer- en groenvoorzieningen
gebouwd. Door de komst van de nieuwbouw heeft de Belvertshoeve 8 extra plaatsen beschikbaar.
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Kwaliteitsmanagementsysteem
Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Belvertshoeve berust op een zestal jaarlijks terugkerende
pijlers. Om het kwaliteitssysteem te toetsen en te ontwikkelen worden audits gehouden, zowel
intern als extern. Tijdens de interne audit wordt gekeken naar primaire processen en hoe deze
uitgevoerd worden door het personeel en tevens wordt er getoetst of procedures en systemen
kloppend en te vinden zijn. De externe audit is een verlengde daarvan en kijkt, naast de eerder
genoemde punten, ook overstijgend naar de gehele organisatie. Tijdens de directie beoordeling
wordt er stilgestaan bij de werking van het kwaliteitssysteem, wordt er geëvalueerd en bijgestuurd.
Het kwaliteitsrapport zoals het voor u ligt levert een overzicht op van alle instrumenten die gebruikt
zijn in dat jaar en hoe deze verlopen zijn. Daarnaast maakt de organisatie gebruik van het handboek
kwaliteitszorg (HKZ) waarin procedures, processen en overzichten terug te vinden zijn. De zelfscan is
in ontwikkeling, er wordt gezocht naar een methode die zowel efficiënt als effectief is. In het rapport
volgt hier meer informatie over. Ook is er een meerjarenplan waar het bestuur koers bepaald voor
ontwikkeling in de volgende jaren. Deze zes pijlers maken het kwaliteitssysteem binnen de
organisatie. Er wordt een kwaliteitsfunctionaris ingehuurd om overzicht te bewaren, de organisatie
te voorzien van de laatste ontwikkelingen op kwaliteitsvlak en te ondersteunen bij
kwaliteitsmanagement.

Directiebeoordeling

Audit
Meerjarenplan

•Intern
•Extern

Kwaliteitsmanagement
systeem

Kwaliteitsrapport

HKZ

Zelfscan
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Bouwsteen 1
Het zorgproces rondom de individuele cliënt

Zorgplan
Werkwijze zorgplan
Het persoonlijk begeleidingsplan beschrijft vanuit beeldvorming, competenties, problematiek en
risico’s welke zorg nodig is voor de jongere. De mate van begeleiding, wijze van bejegening, doelen
van de jongere en afspraken worden hierin vastgelegd. De frequentie waarin de jongere een
zorgplanbespreking heeft, is elk half jaar. Hiervoor is gekozen omdat jongeren zich qua leeftijd en
zorgtraject bevinden in een fase waar in korte tijd veel kan veranderen. Bij een zorgplanbespreking
wordt, naar wens van de jongere, het systeem2 betrokken. De orthopedagoog is verantwoordelijk
voor de inhoud van het plan. Het plan wordt samen met de persoonlijk begeleider opgesteld. De
zorgmanager is verantwoordelijk voor de planning en aansturing hierop. De persoonlijk begeleider
heeft wekelijks een mentorgesprek met de jongere waarbij gebruik wordt gemaakt van een vast
format wat tevens basis biedt voor de verslaglegging. De informatie uit de mentorgesprekken is basis
voor de zorgplannen en gemaakte afspraken worden middels deze verslaglegging gecommuniceerd
aan de andere teamleden.
De teamcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplannen. De zorgplannen
worden ingepland voor het gehele jaar. Alle zorgplanbesprekingen worden tijdig gehouden. Dit blijkt
uit de dossiercontroles die jaarlijks door de externe accountant worden uitgevoerd.
Ter voorbereiding op het bespreken van het zorgplan en het vaststellen van de doelen, wordt een
vragenlijst ingevuld. Dit instrument wordt gebruikt om te onderzoeken of jongeren inzicht hebben in
eigen kunde en eventuele voor of achteruitgang te meten. De lijst heet “ weet waar je staat” en
wordt ingevuld door zowel de jongeren als de persoonlijk begeleider. Zij leggen hun bevindingen
naast elkaar en bespreken de verschillen. De lijst is opgedeeld in meerdere levensgebieden en
concreet gemaakt in vaardigheden. Er wordt gescoord met:
Groen: kan ik zelfstandig
Oranje: ik heb hulp, stimulans of controle nodig
Rood: begeleiding moet het van me overnemen of samen met mij doen

2

Met het systeem wordt bedoeld: de (pleeg- of stief-) ouders of verzorgers, wettelijk mentoren, andere
familie, diegenen die de jongere erbij wil hebben.
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Deze lijst wordt voor elke planbespreking ingevuld, dus eens per half jaar. Dit geeft inzicht in
resultaten behaald tijdens het gehele verblijf. Vaak is groei te zien, soms achteruitgang. Dit is dan ook
onderwerp van gesprek. Daarnaast worden de resultaten gebruikt ter verantwoording richting het
zorgkantoor en de gemeente. Door ontwikkeling te meten wordt aangetoond dat de zorg maakt dat
jongeren vooruit gaan.

Vrijheid beperkende maatregelen
De Belvertshoeve heeft geen BOPZ-erkenning en kan niet zonder instemming vrijheid beperkende
maatregelen opleggen. Begeleiding door de Belvertshoeve is op vrijwillige basis. Wel worden
afspraken in het zorgplan vastgelegd in het kader van de veiligheid van de jongere, (bv. i.v.m.
automutilatie, verkeersveiligheid en beïnvloedbaarheid) en soms om ongewenst gedrag ten opzichte
van anderen te voorkomen. Het beleid is vastgelegd in het protocol “vrijheid beperkende
maatregelen”. Dit beschrijft hoe wordt omgegaan met alle maatregelen die, zowel fysiek als verbaal,
de vrijheid van jongeren beperken. Er wordt gewerkt met signaleringsplannen bij jongeren met risico
op ernstig probleemgedrag of agressie. Begeleiders nemen in conflictsituaties een de-escalerende
houding aan: "zeggen van de juiste dingen op het juiste moment". Hier worden zij op gecoacht.
Gewerkt wordt met waarschuwingen en officiële waarschuwingen wanneer gedrag van een jongere
ontoelaatbaar is en herhaaldelijk blijft voorkomen ondanks de kaders, aansturing en alternatieven
die worden geboden.
Het doel van deze waarschuwing is de jongere te informeren over het feit dat het getoonde gedrag
niet wordt geaccepteerd en dat er verandering moet plaatsvinden.
In de officiële waarschuwing die wordt opgesteld en uitgereikt door de zorgmanager, staat altijd de
datum waarop deze is afgegeven, de reden van de officiële waarschuwing met een beschrijving van
het gedrag van de jongere, afspraken en consequenties die worden gemaakt om het gedrag in het
vervolg te voorkomen of te begeleiden en deze wordt ondertekend door de zorgmanager en de
jongere. De werkwijze is beschreven in het document “protocol officiële waarschuwing, schorsing en
gedwongen einde zorg”. Het doen voorkomen van vrijheid beperkende maatregelen en officiële
waarschuwingen, schorsing en gedwongen einde zorg, wordt in het cliëntdossier gerapporteerd.

Zeggenschap
Formele medezeggenschap is geregeld door het aanstellen van een JORA (Jongerenraad). De JORA
heeft tot taak de belangen te behartigen van alle jongeren die door de Belvertshoeve begeleid
worden. Rechten en plichten zijn vastgelegd in het “reglement jongerenraad”. De JORA vergadert
eens per maand, in samenspraak met een woonbegeleider en de zorgmanager. De JORA kan zelf
onderwerpen aandragen, en wordt ook geïnformeerd en om advies gevraagd. Het jaarverslag 2019 is
beschreven in het hoofdstuk “Onderzoek naar cliëntervaringen” van dit kwaliteitsrapport.
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MIC analyse
Vergelijking 2018 en 2019
In 2019 zijn 177 meldingen van incidenten gedaan. Dit zijn er 13
meer dan in 2018. In de MIC analyse wordt gezien dat de
meldingen omtrent agressie afgenomen zijn, daarentegen zijn de
meldingen met betrekking tot automutilatie, middelengebruik en
weglopen gestegen. Vaak zijn meldingen geconcentreerd rondom
één jongeren en te verklaren vanuit problematiek, een moeilijke
periode of een lastige start bij plaatsing. Jongeren met veel
meldingen zijn vaak een belasting voor de groep waarin zij leven,
ze eisen veel tijd op van woonbegeleiding en maken dat andere
jongeren zich minder gezien voelen (bron gesprek JORA).
Nazorg
Naar aanleiding van bovengenoemde constatering zijn de MIC
meldingen aangepast. Zo wordt niet alleen maar gevraagd of er
nazorg wordt gewenst door de betrokken jongeren en
woonbegeleiders, maar wordt een woonbegeleider ook bevraagd
naar het verlenen van nazorg aan derde. Incidenten worden
nabesproken met jongeren en er is ruimte voor het delen van
ervaring.

Aantal incidentmeldingen

151
166
164
177

• 2016

• 2017
• 2018
• 2019

Personele bezetting
Daarnaast is er geïnvesteerd in meer personeel op de locatie
(hotel) waar veel incidenten zijn, maar het personeel niet
constant aanwezig is. Vanaf juni 2020 zal ook daar de zorg
afgedekt zijn. Dit maakt dat er meer zorg verleent kan worden en
er meer aandacht mogelijk is voor jongeren die niet direct
betrokken zijn bij een incident.
Scholing
Scholing is aangepast op incidenten en wordt bijgestuurd op
uitkomst van de MIC analyse en behoefte van woonbegeleiding.
Zo is er dit jaar plenair een workshop aangeboden voor privé- en
werk in balans. Omdat medewerkers aangegeven hebben hun
werk psychisch belastend te vinden, vooral omtrent heftige
incidenten
(bron MTO). Ook zal er gezocht worden naar een nieuwe training,
gericht op het omgaan met agressie. De huidige opleiding sluit
niet meer aan op de vraag van medewerkers en de werkwijze
binnen de organisatie. De huidige vorm is vooral gericht op het
fixeren van een jongeren tijdens een escalatie, daar onze
werkwijze en visie gericht zijn op de-escaleren. De opleiding zal
dan ook daarop gericht zijn, met aanvullend informatie over
theorie en ruimte voor ervaring en beleving van de medewerkers.
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Aard van MIC-Meldingen
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Klachten

Klachtencommissie
In het jaar 2019 zijn er geen klachten ingediend
bij de regionale klachtencommissie. Op
verzoek van de regionale klachtencommissie is
één werknemer van de Belvertshoeve
aangesloten bij deze commissie en wordt
meerdere malen per jaar opgeroepen om als
lid klachten te beoordelen en plaats te nemen
in de jury bank tijdens een zitting.

Vertrouwenspersoon
Daarnaast heeft de Belvertshoeve een nieuwe
vertrouwenspersoon aangenomen. Het betreft
een onafhankelijk bureau genaamd Initium dat
wordt vertegenwoordigd door Mw. Brinkers. Mw.
Brinkers is aangesloten bij de JORA vergadering
om zich voor te stellen aan een afvaardiging
jongeren en zal nog
aansluiten bij meerdere teamvergaderingen om
ook kennis te maken met medewerkers.

Ouder: “Ik vind de ambitie die jullie stellen zeker bij de Belvertshoeve passen. En ik herken het
ook in jullie aanpak. Jullie zijn sterk gericht op de mogelijkheden van de jongeren, ongeacht
met wat voor problematiek ze worstelen. Leren en werken zijn daarbij erg belangrijk, en dat
bieden jullie zo laagdrempelig mogelijk aan. Met positieve begeleiding en succeservaringen
kunnen de jongeren dan weer verder bouwen aan hun toekomst. Opnieuw leren omgaan met
grenzen, hierop reflecteren en zelfvertrouwen stimuleren zijn dingen die ik bij jullie zie
gebeuren. Fouten maken mag, maar ernaar kijken, oppakken en doorgaan”.
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Interne audit
Onderwerpen interne audit
Ook dit jaar heeft er weer een interne audit plaatsgevonden. Binnen de organisatie is er een intern
audit team dat structureel meerdere keren per jaar overleg heeft met de kwaliteitsfunctionaris. Dit
jaar zijn 3 onderwerpen vastgesteld. Enkele kritische processen worden besproken, zoals vastgesteld
in het meerjarenplan. Daarnaast worden medewerkers bevraagd over de verbetermaatregelen
vastgesteld in het kwaliteitsrapport van 2018. Zo wordt getoetst of afspraken nageleefd worden en
effectief zijn. De onderwerpen zijn:
1. Kritische processen in uitvoering van zorg: zorgplancyclus, medicatie beleid en uitvoeren
urinecontrole;
2. Vindbaarheid documenten in HKZ;
3. Verbetermaatregelen voorkomend uit kwaliteitsrapport 2018.

Bevindingen
Er zijn 4 medewerkers bevraagd. Allen konden kritische processen benoemen en in grote lijnen
omschrijven. De verschillen die gevonden zijn hadden vooral betrekking op verschillende werkwijze
per locatie. Maar protocollair is iedereen voldoende op de hoogte. Het zoeken en vinden van
documenten in de HKZ map is per individu verschillend. Ervaren medewerkers zijn hier meer
gedreven in dan nieuwe medewerkers. De map wordt regelmatig gebruikt voor het ophalen van
veelvuldig gebruikte documenten zoals het formulier MIC en het zorgplan. Overige documenten
worden nauwelijks tot niet gebruikt of ingelezen. Daarnaast worden protocollen en richtlijnen
maandelijks besproken in de teamvergadering, dit wordt gefaciliteerd door de coördinatoren. Zij
mailen vaak voorafgaand het document rond, dit maakt dat mensen het niet zelf zoeken. De
verbetermaatregelen die voorkomen uit het kwaliteitsrapport 2018 gaan over communicatie, het
nakomen van afspraken, meer inzet van personeel om psychische belasting te verkleinen en gevoel
van veiligheid te vergroten, nazorg aan derde na incidenten en evalueren van het ‘weet waar je staat’
instrument. Acties hierop uitgezet worden teruggezien en personeel is op de hoogte. Wel wordt er
ook gezien dat afspraken verwateren of niet bijgehouden worden. Hier zou meer controle op moeten
zijn. De coördinatoren gaan aan de slag met het maken van een plan van aanpak met betrekking tot
het borgen van werkafspraken.
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Bouwsteen 2
Onderzoek naar cliëntervaringen
Enquête ambitie: Jongeren een positief toekomstperspectief bieden
Ambitie
De ambitie van de Belvertshoeve is onlangs aangepast naar “jongeren een positief
toekomstperspectief bieden”. Om te onderzoeken of de ambitie daadwerkelijk nagestreefd wordt
zijn er 10 betrokkenen bevraagd. Deze groep bestaat uit 2 jongeren, 3 ouders, 2 externe contacten
en 3 werknemers. Zij zijn bevraagd middels e-mail met het verzoek de antwoorden terug te sturen.
De respons was 80% en vormt een gedegen beeld over de huidige bevindingen en mening van de
respondenten. Daarnaast beantwoorden zij de vraag of de ambitie nagestreefd wordt.
Resultaten
De respondenten zijn het unaniem eens dat de huidige ambitie aansluit bij de werkwijze van de
organisatie. Zij geven aan de ambitie passend en herkenbaar te vinden. Als onderbouwing geven zij
de volgende antwoorden:













Er wordt individueel meegedacht over wat haalbaar is;
Er wordt laagdrempelig gestart;
Alcohol en drugsbeleid wordt actief nageleefd en is passend bij het streven naar
ontwikkeling;
Verantwoordelijkheidsgevoel wordt opgebouwd;
Fouten maken mag;
Jongeren leren om voor zowel zichzelf als de omgeving te zorgen;
De zorg is gericht op persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden;
Leren en werken zijn onderdeel van gesprek en als belangrijk uitgedragen;
Zelfvertrouwen wordt gestimuleerd;
Opdoen van succes ervaringen;
Er wordt vooruit gekeken rekening houdend met mogelijkheden;
Er zijn intern doorstroom mogelijkheden gecreëerd.

Verbeterpunten
Naast deze voorbeelden zijn ook verbeterpunten genoemd door de respondenten. Zo wordt er door
één ouder benoemt dat deze het gevoel heeft dat de leerwerkmeesters meer op de hoogte moeten
zijn van de geestelijke en lichamelijke klachten, die op dat moment bij de jongeren spelen. Ook vindt
deze ouder dat de communicatie verbeterd kan worden tussen alle partijen. Hij legt uit dat hij onder
partijen de medische wereld, woonbegeleiders en leerwerkmeesters verstaat.
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Daarnaast geeft een woonbegeleider aan dat hij soms stagnatie in de doorstroming ziet ontstaan
waardoor persoonlijke ontwikkeling geremd wordt. Aan de respondenten is ook gevraagd om de
ambitie te herschrijven. Het grootste deel vindt dit niet nodig of weet geen andere te bedenken.
De respondenten die wel input geven, leggen uit dat veiligheid en vertrouwen nodig is om te
ontwikkelen. Deze begrippen zouden eventueel een aanvulling kunnen zijn op de huidige ambitie.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de herschreven ambitie herkent wordt door zowel jongeren, ouders
als door medewerkers. Jammer genoeg heeft er geen van de externe contacten gereageerd, ook niet
na een tweede verzoek. Mogelijk dat deze vraag nog naar andere externe contacten uitgezet kan
worden om het onderzoeksgebied te verbreden. Voor nu blijft de ambitie zoals hij is en zal deze in
het volgende meerjarenplan geëvalueerd worden.
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Jaarverslag JORA
Veiligheid
De rode draad in voorgaande jaarverslagen van de JORA is de mate van veiligheid die gevoeld wordt
door jongeren. Jongeren geven aan dat zij het prettig vinden als er meer personeel aanwezig is,
vooral op locatie hotel. Dit omdat daar een aantal uur per dag geen woonbegeleiding aanwezig is. De
aanwezige jongeren kunnen wel terugvallen op de naastgelegen locatie, maar dit voelt minder
vertrouwd en soms als een belasting. Na het afronden van de nieuwbouw en het vergroten van het
personeelsvolume op locatie terrein, zal nu gehoor gegeven worden aan de vraag voor meer
personeel, gesteld aan het bestuur via de JORA. In 2020 zal het personeelsbestand van locatie hotel
gefaseerd uitgebreid worden. In eerste instantie in juni van 3,33 FTE naar 4,53 FTE. Vanaf dat
moment is er constant een woonbegeleider aanwezig op deze locatie. En na uitbreiding van het
aantal cliënten zal het personeelsbestand nogmaals worden uitgebreid naar 5,28 FTE.
Bijeenkomsten
In de evaluatie van 2018 werd door deelnemers van de JORA aangegeven dat de maandelijkse JORA
bijeenkomst met regelmaat afgezegd werd. Vervolgens zijn er stappen ondernomen, zoals het tijdig
uitgeven en communiceren van de jaarplanning, een koppeling naar het rooster van de
woonbegeleiding en is er een aanspreekpunt in de vorm van een woonbegeleider aangesteld. Dit
heeft erin geresulteerd dat slechts een enkele vergadering, in 2019, niet door is gegaan. Dit was in
goed overleg met de deelnemers.
Nazorg
Ook vertelde de jongeren tijdens het bespreken van het jaarverslag dat er soms weinig aandacht is
voor nazorg aan jongeren die niet direct, maar wel indirect, betrokken waren bij een escalatie. Om
dit te voorkomen is de vraag “is er nazorg gewenst door betrokken jongeren?” opgenomen op het
formulier MIC. Ook woonbegeleiders worden bevraagd over de behoefte aan nazorg. Het is wenselijk
dat deze maatregel volgend jaar geëvalueerd wordt om te kijken of deze tot het gewenste resultaat
heeft geleid. Dit onderwerp wordt opgenomen als adviesvraag in de JORA en zal meerdere keren op
de agenda staan in 2020.
Iets betekenen voor de maatschappij
Verder is het de wens van de JORA om zich dit jaar meer naar buiten te richten
en iets voor de maatschappij te betekenen. Zo staat er een ochtend
activiteit gepland waar de JORA samen met bewoners van Stanisslaus
(een woon/zorg complex voor ouderen) koekjes gaat bakken.
Daarnaast hebben zij de intentie om meer samen te werken
met cliënten raden van andere instellingen. Als proef heeft
de JORA een cliëntenbijeenkomst van het GGZE bijgewoond
en hebben zij deze groep ook zelf ontvangen. Het doel
van deze bijeenkomsten is om van elkaar te leren.
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Reflectie JORA op kwaliteitsrapport
De conclusie van het kwaliteitsrapport is op 02-06-2020 doorgenomen met de JORA. Daarnaast zijn
de jongeren ook meegenomen in het plan van aanpak. De reactie van de jongeren is positief, zij zijn
het eens met de punten in het plan van aanpak en geven aan dat het aansluit bij wat er nu nodig lijkt
te zijn. De jongeren zien dat er hard wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie, en
geven aan dat het ook al verbeterd is. Maar het kan nog steeds beter. De laatste tijd worden
afspraken vanuit mentorgesprekken weer wat vaker vergeten, afgezegd of verzet. Jongeren geven
aan dat zij denken dat het misschien komt door de coronacrisis. Er wordt verteld dat
woonbegeleiders soms uitzonderingen op regels maken, en dat dit onduidelijkheid geeft. De
zorgmanager vertelt in het JORA overleg dat begeleiders hier wel op aangesproken worden. Regels
moeten gevolgd worden, daar mag een begeleider niet zelf uitzonderingen op maken. Als er een
uitzondering nodig is, moet dat met elkaar afgesproken worden. De jongeren geven aan dat zij het
ook belangrijk vinden dat dezelfde regels worden gehanteerd omdat dit duidelijkheid geeft. De
zorgmanager legt uit dat begeleiders soms samen praten over de regels, en ook dat tijdens het
functioneringsgesprek daarover gesproken wordt. Eigenlijk is het functioneringsgesprek een soort
“weten waar je staat” gesprek. Dat wisten de jongeren niet. Tijdens het gesprek blijkt dat niet alleen
een goede communicatie met de woonbegeleiders belangrijk is, maar ook met bijvoorbeeld de
klusjesman of wanneer iemand van een extern bedrijf iets op het terrein en in de huisjes komt doen.
Verder geven de jongeren aan niet geïnformeerd te worden over wanneer reparaties plaatsvinden en
dit soms ook erg lang duurt. Of er zijn opeens werklui om airco’s te installeren, terwijl de jongeren
hier niet van op de hoogte zijn. Dit is vervelend voor de jongeren. De JORA wil graag dat het plan van
aanpak aangevuld wordt. Het verbeteren van de communicatie moet verbreed worden naar alle
functies op de Belvertshoeve.
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Cliënttevredenheidsonderzoek
Resultaten 2018
Een keer in de twee jaar wordt er een CTO uitgevoerd. In 2018 is er een CTO uitgevoerd door Ipso
Facto. Er is gevraagd om enkele vragen op te nemen die specifiek voor de Belvertshoeve van
toepassing zijn, om de resultaten meer relevant te maken ten opzichte van het CTO in 2016. De
resultaten en mogelijke verbeteracties zijn besproken met de JORA en met de medewerkers. Indien
van toepassing zijn individuele verbeterpunten in het persoonlijk dossier van de jongere opgenomen.
Het resultaat van het CTO waren overwegend positief. Jongeren oordeelden met name positief over
de ‘randvoorwaarden’ bij het dagelijks bestaan, zoals veiligheid, voldoende zeggenschap hebben en
praktische hulp en ondersteuning kunnen krijgen wanneer dat nodig is.
Een relatief groot deel van de weinige verbeterpunten had te maken met de dagbesteding en
begeleiding daarbij. Daarnaast werd genoemd: omgang met begeleiding (begrip, luisteren, houden
aan afspraken), medebewoners of onderlinge verhoudingen/sfeer, onderhoud van de woning en het
eten.
Verder werd opgemerkt dat een deel van deze verbeterpunten niet makkelijk kon worden
aangepakt, of buiten de invloedssfeer van de organisatie ligt, denk bijvoorbeeld aan het oordeel over
de medebewoners. Wat wel binnen de invloedssfeer van de Belvertshoeve lag, was het verbeteren
van het houden aan afspraken uit het zorgplan. 47% gaf als antwoord ‘vaak niet’ of ‘niet altijd’ op de
vraag of men vind dat begeleiders zich aan de afspraken uit het zorgplan houden. Om dit te
verbeteren zijn de doelen van jongeren een structureel terugkerend onderwerp geworden in het
wekelijkse mentor gesprek. In het formulier wat tijdens dit gesprek gebruikt wordt als leidraad is het
onderwerp: kies een doel uit je plan en bespreek hoe hier aan gewerkt is opgenomen. Gezien wordt
dat er hierdoor meer aandacht en effectiever aan doelen gewerkt wordt. Ter evaluatie staat dit
onderwerp op de jaarplanning van de JORA.
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Het verhaal van Mike

Ik woon sinds 21 maart 2019 met veel plezier op de
Belvertshoeve.
Voorheen heb ik op andere groepen gewoond, omdat ik
ADHD heb en het ging niet goed met mij. Ik had veel ruzie en
had verkeerde vrienden. Het ging alleen maar bergafwaarts,
totdat ik de kans kreeg om op de Belvertshoeve te komen
wonen.
Ik dacht; “ach het zal wel hetzelfde zijn als alle andere
groepen”. Maar dat had ik totaal verkeerd ingeschat. De dag
dat ik hier kwam wonen was het wel even wennen, maar ik
werd goed ontvangen door zowel de jongeren als de
woonbegeleiding. Sinds de dag dat ik op de Belvertshoeve
woon, kan ik zeker zeggen dat het alleen maar beter met mij
gaat. Mijn boosheid is flink afgenomen en als de begeleiding
merkt dat ik niet lekker in mijn vel zit, dan bieden ze een
luisterend oor en ze helpen je altijd. Ook helpen ze je met je
doelen waar je aan wil werken, bijvoorbeeld een betaalde
baan. In het begin dat ik hier kwam wonen kon ik kiezen wat
ik wilde doen als dagbesteding; de Horeca, de Dieren of het
Groenproject. Ik koos het groenproject omdat ik zelf veel
energie heb en in het groenproject lekker mijn gang kon gaan.

Uiteindelijk gingen mijn persoonlijk begeleider en ik
kijken naar een betaalde baan en die hadden we al snel
gevonden bij Speedliner logistics in Oisterwijk. Ik ben
daar sinds 19 april 2019 begonnen met werken en
werk daar nog steeds met veel plezier. Na werk is er
ook veel te doen. In mijn vrije tijd gaan we vaak naar
de bioscoop, in het weekend naar het terras, naar de
Efteling of naar Walibi. Bij de Belvertshoeve woon ik
met heel erg veel plezier. Het kan wel een
zorginstelling zijn, maar zo voelt het niet voor mij.
Iedereen is altijd wel in voor een grapje en de
kamers/studio’s die wij hebben gekregen zijn ook echt
heel fijn. Een eigen douche en wc is toch wel fijner als
een gezamenlijke wc en douche, zoals op bijna alle
andere groepen. En niet zo’n lange gang met allemaal
deuren waar de kamers van de jongeren zijn, gewoon
iedereen een aparte deur naar buiten. Zonder de
Belvertshoeve, (persoonlijk)begeleiders was het niet
gelukt dat ik zo ver ben gekomen waar ik een jaar
geleden van kon dromen.
Mike Haverhals
19 jaar oud
Woonachtig op het terrein
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Bouwsteen 3
Zelfreflectie in teams
Beoordelen en functioneren
Nieuwe methode
Na de herstructurering begin 2018 is de organisatie van twee naar één leidinggevende gegaan. Om
geen informatie te verliezen en de werkdruk te spreiden is er gezocht naar een effectieve vorm van
in gesprek gaan met medewerkers over het functioneren. In het voortraject is onderzocht of
medewerkers geïnteresseerd zijn in het uitproberen van een nieuwe methode, waar men aan dacht
en wat waardevol voor zowel hen persoonlijk als voor de leidinggevende zou zijn. Na overleg is
besloten dit in de vorm van de 360 graden feedback methode te doen. Dit jaar zijn de
functioneringsgesprekken voor de eerste keer uitgevoerd in de vorm van de 360 graden feedback
methode. Deze methode nodigt medewerkers uit om, alvorens het functioneringsgesprek, informatie
en feedback op te halen bij collega’s en deze met elkaar te bespreken. Tijdens elk gesprek is gevraagd
aan de medewerker wat zij van deze nieuwe methode vonden. Men is unaniem positief, vooral over
de gesprekken die ontstonden over elkaars functioneren in de voorbereiding.
Belangrijke uitkomsten
In grote lijnen kan gezegd worden dat de medewerkers van de Belvertshoeve hoog scoren op
betrokkenheid en het nemen van initiatieven. Zij geven aan het belangrijk te vinden vrijheid te
hebben binnen kaders, zodat zij zelf invulling kunnen geven aan hun takenpakket en de zorg rondom
jongeren. Daarnaast voelen zij zich betrokken doordat ze op verschillende gebieden mee mogen
denken en beslissingen mogen nemen. Wel zijn er verschillen in de teams zichtbaar. Er zijn twee
teams die hoger scoren op zelfstandigheid, wat ook logisch is omdat binnen deze teams vooral
solistisch wordt gewerkt. In de wat grotere teams scoren de medewerkers juist weer hoger op
samenwerken. Uiteraard zijn er een aantal punten van ontwikkeling en kwaliteiten te noemen maar
over het algemeen scoren de medewerkers voldoende. De punten van ontwikkeling zijn goed
bespreekbaar, medewerkers stellen zich leergierig en kwetsbaar op. Vaak zijn zij goed op de hoogte
van hun eigen functioneren en vinden de feedback van zowel collega’s als de leidinggevende
waardevol.
Een mogelijk vervolg actie kan zijn om de medewerkers te vragen
om drie ontwikkelpunten uit te werken in een ontwikkelplan.
Er wordt in die vorm een vervolg gegeven aan het functioneringsgesprek.
Daarnaast zou de methode verder doorontwikkeld
mogen worden en aangevuld met een beoordeling die aansluit
op de nieuwe manier van praten over functioneren.
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Scholing en deskundigheid
Persoonlijke ontwikkeling
Naast het EQI traject en de jaarlijkse scholing op het gebied van medicatie, BHV en agressietraining is
er geïnvesteerd in het beantwoorden van individuele scholingsvragen. Medewerkers hebben tijdens
eerdere onderzoeken (MTO) aangegeven ook op persoonlijk of individueel vlak te willen ontwikkelen.
De Belvertshoeve kiest ervoor te investeren in scholing om deskundigheid te vergroten en zo
kwaliteit te waarborgen. De organisatie gebruikt als richtlijn het leermodel van Jennings, dat werkt
met het 70:20:10 principe.

Opleiding
Medewerkers leren voornamelijk op de werkvloer door ervaring op te doen en samen te werken met
collega’s. Daarnaast zijn er georganiseerde en niet georganiseerde feedback momenten. Denk hierbij
aan het gebruik van de 360 graden feedback methode, maar ook het evalueren aan het einde van
een dienst of het nabespreken van een incident. Voor het laatste stukje, in het model de laatste 10%,
is scholing nodig. In 2019 zijn twee medewerkers begonnen aan een opleiding en heeft één
medewerker haar opleiding afgerond. Deze opleidingen zijn gefinancierd door de Belvertshoeve.
BBL niveau 4
specifieke
doelgroepen; 1
Post bachelor
Bedrijfskunde; 2
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De opleidingen zijn relevant voor het uitvoeren van de huidige functie of de wens op ontwikkeling
binnen het eigen vakgebied. Wordt er door de Belvertshoeve gekozen om te investeren in
medewerkers, dan staat daar een studieovereenkomst tegenover, zodat er rendement ontstaat voor
de organisatie.

Holistisch scholingsplan
Momenteel bestaan er geen richtlijnen of SMART
geformuleerde doelen op gebied van scholing.
Het in kaart brengen van welke vormen van leren
binnen de organisatie mogelijk zijn en het afspreken
van hoeveelheden, kan het sturen op de doelen
bevorderen. Welke financiële investeringen
momenteel gedaan worden of welke subsidies
mogelijk zijn, zouden onderdeel uit kunnen maken
van een holistisch scholingsplan. Naast de
opleidingsmogelijkheden voor de werknemers,
biedt de Belvertshoeve elk jaar 5 stageplaatsen aan.
Om het leren door te werken mogelijk te maken aan
beginnende beroepsbeoefenaars.
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Het verhaal van Matthijs

Ik woon sinds Februari 2018 op de Belvertshoeve. Hiervoor heb
ik een periode thuis gewoond. Voor ik weer thuis kwam woonde
ik op een groep in Den Bosch. Hier ging het dermate slecht met
me en kreeg ik niet de zorg die ik nodig had. Op de
Belvertshoeve heb ik een nieuwe kans gekregen. Ik werk sinds
Maart 2018 in de horeca van de Belvertshoeve en ik ben in
augustus 2018 naar school gegaan op de Belvertshoeve en heb
daar mijn diploma in Juni 2019 behaald. In 2014 ben ik naar het
Koning Willem I collega gegaan. Hier liep ik dermate vast dat ik
deze niet heb af kunnen maken. Door de entree opleiding
niveau 1 ben ik weer rustig in kunnen stromen op school. Dit
ging zo goed dat ik nu op de Rooi pannen zit en hier de niveau 2
opleiding Gastheer/gastvrouw doe. Ik heb het eerste jaar er nu
bijna op zitten en het gaat erg goed en heb het ook erg naar
mijn zin.
Nu loop ik nog stage op de Belvertshoeve maar voor mijn
opleiding moet ik een nieuwe plek zoeken buiten de
Belvertshoeve. Dit is voor mij weer een goede stap en een leuke
nieuwe uitdaging.
Door mijn ADHD ben ik wel een aanwezige jongen en worden
mensen soms knetter gek van mij. Toch voel ik me erg
geaccepteerd op de Belvertshoeve en mag ik gewoon zijn wie ik
ben.

Wel heb ik hulp gekregen met hoe om te gaan met verschillende
situaties en om meer zelfvertrouwen te krijgen. Ik ben nog steeds wel
aanwezig maar niet meer zo erg. Nog steeds ben ik wel betweterig
maar dat krijg ik denk ik niet meer afgeleerd haha.
Ik heb op de Belvertshoeve veel leuke dingen gedaan.
Ik heb mijn rijbewijs gehaald een jaar later op precies dezelfde dag
dat ik hier was komen wonen. Vorig jaar ben ik voor het
eerst met Ron en Jeannette op vakantie geweest naar Kreta en
e
dat was voor mij best wel spannend, omdat het voor mij de 1 keer
vliegen was maar ook voor het eerst zonder mijn ouders op vakantie.
Ik vond het dat super leuk en heb toen echt een top vakantie gehad.
Nu woon ik sinds 2 jaar op de Belvertshoeve, en mijn doel is om
door te stromen naar het groepshuis en vanuit daar of een eigen
appartementje of naar de appartementen van de Belvertshoeve.
Maar ik heb nu ook geleerd om meer voor mezelf te zorgen en
ben al in heel veel doelen vooruit gegaan en daar ben ik trots op.
Ik hoop ook dat ik deze lijn door kan trekken de komende periode.
Matthijs Maas
23 jaar oud
Woonachtig op het terrein
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Teamreflectie
Onderwerpen
Onze medewerkers reflecteren continue op hun handelen. Het doel van een teamreflectie is primair
interne kwaliteitsverbetering. Met inzichten verworven uit de reflecties, kunnen medewerkers acties
ondernemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit jaar zijn de teamreflecties georganiseerd
door de zorgcoördinatoren. In de voorbereiding hebben zij, met de kwaliteitsfunctionaris, 4
onderwerpen vastgesteld waarover de teams bevraagd worden. Daarna is besloten de informatie, via
de Geeltjesmeting, tijdens de teamvergadering op te halen. De onderwerpen zijn deels gebaseerd op
de uitkomst en de daaruit voortgekomen acties van de teamreflectie van vorig jaar en aangevuld met
vragen die later ontstaan zijn. De onderwerpen zijn:





Zorgvuldigheid in het proces: wat lukt er goed in het nakomen van afspraken met jongeren?
Kwaliteit van bestaan: wat draagt volgens jou het meeste bij aan de verbetering van kwaliteit
van bestaan van de jongeren?
Kwaliteit relatie professional-jongere: waar zijn wij al professionals goed in bij de omgang
met jongeren waar we zorg/ondersteuning aan verlenen?
Samenwerking binnen het team: waarin werken wij als team goed samen?

Uitkomsten
De teamcoördinatoren hebben vervolgens de opgehaalde informatie samengevat en zijn op zoek
gegaan naar knelpunten en gewenste situaties. Om vervolgens acties te bedenken hoe deze op te
lossen en gewenste situaties te bereiken. Vervolgens is er een evaluatie moment gepland. Er wordt
bewust gebruik gemaakt van de PDCA cyclus.
De uitkomsten komen met elkaar overeen. Positieve
punten zitten in de bejegening en in het werken vanuit
wederzijds respect, een thuis kunnen bieden en
veiligheid. Daarnaast wordt betrouwbaarheid en er
mogen zijn genoemd. Verbeterpunten zitten vooral op
het gebied van communicatie tussen collega’s
onderling. Het doorgeven van afspraken of essentiële
informatie ter voorbereiding op een externe afspraak.
Eén team is kritisch over de band onderling en wil hier graag aan gaan werken. Er zijn concrete en
werkbare afspraken gemaakt die ruimte vinden in de teamvergaderingen. Coördinatoren pakken dit
op en evalueren dit. Kijkend naar deze vorm van zelfreflectie kan geconcludeerd worden dat deze
beter aansluit dan het werken met een digitale vragenlijst, zo werd de teamreflectie eerder
uitgevoerd. Er wordt nu in korte tijd meer relevante informatie opgehaald en bij meerde personen.
Dit maakt de reflectie waardevoller en betrouwbaar.
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Externe audit
Jaarlijkse audit
De Belvertshoeve ondergaat jaarlijks een audit die uitgevoerd wordt door het keurmerkinstituut. Het
Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en
veiligheid van producten, diensten en organisaties.
Twee auditoren komen langs en gaan in gesprek met jongeren, medewerkers, management en
directie. Daarnaast willen zij dossiers inzien, een rondleiding op locatie en inzicht in systemen en
processen krijgen. Er worden kritische vragen gesteld en informatie gewonnen. De organisatie
voldoet al enige jaren aan de eisen en is ook dit jaar weer door de keuring gekomen.
Kritische feiten
Er zijn geen kritische feiten aangetroffen. Wel is er een aantekening gemaakt betreffende de nieuwe
locatie. Deze is op 20 mei 2019 in gebruik genomen, tijdens het afnemen van de audit op 21
november 2019 had er nog geen ontruimingsoefening plaatsgevonden. Ook was er nog geen nieuw
ontruimingsplan gemaakt of onder de aandacht gebracht van jongeren en medewerkers, woon- en
werkzaam op deze locatie. Deze acties zijn vervolgens uitgezet en in de eerste maanden van 2020
uitgevoerd. De ontruimingsoefening is zonder grote bijzonderheden verlopen. Daarmee is de
organisatie weer voorzien van het kwaliteitskeurmerk. De herkeuring zal plaatsvinden in het najaar
van 2020.

28

Risico inventarisatie en evaluatie
Uitvoer RI&E
Op 26 augustus 2019 heeft de uitvoer van de risico
inventarisatie plaatsgevonden. De inventarisatie is
gedaan door Arbeids- en Organisatiekundige, Martin van
den Heuvel, van Perspectief.
De RI&E is getoetst op de volgende onderdelen:
1. Arbobeleid;
2. Aanwezigheid en extra aandacht voor bijzondere
groepen in het bedrijf;
3. Verzuimbeleid;
4. Arbeidsomgeving en organisatie van de arbeid;
5. Bedrijfshulpverlening (BHV)
6. Algemene voorziening en inrichting
arbeidsplaatsen;
7. Stoffen die gevaar kunnen opleveren;
8. Lichamelijke belasting;
9. Omgevingsfactoren.
Belangrijkste uitkomsten
Op de meeste punten is weinig tot geen verbetering
nodig. Enkele risico’s die wel zijn benoemt zijn de
psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers,
losstaande stellingen in de kelder, het ontbreken van
een registratielijst van gevaarlijke aanwezige stoffen en
het jaarlijks laten keuren van de ladders.
Acties
In 2020 zal er een PMO (preventief medisch onderzoek)
worden aangeboden aan alle medewerkers. Dit om
zowel de psychische als de lichamelijke belasting in de
kaart te brengen en, wanneer nodig, hier preventief
actie op te ondernemen. De ladders zijn eind 2019
gekeurd en de overige verbeterpunten zullen worden
opgepakt door de leerwerkmeester terreinbeheer- en
groenvoorzieningen. Er is een plan van aanpak gemaakt
en deze wordt elk kwartaal geëvalueerd en bijgesteld.
Preventiemedewerker
Verder heeft één medewerker de cursus tot
preventiemedewerker gevolgd. Samen met de
bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de
preventiemedewerker aan gezond en veilig werken
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binnen de organisatie.

Het verhaal van Ashley
Op 28 september 2020 woon ik al 2 jaar op de
Belvertshoeve. Ik heb er ook geen spijt van.
Ik heb vanaf me tweede in een pleeggezin gewoond,
omdat mijn biologische ouders nooit
en niet voor me konden zorgen. Vanaf mijn 18e ben ik
hier op de Belvertshoeve komen wonen,
dat was in het begin super erg wennen, omdat ik toen
van thuis weg moest, maar zodra ik hier
op de Belvertshoeve kwam wonen werd ik zo hartelijk
ontvangen en er werd me een warm
huis geboden. Op dat moment voelde ik me meteen
thuis bij de Belvertshoeve.
Ik dacht dat de woonbegeleiding nooit zou begrijpen hoe
ik me voel, maar dat heb ik verkeerd.
Ze begrepen me en ze waren er altijd voor me zodra er
iets aan de hand was, dat was voor mij meteen een
prettig gevoel.

De Belvertshoeve organiseert ook activiteiten voor je samen
met heel de groep. Zo ga je dan naar de bioscoop, Efteling
enz.. Ik woon nu bijna anderhalf jaar op de Belvertshoeve
en ik vind het nog steeds super fijn, het liefst zou ik er nooit
meer weg willen, maar helaas. Ik woon nu op het groepshuis,
dat is de tweede fase van de Belvertshoeve.
Woonbegeleiding neemt zeker de tijd voor je en dat vind ik
persoonlijk super fijn. Ze zoeken altijd mee naar oplossingen
voor je en helpen je hier en daar zodra het nodig is. Ondanks
dat ik op de Belvertshoeve ben komen wonen,
heb ik niks hoeven opgeven.
Zo heb ik nu nog steeds de Efteling waar ik al bijna 2 jaar werk
en zo zit ik ook nog steeds op school.
Ashley Visser
20 jaar oud
Woonachtig in het groepshuis
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Conclusie
In beweging
De Belvertshoeve is in beweging. Zoals in het rapport terug te lezen wordt er geleerd, ontwikkeld en
vooruitgang geboekt. Dit op verschillende gebieden met als doel ontwikkeling en
kwaliteitsverbetering, de ambitie is daarin leidend. De organisatie doet dit door ervaringsleren te
bevorderen, zowel bij jongeren als bij medewerkers. En deze specifieke manier van leren aan te
vullen met scholing, passend bij individuele of teamgerichte vragen. Daarnaast is in het rapport ook
te lezen dat doelen nog niet behaald zijn. Er is investering nodig op het gebied van communicatie,
samenwerken en omgaan met moeilijke situaties. Maar ook in het borgen van processen en het
nakomen van gemaakte afspraken. Omdat de organisatie wil ontwikkelen zal er in 2020 gewerkt
worden aan de volgende drie kwaliteitsthema’s:




Reflectie;
Scholing;
Borgen van werkafspraken.

2020
Het rapport geeft een kijk in de mate van
kwaliteit binnen de organisatie en hoe deze
ervaren wordt door verschillende betrokken.
Denk hierbij aan jongeren, medewerkers, maar
ook zeker aan overige betrokkenen zoals
ouders, verzorgers en ketenpartners. Omdat
directe zorg onze kernactiviteit is, blijft de
kwaliteit van dit product altijd prioriteit. De
organisatie kiest er dan ook bewust voor om
jongeren en medewerkers in 2020 opnieuw te
bevragen over de kwaliteit en hoe deze
ervaren wordt. Dit gebeurt in de vorm van een
CTO en MTO dat wordt afgenomen door een
extern bureau. De verbeterpunten die hieruit
voortkomen, zullen opgenomen worden in het
rapport van 2020.
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Plan van aanpak
Doelen 2020
Om de kwaliteitsthema’s concreet te maken zijn ze hieronder uitgewerkt. De gestelde doelen dienen
als houvast tijdens het komend jaar en omschrijven de ontwikkelpunten van het afgelopen jaar.
Reflectie
Doel:

Acties:

Evaluatie:
Verantwoordelijk:

Teamreflectie
Doel:
Acties:

Evaluatie:
Verantwoordelijk:

Scholing
Doel:
Acties:

Evaluatie:
Verantwoordelijk:

360⁰ feedback methode en teamreflectie door ontwikkelen.
Te bereiken: 360⁰ graden feedback methode uitbreiden naar alle functies
binnen de Belvertshoeve. En uitbreiden zodat de methode ook gebruikt kan
worden voor de beoordelingsgesprekken.
Methodiek filteren en passend maken voor organisatie, toepassen en
opnemen in HKZ en jaarplanning. Na functioneren uitbreiden naar ook
beoordelen via 360⁰ methode. Teamreflectie uitbreiden naar 2 maal per jaar.
Op zoek naar een passende methode en vaststellen van een
meerjarenplanning met relevante onderwerpen, vervolgens opnemen in HKZ
en jaarplanning.
Tijdens kwaliteitsoverleg 1 maal per kwartaal.
Zorgmanager met ondersteuning van de personeelsfunctionaris en
coördinatoren.

Teamreflectie door ontwikkelen. De methode heeft veel verbeterinformatie
opgeleverd. Dit willen we goed borgen.
Teamreflectie uitbreiden naar 2 maal per jaar. Op zoek naar een passende
methode en vaststellen van een meerjarenplanning met relevante
onderwerpen, vervolgens opnemen in HKZ en jaarplanning.
Tijdens kwaliteitsoverleg 1 maal per kwartaal.
Zorgmanager met ondersteuning van de personeelsfunctionaris en
coördinatoren.

Holistisch scholingsplan en passende scholing m.b.t. medicatie en omgaan
met agressie.
Ontwikkelen van een scholingsplan waarin alle facetten zijn beschreven die
relevant zijn. Van financiën tot vorm en frequentie. Op zoek naar passende
scholing met betrekking tot medicatie en omgaan met agressie. Onderzoek
naar inhoud en opvragen kosten plenaire scholing voor gehele medewerkers
bestand.
November 2020.
Zorgmanager met ondersteuning van het bedrijfsbureau.
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Borgen van werkafspraken
Doel:
Werkafspraken worden volgens PDCA methode geborgd.
Acties:
Methode bekendheid geven en beginnen met 1 werkafspraak per team.
Formulier ontwikkelen dat woonbegeleiders ondersteunt tijdens het
doorlopen van PDCA en ondersteuning biedt bij het vasthouden van
afspraken.
Evaluatie:
Maandelijks tijdens de teamvergadering.
Verantwoordelijk:
Coördinatoren.
Communicatie (uit reflectie JORA)
Doel:
Duidelijke communicatie tussen jongeren en woonbegeleiders en
duidelijke communicatie over planning klusjesman/externe klusbedrijven
Acties:
Zorgmanager spreekt woonbegeleiders aan op de communicatie indien nodig.
Zorgmanager wordt verantwoordelijk voor de inventarisatie van de klusjes die
moeten worden gedaan. Draagt zorg voor de planning en de communicatie
hiervan.
Evaluatie:
Maandelijks tijdens de JORA vergaderingen.
Verantwoordelijk:
Zorgmanager
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Scheibaan 13A
5062 TM Oisterwijk
Telefoon: 013- 52 99 705
E-mail: mail@bevelvertshoeve.nl
Website: www.stichtingdebelvertshoeve.nl
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