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Begripsbepaling 

Zorgaanbieder:  een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig of 

bedrijfsmatig zorg aanbiedt aan een cliënt. 

Cliënt:  een natuurlijke persoon die op basis van een beschikking van de 

gemeente of het zorgkantoor in aanmerking komt voor 

ondersteuning/zorg en een overeenkomst voor ondersteuning heeft 

gesloten of gaat sluiten met de Zorgaanbieder al dan niet 

vertegenwoordigd door diens Vertegenwoordiger. 

Zorg(verlening):  (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en 

ondersteuning van een zorgvrager in het kader van of verband 

houdend met een aanspraak op grond van de Wlz/Wmo. 

360⁰ feedback methode:  360 graden feedback is het proces van gestructureerd verzamelen, 

verwerken en bespreken van feedback vanuit meerdere 

perspectieven ten behoeve van het verbeteren en/of beoordelen 

van leidinggevenden, teamleden en teams als geheel. 

Holistisch scholingsplan:  een allesomvattend scholingsplan waarbij niet alleen wordt gekeken 

naar de medewerkers als individu maar naar alle vormen van leren 

die binnen de organisatie mogelijk.  

PDCA methode:  de PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en 

wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. 

Zorgplan:  het document waarin bij aanvang van de zorg- en dienstverlening 

alsmede na evaluatie en actualisatie de afspraken over het 

zorgarrangement en de uitkomsten van de zorgplanbespreking 

schriftelijk zijn vastgelegd. 

MIC:  Meldingen Incidenten Cliënten. 

Interne audit:  een interne audit is een onafhankelijk onderzoek waarmee een 

organisatie haar eigen bedrijfsprocessen tegen het licht houdt en de 

kwaliteit monitort. 

Externe audit:  het periodiek, systematisch en onafhankelijk onderzoek van de 

organisatie door een derde voor specifieke doeleinden, zoals vereist 

door de wet. 

EQI:  met de EQI test wordt de emotionele intelligentie getest; op welke 

manier iemand omgaat met zijn eigen emoties en de emoties van 

anderen.  

JORA:  Jongerenraad. Het medezeggenschaporgaan binnen de organisatie.  

HKZ:  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met HKZ 

certificering toont de organisatie aan dat het alle zaken intern goed 

op orde heeft en constant bezig is met de verbetering van de 

dienstverlening. 
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Voorwoord Raad van Bestuur  

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van het beheers- en werkbaar houden van het coronavirus. 
Een tijd van onzekerheid, angst en onduidelijkheid kondigde zich aan rond een ongekend virus en de 
rol die wij hierin als teams moesten spelen. 
Verwarrende tijden waarin dagelijks getracht werd om uit de kluwen van alle informatie alles steeds 
te vertalen naar het operationele werk op de werkvloer. 
Dit heeft veel van de teams en de jongeren gevraagd.  
 
Wij als bestuur zijn supertrots op al onze medewerkers en jongeren die door hun flexibiliteit, 
veerkracht, doorzettingsvermogen en inspanningen zich door deze moeilijke, onveilige periode 
heenslaan. Dat dit succesvol verloopt is terug te zien in dit rapport, namelijk: een erg laag 
ziekteverzuim en nauwelijks noemenswaardige incidenten. 
Dit alles vraag ons inziens, een omgeving die vertrouwen in elkaar en openheid biedt maar bovenal 
een veilige omgeving waarbinnen onze jongere een bestaanswijze heeft waaraan levensperspectief 
kan worden ontleend. Een omgeving waar de jongere zich veilig en geborgen voelt om zichzelf te zijn 
en zich van daaruit te kunnen en mogen ontwikkelen. 
 
In dit rapport zijn wij op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag: Wat betekent veiligheid voor 
jou? Er is gekozen voor het thema veiligheid omdat jongeren herhaaldelijk aangeven dat het lukt om 
te ontwikkelen binnen de Belvertshoeve omdat zij zich veilig voelen. Daarnaast wordt er met 
regelmaat de vraag gesteld, door verschillende financierende instanties, waarin de Belvertshoeve 
onderscheidend is en waarom zij zouden moeten investeren in een dergelijke kleine organisatie. Wij 
zijn van mening dat de jongeren een sterk punt hebben en denken dat het onderscheidend 
vermogen voor een deel zit in het zich veilig kunnen ontwikkelen. Maar wat is veiligheid nou precies 
en hoe uit zich dat? Waar vinden jongeren dit in terug? Om dit verder uit te zoeken en concreter te 
maken hebben wij dit thema gekozen om langs ons kwaliteitssysteem te leggen.  
 
Ook is bij de opzet van dit kwaliteitsrapport een terugblik op 2019 noodzakelijk gebleken. 
Voor het jaar 2019 waren een aantal aandachtgebieden benoemd en als speerpunten vastgesteld: 

- Het begrijpen en verbeteren van de teamsamenwerking en de cultuur binnen alle drie de 
teams; 

- Het kennen van persoonlijke kwaliteiten van medewerkers en het beschikken over 
gedragsalternatieven.   

 
Deze speerpunten zijn vooralsnog nog steeds voor verbetering vatbaar en worden derhalve opnieuw 
meegenomen in dit kwaliteitsrapport. 

 
Veel leesplezier. 
 
 
Ron Klaassen en Jeannette van Wanrooij 
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Leeswijzer 

Dit rapport is geschreven aan de hand van het thema veiligheid. We hebben jongeren en mentoren 

bevraagd op dit thema en de teamreflectie dit jaar ging over dit thema. 

Het landelijk Kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg richt zich op werkwijzen die leiden tot ‘zicht 

op kwaliteit’ en tot ‘leren en verbeteren’. Die werkwijzen worden bouwstenen genoemd. Dit 

kwaliteitsrapport is opgebouwd aan de hand van deze bouwstenen. De bouwstenen geven zicht op 

verschillende kwaliteitsaspecten binnen de organisatie en de manier waarop er aan deze aspecten 

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; 

− Voldoen aan de Wet zorg en dwang; 

− Zeggenschap; 

− MIC analyse; 

− Klachten en vertrouwenspersoon; 

− Interne audit. 

 

Bouwsteen 2 Onderzoek naar cliëntervaringen 

− Enquête veiligheid; 

− Jaarverslag JORA; 

− Cliënttevredenheidsonderzoek; 

− Verhalen en ervaring van jongeren. 

 

Bouwsteen 3 Zelfreflectie in teams 

− Medewerkerstevredenheidsonderzoek; 

− Beoordelen en functioneren; 

− Scholing en deskundigheid; 

− Teamreflectie;  

− Externe audit; 

− Risico inventarisatie en evaluatie. 

 

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 jongeren en medewerkers. Deze citaten hebben 

betrekking op het thema veiligheid. Uiteindelijk wordt er een conclusie getrokken met een 

vooruitblik naar 2021. Dit wordt aangevuld met een plan van aanpak om de doelen concreet te 

maken en verantwoordelijkheden toe te kennen. 
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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). 

 

  

 

 

 

  

 

                                                           
1 De Belvertshoeve spreekt over “jongeren” in plaats van “cliënten”.  

 

 

Algemeen 
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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 Opleidingscentrum Oppstap en ASVZ 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 30ste 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. Daarnaast werken wij ook met Wlz-GGZ indicaties. 

Medewerkers 

Bij de Belvertshoeve werken 30 medewerkers (peildatum 31-12-20) . Waarvan het grootste deel (21 

medewerkers) bestaat uit woonbegeleiders. Deze zijn zowel MBO als HBO opgeleid in de richting 

SPW niveau 4, MMZ niveau 4 of HBO 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 drie 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.  
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Organisatiestructuur  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim binnen Stichting de Belvertshoeve ligt op 2,34% (gemiddelde 2020). Dit is 1,44% 

hoger dan het ziekteverzuim in 2019. Dit is voor een groot deel te wijten aan Covid-19. Daarnaast zijn 

twee medewerkers langdurig (meer dan 4 weken) ziek geweest, waarvan 1 in verband met 

zwangerschap. Beide medewerkers zijn inmiddels weer volledig hersteld. Het verzuimpercentage 

binnen de organisatie is nog steeds erg laag in vergelijking met het verzuimpercentage binnen de 

zorgsector in 2020 (6,83%). 

Corona 

2020 heeft in het teken gestaan van corona en de maatregelen die werden voorgeschreven vanuit de 

overheid. Jongeren en medewerkers hebben zich steeds aangepast aan nieuwe maatregelen. We 

hebben de volgende maatregelen genomen: 

● Communicatiestructuur ingericht; 

● Dagbesteding is aangepast, maar is wel gedurende de hele periode doorgegaan; 

● Maatregelen begrijpelijk voor de jongeren uitgelegd; 

● Meer sportactiviteiten aangeboden op het terrein; 

● Bezoekregeling aangepast (drive-in); 

● Sneltesten aangeschaft voor medewerkers; 

● Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft. 

Jongeren en medewerkers hebben zich flexibel opgesteld en zich steeds goed gehouden aan de 

maatregelen. Uiteindelijk hebben 4 jongeren Covid-19 gehad en 5 medewerkers.  

De maatregelen die we genomen hebben, hebben gewerkt waardoor grote  

uitbraken zijn voorkomen.   
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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 directiebeoordeling 

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 

zelfevaluatie voor de teams wordt jaarlijks ingezet om te verdiepen op een specifiek thema. 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 kwaliteitsadviseur 

ingehuurd om overzicht te bewaren waarbij een verbeterregister wordt gebruikt, de organisatie te 

voorzien van de laatste ontwikkelingen op kwaliteitsvlak en te ondersteunen bij 

kwaliteitsmanagement.  

 

 

 

 

Kwaliteits-
management

systeem

Directie-
beoordeling

Meerjarenplan

Kwaliteits-
rapport

Zelfevaluatie

HKZ

Audit

•Intern

•Extern
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Verbeterpunten kwaliteitsrapport 2019 

Hieronder is aangegeven wat de verbeterpunten en bijbehorende acties uit het kwaliteitsrapport 

2019 zijn en waar in dit rapport is terug te lezen hoe de Belvertshoeve hier aan gewerkt heeft:  

1. Reflectie. 

Doel:   360⁰ feedback methode en teamreflectie doorontwikkelen.  

  Te bereiken: 360⁰ feedback methode uitbreiden naar alle functies  

  binnen de Belvertshoeve. En uitbreiden zodat de methode ook gebruikt kan 
  worden voor de beoordelingsgesprekken. 

Acties:       Methodiek filteren en passend maken voor organisatie. 

U leest de voortgang in het hoofdstuk Beoordelen en functioneren en Scholing en 
deskundigheid. 

 

2. Teamreflectie. 

Doel:  Teamreflectie doorontwikkelen. De methode heeft veel verbeterinformatie 
opgeleverd. Dit willen we goed borgen.  

Acties:                 Teamreflectie uitbreiden naar 2 maal per jaar. Op zoek naar een passende 
methode. 

U leest de voortgang in het hoofdstuk Teamreflectie. 

 

3. Scholing. 

Doel:  Holistisch scholingsplan en passende scholing met betrekking tot medicatie 
en omgaan met agressie. 

Acties:                 Ontwikkelen van een scholingsplan waarin alle facetten zijn beschreven die 
relevant zijn.  

 U leest de voortgang in het hoofdstuk Scholing en deskundigheid. 

 

4. Borgen van werkafspraken. 
Doel:   Werkafspraken worden volgens de PDCA methode geborgd. 

Hierover zijn geen specifieke ontwikkelingen te lezen in dit rapport. Dit doel 
is gestart en loopt door in 2021.  

 
5. Communicatie (uit reflectie JORA). 

Doel:  Duidelijke communicatie tussen jongeren en woonbegeleiders en duidelijke 
communicatie over planning technische dienst/externe klusbedrijven. 

Acties:  Zorgmanager wordt verantwoordelijk voor de inventarisatie van onderhoud. 
 Zij draagt zorg voor de planning en de communicatie hiervan.  
Het onderwerp communicatie komt aan bod in de hoofdstukken Enquête veiligheid: wat gaat 
goed en wat kan beter met betrekking tot veiligheid? en Jaarverslag JORA. 

 

Kwaliteitsrapport 2019 
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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. 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 planning van de zorgplannen. De zorgplannen 

worden ingepland voor het gehele jaar. Alle zorgplanbesprekingen worden tijdig gehouden. 

Daarnaast controleert de externe accountant jaarlijks de volledigheid van de zorgplannen.  

 

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. 

 

Bouwsteen 1 
 

Het zorgproces rond de individuele cliënt 
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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.  

Voldoen aan de Wet zorg en dwang 

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.   

In 2020 is veel aandacht geschonken aan het voldoen aan de Wet zorg en dwang. Het protocol 

“vrijheidsbeperkende maatregelen” (zie Bron 1)  is aangepast. Dit beschrijft hoe wordt omgegaan 

met alle maatregelen die, zowel fysiek als verbaal, de vrijheid van jongeren beperken. Er is een 

stappenplan Wzd (zie Bron 2) ontwikkeld waarin de besluitvorming van betrokken zorgverleners is 

vastgelegd.  Voor jongeren is er een folder gemaakt die in eenvoudige taal uitleg geeft over “zorg die 

je niet wilt” (zie Bron 3). De orthopedagoog van de Belvertshoeve is aangesteld als Wzd functionaris. 

Ook is er een externe vertrouwenspersoon die jongeren kunnen benaderen.  

Zeggenschap  

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 2020 is beschreven in 

het hoofdstuk “Onderzoek naar cliëntervaringen” van dit kwaliteitsrapport. 
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file://///bh-dc011/Data$/Administratie/01%20Stichting%20de%20Belvertshoeve/01%20Administratie/Kwaliteitsrapportages/Bronnen%20kwaliteitsrapportage%202020.pdf
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Mijn naam is Thomas van der Sterre en ik ben 19 jaar oud. Ik woon nu sinds vier maanden op de 

Belvertshoeve. Wat ik fijn vind aan het wonen op de Belvertshoeve is de locatie, de begeleiding en 

het werken in de horeca.   

Begeleiders zijn duidelijk en dat vind ik fijn. Ook doen ze veel leuke dingen met ons. Ik voel me fijn en 

begrepen hier.  

 

Ondanks dat begeleiding veel leuke dingen probeert te doen in deze Corona tijd, was het wel moeilijk 

dat we maar een persoon per keer op bezoek konden laten komen. Ik snap deze regel wel maar dat is 

niet altijd leuk. Gelukkig worden deze afspraken binnenkort versoepeld. Ook heb ik sinds ik hier 

woon nog niet mee kunnen maken dat de horeca ‘’normaal’’ open is. Ik heb gelukkig wel een beetje 

kunnen oefenen met de ‘’coffee to go bar’’ maar vind het wel fijn dat de horeca nu overdag weer 

open gaat. 

 

Veiligheid betekent voor mij; mezelf kunnen zijn binnen deze groep. Dit gevoel heb ik heel erg en ik 

ben met open armen ontvangen.  

 

Thomas van der Sterre  

19 jaar oud 

 

Het verhaal van Thomas 
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MIC analyse 

Er zijn in 2020 286 MIC meldingen gemaakt. Dat zijn er 109 meer dan in 2019. De stijging in MIC 

meldingen is te verklaren doordat er beter wordt geregistreerd, de mogelijkheden om MIC 

meldingen m.b.t. medicatie te registreren is verbeterd en omdat voor een deel van 2020 Covid-19 

heerste. Zie Bron 4 voor de “geanonimiseerde MIC analyse 2020”. De top 3 van meldingen betreft 

agressie (64), medicatie vergeten/weigeren (55) en weglopen (43). 

Kijkend naar het thema veiligheid, is een toename te zien van het aantal meldingen met betrekking 

tot agressie (26 meldingen in 2019 en 64 meldingen in 2020). Er is 1x nazorg gewenst voor een 

medewerker en 25x voor een jongere. In 2019 was dit ook 1x voor een medewerker. Jongeren werd 

in 2019 niet structureel nazorg geboden. Dit is een verbeterpunt vanuit het kwaliteitsrapport over 

het jaar 2018 (in 2019 besproken en vanaf 2020 ingevoerd). Er is een grote daling (-8) in het aantal 

meldingen met betrekking tot middelengebruik. De grootste stijging is te zien bij de meldingen voor 

medicatiegebruik, stijging van 46. Dit is mede doordat er meer mogelijkheden zijn om dit te melden. 

Het aantal bewoners die weglopen en automutilatie (combinatie) is al twee jaar op rij aan het dalen. 

 

De toename van het aantal agressiemeldingen wordt veroorzaakt door het gericht sturen op het 

doen van meldingen van verbale agressie. Voorheen werd vooral meldingen gedaan van fysieke 

agressie en niet zozeer van verbale agressie. Een groot deel van de gedane meldingen betreft verbale 

agressie. Als je kijkt naar het soort incidenten, zijn de meldingen beduidend minder heftig dan 

voorgaande jaren. Daarnaast is ook het aantal jongeren toegenomen (7 jongeren) wat ook de 

toename van MIC meldingen verklaard. Tot slot hebben is er in  2020 een lockdown geweest wat 

mogelijk een verklaring is voor toename van incidenten.  

Het MT heeft naar aanleiding van de MIC analyse de volgende besluiten genomen: 

 

Medicatie: 

● Medewerkers krijgen herhaling van medicatiescholing; 

● Extra check op het geven van medicatie door boventallig geplande collega (denk aan 

coördinator en zorgmanager); 

● Alarm in telefoon woonbegeleiding om te voorkomen dat medicatie verstrekking wordt 

vergeten. 
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Agressie: 

● Medewerkers krijgen in plaats van DDG training (gericht op handelen tijdens escalaties) een 

training de-escalerend werken, gericht op het voorkomen van escalaties.  

Weglopen: 

• Het beleid van de Belvertshoeve maakt dat jongeren niet tegengehouden worden wanneer 
zij weglopen. Het is een open instelling, die er vanuit visie voor kiest om niet in te grijpen 
wanneer jongeren weglopen; 

• Wanneer jongeren bekend zijn met wegloop problematiek is dit geen contra-indicatie. Wel 
wordt in opname voorbereiding opgenomen wat woonbegeleiding kan doen ter preventie; 

• Een enkele jongeren wordt wel tegengehouden in specifieke situaties. Dit is altijd in overleg 
met jongere, behandelaar en conform AVG opgenomen in het zorgplan. 
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Klachten 

Klachtencommissie  

In het jaar 2020 zijn er geen klachten vanuit de Belvertshoeve ingediend bij de regionale 

klachtencommissie. Jongeren ontvangen informatie met contactgegevens bij intake.  

Zie Bron 5 voor het “Jaarverslag 2020 regionale klachtencommissie” en Bron 6 voor de “Folder 

klachtenprocedure”. 

Vertrouwenspersoon 

De externe vertrouwenspersoon heeft in 2020 3 meldingen behandeld van jongeren. Eén melding 

had betrekking op het zich onheus bejegend voelen door de begeleiding en loopt nog door in 2021. 

Twee meldingen betroffen een adviesvraag en zijn afgehandeld. De vertrouwenspersoon geeft aan 

dat bij de drie meldingen er onduidelijkheid was over de rol en functie van de externe 

vertrouwenspersoon. Zij zal gevraagd worden om nog eens aan te sluiten bij de JORA om daar beter 

uit te leggen wat haar rol en functie is. Zie Bron 7 voor de brochure “mantelomschrijving 

vertrouwenspersoon in de zorg” , Bron 8 voor de “Folder vertrouwenspersoon” en Bron 9 voor het 

“Jaarverslag 2020 vertrouwenspersoon Stichting de Belvertshoeve”. 
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Interne audit  

Onderwerpen interne audit 

Ieder jaar in het 1e kwartaal wordt een interne audit uitgevoerd. In het kwaliteitsrapport over het 

jaar 2019 zijn de resultaten van de audit die februari 2020 is uitgevoerd verwerkt. Voor dit 

kwaliteitsrapport worden de resultaten verwerkt van de interne audit die februari 2021 is 

uitgevoerd. Jaarlijks worden enkele kritische processen geaudit, volgens een meerjarenplanning en 

op basis van actualiteiten. Daarnaast wordt de interne audit gebruikt om te toetsen of eerder 

gemaakte afspraken nageleefd worden en effectief zijn.  

De onderwerpen dit jaar waren:  

1. Organisatiestructuur. Dit naar aanleiding van een verandering in de structuur in 2018/2019. 

In 2019 is dit onderwerp geaudit en er was afgesproken om in 2021 opnieuw het onderwerp 

te toetsen, om de ontwikkelingen te kunnen beoordelen. 

2. Rapporteren. Er is onderzocht of rapportages aan bepaalde criteria voldoen (objectief, 

feitelijk, gerelateerd aan doelen, geen open eindjes en of in het vak “onderwerp” een 

steekwoord is ingevuld). 

3. Inwerken nieuwe medewerkers. Onderzocht is of nieuwe medewerkers tevreden zijn over 

het inwerkprogramma, of dit een realistisch beeld gaf over het werken bij de Belvertshoeve 

en hoe collega’s betrokken waren bij de evaluatie van het inwerken. Tot slot de vraag wat er 

goed ging en wat beter kan.  

 

Bevindingen  

De medewerkers zijn tevreden over de huidige organisatiestructuur. Het is duidelijk wie waarvoor 

verantwoordelijk is. De functie van coördinator wordt goed uitgevoerd. Het functioneringsgesprek 

(360 graden feedback systeem) werkt goed.  Medewerkers zijn tevreden met deze werkwijze. Ook 

geven zij zowel in de interne audit als in het MTO aan veiligheid te ervaren binnen het team.  

Wat betreft rapporteren is de conclusie dat er niet altijd gerapporteerd wordt op doelen. De tekst in 

het vak “onderwerp” is soms te lang (mag korter en bondiger). Er zijn veel losse eindjes (dus de actie 

is ingezet maar er staat niet of dit ook afgerond is). Rapportage is onvoldoende objectief. 

Aanbeveling is om te wachten op de implementatie van een gepland nieuw systeem. De verwachting 

is dat de kwaliteit van rapportage daarmee ondersteunt wordt en dus omhoog gaat. 

Rond inwerken zijn de volgende bevindingen gedaan: 

• Meer gesprekken met team coördinatoren; 

• Interne medewerkers die doorschuiven volgen hetzelfde inwerkprogramma; 

• In het inwerkprogramma toevoegen dat medewerkers ook bij de horeca een gesprek voeren. 

Nu is dit alleen nog dieren en groen; 

• Meer evaluaties gewenst; 

• Aantal auditees gaven aan dat de wens is om na de maand inwerktijd een maand mee te 

draaien in het rooster alvorens zij persoonlijk begeleider worden.  

Eventuele maatregelen worden opgepakt in het coördinatoren overleg. 
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Rode draad met betrekking tot veiligheid in bouwsteen 1: 

Eén van de belangrijkste pijlers van het zorgproces is veiligheid. Het creëren van een veilige 

omgeving voor de jongeren zodat zij tot rust komen en zich kunnen ontwikkelen. Tegelijk is veiligheid 

één van de meest uitdagende thema’s voor de jongeren die bij de Belvertshoeve wonen, dit blijkt 

ook uit de type MIC meldingen en afspraken die nodig zijn 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. De medewerkers van de Belvertshoeve zijn zich hier 

zeer van bewust. Door middel van de PDCA systematiek wordt er gewerkt aan veiligheid rondom de 

jongeren, in vaardigheid en gedrag van de medewerkers en op beleidsniveau.  

Conclusie: de Belvertshoeve heeft “veiligheid” (zowel rationeel als fysiek) altijd hoog in het vaandel 

en werkt hier continu aan, door scholing en coaching van medewerkers, in gesprek met jongeren en 

door met hen afspraken te maken in het zorgplan, en door hierin ook beleidsmatig te faciliteren. 
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Enquête veiligheid: wat gaat goed en wat kan beter met betrekking 

tot veiligheid? 

Veiligheid  

Om te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat jongeren veilig zijn op de Belvertshoeve en zich veilig 

voelen. Veiligheid is een heel breed begrip.  

 

                         Een veilig gevoel als basis 

 

 

Een aantal jongeren en mentoren hebben een enquête ontvangen. De jongeren hebben de volgende 

vragen beantwoord: 

● Wat heb jij van de begeleiding nodig om je veilig te kunnen voelen op de Belvertshoeve? 

● Hoe wordt er volgens jou door de begeleiding aan veiligheid gewerkt? Wat gaat er goed en 

wat kan nog beter? 

● Voel jij je veilig wanneer je op de Belvertshoeve bent? 

 

 

Personeel

Begejegening

Procedures

Locatie

Randvoorwaarden 
RI&E

 

Bouwsteen 2 

Onderzoek naar cliëntervaringen 
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Mentoren hebben de volgende vragen beantwoord: 

● Wat vindt u belangrijk als u aan personeel en veiligheid denkt binnen een organisatie? 

● Wat kan het personeel doen om de veiligheid binnen de organisatie te optimaliseren? 

● Wat vindt u dat het personeel goed doet m.b.t veiligheid en waar is verbetering mogelijk? 

Resultaten 

Wat jongeren en mentoren belangrijk vinden met betrekking tot personeel en begeleiding is: 

● Dat ik weet waar de begeleiding is; 

● Dat er steeds zoveel mogelijk dezelfde gezichten zijn (weinig wisselingen); 

● Dat begeleiders goed weten wat te doen bij onveilige situaties; 

● Dat er structuur geboden wordt; 

● Dat je in gesprek blijft met elkaar; 

● Dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is; 

● Dat er oog is voor de jongere. 

Wat gaat goed: 

● Begeleiding houdt jongeren goed op de hoogte als er iets is gebeurd en communiceren met 

ons over wat er aan de hand is; 

● Ik heb me in de afgelopen 13 jaar geen enkel moment onveilig gevoeld; 

● De begeleiding is er altijd, dat voelt fijn en veilig.; 

● Ik voel me veilig op de Belvertshoeve, het is echt mijn thuis; 

● Werken als een team gaat meestal goed. 

Wat kan beter: 

● Begeleiders mogen soms de hulp van ons als jongeren accepteren als wij de begeleiding 

willen ondersteunen; 

● Communicatie onderling bij de woonbegeleiding. Soms ontstaat er onduidelijkheid; 

● Gelegenheid tot intervisie en collegiaal overleg buiten kantooruren; 

● Tijdens een dienst 1 aanspreekpersoon voor de jongere die de jongere indien nodig 

aanstuurt of afspraken maakt voor die dag. 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat nabijheid, structuur en contact belangrijke voorwaarden zijn voor 

een gevoel van veiligheid. Jongeren voelen zich veilig op de Belvertshoeve. Communicatie is een punt 

waar blijvend aandacht voor moet zijn.  
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Jaarverslag JORA 

 

Communicatie  

De JORA heeft in 2020 geadviseerd om de communicatie van “boven” naar “beneden” te verbeteren. 

De JORA heeft zelf hieraan gewerkt door maandelijks de notulen van de JORA vergadering naar het 

dagelijks bestuur door te sturen en het dagelijks bestuur vaker uit te nodigen bij een vergadering. De 

communicatie verloopt beter, echter er is nog ruimte voor meer verbetering.  

Covid 

De coronamaatregelen hebben bijeenkomsten en voornemens van de JORA belemmerd. Zo had de 

JORA het voornemen om vaker samen te werken met andere cliëntenraden, dit kon vanwege  

Covid-19 niet doorgaan. Ook de JORA vergaderingen konden niet maandelijks plaatsvinden. Er is wel 

telefonisch contact geweest tussendoor. Deelname aan werkbezoeken binnen en buiten de eigen 

organisatie konden in 2020 ook niet doorgaan vanwege Covid-19. Tot slot was er het voornemen om 

een vaste activiteit te organiseren voor het Terrein en Hotel (denk hierbij aan een filmavond). Dit kon 

éénmaal plaatsvinden en was een groot succes. Vanwege de lockdown kon dit niet vaker 

plaatsvinden. 

De JORA wil meer betrokken worden indien er besluiten omtrent Covid-19 maatregelen worden 

genomen.  Zie Bron 10 voor het “Jaarverslag 2020 cliëntenraad Stichting de Belvertshoeve”. 

Reflectie JORA op kwaliteitsrapport 
Op 11 mei 2021 staat de volgende JORA bijeenkomst gepland. Dit kwaliteitsrapport zal op deze dag 

worden besproken en de reflectie zal daarna worden opgenomen in dit rapport.  

file://///bh-dc011/Data$/Administratie/01%20Stichting%20de%20Belvertshoeve/01%20Administratie/Kwaliteitsrapportages/Bronnen%20kwaliteitsrapportage%202020.pdf
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Ik vind het wonen op de Belvertshoeve leuk en interessant. Het is leuk door de diversiteit van mensen  

die hier wonen en mensen die hier werken. Het is interessant hoeveel er bij de Belvertshoeve bereikt 

kan worden zonder hulp van buitenaf.  

Ik vind het erg fijn dat je echt een eigen kamer hebt. Mijn kamer is los van de huiskamer en 

daardoor heb je dus echt rust als je op je kamer bent.  

Bij de Belvertshoeve hebben ze zich goed aan de maatregelen gehouden. Ze hebben ook meegedacht met cliënten. 

Bijvoorbeeld toen we drie maanden in lockdown waren, mochten we één keer in de week boodschappen doen, 

wandelpas, als je klachten had, werd er goed gecheckt wat je klachten waren en hoe verder.  

Er werd meegedacht over hoe wij ouders, familie, vrienden, kennissen toch konden zien door 

bijvoorbeeld een drive thru.  

Ik voel me hier wel veilig omdat het hier goed geregeld is qua veiligheid. Als er iets fout gaat hoef je  

maar 10 meter te lopen en je hebt hulp.  

Het brandsysteem wordt iedere maand gecheckt. Dat geeft me een fijn gevoel.  

Ik vind het fijn dat iedereen zijn eigen tag heeft. Zo kunnen alleen begeleiding en ik in mijn kamer.  

 
Irmhilde de Bruijn 

20 jaar oud 

 

 

 Het verhaal van Irmhilde 
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Cliënttevredenheidsonderzoek 

Resultaten 2020 

Een keer in de twee jaar wordt er een CTO uitgevoerd. In 2020 is er een CTO uitgevoerd door Ipso 

Facto. Het uitgangspunt voor het cliëntervaringsonderzoek is de vragenlijst ‘Cliënten aan het woord’. 

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. De respons was 83%. Dat is ongeveer gelijk aan 2018 (respons 86%). 

Het resultaat van het CTO was overwegend positief. Vragen met de meeste positieve antwoorden 

laten zien dat jongeren met name positief oordelen over de ‘randvoorwaarden’ bij het dagelijks 

bestaan, zoals veiligheid, voldoende zeggenschap hebben, ondersteuning bij zelfstandigheid en hulp 

van begeleiders wanneer dat nodig is.  

Verbeterpunten liggen in de vragen waar relatief vaak ‘niet altijd’ of ‘vaak niet’ is geantwoord. Het 

vaakst is kritisch geantwoord op de vraag over onderhoud en reparatie van de woning: bijna 

tweederde is hierover kritisch en ongeveer een kwart oordeelt negatief. Andere punten hebben 

betrekking op medebewoners en sfeer op de groep, de bejegening door begeleiders (begrip 

luisteren, voldoende tijd hebben), en het eten. Net als vorige keer heeft een relatief groot deel van 

de ‘verbeterpunten’ te maken de dagbesteding. Een deel van de ‘verbeterpunten’ kan niet makkelijk 

worden aangepakt, of ligt buiten de invloedssfeer van de organisatie (bijvoorbeeld het oordeel over 

de woonplaats). 

Ten opzichte van de meting in 2018 zijn er opvallende positieve verschillen betreffen het eten (keuze, 

lekker eten), zorgplan en het houden aan afspraken door begeleiders. Ook bij diverse vragen over 

hulp van begeleiders en ondersteuning van zelfstandigheid is het aandeel positieve antwoorden 

hoger dan in 2018. Het grootste verschil in negatieve richting betreft de afwisseling bij dagbesteding. 

Voorheen was tweederde hierover positief, in 2020 is dat minder dan de helft. Een ander groot 

verschil betreft de waardering van de woonplaats (weinig activiteiten in de buurt), maar zoals eerder 

geconstateerd valt dit buiten de invloedssfeer van de organisatie. In Bron 11 treft u het gehele 

rapport “cliëntervaringsonderzoek de Belvertshoeve 2020”. 

Rode draad met betrekking tot veiligheid in bouwsteen 2: 

Vanuit de enquête over veiligheid kan geconcludeerd worden  

dat nabijheid, structuur en contact belangrijke voorwaarden  

zijn voor een gevoel van veiligheid. Jongeren voelen zich  

veilig op de Belvertshoeve. Communicatie is een punt  

waar blijvend aandacht voor moet zijn. Vanuit het  

cliëntervaringsonderzoek blijkt dat jongeren positief 

oordelen over de ‘randvoorwaarden’ bij het dagelijks  

bestaan, zoals veiligheid, voldoende zeggenschap  

hebben, ondersteuning bij zelfstandigheid en hulp  

van begeleiders wanneer dat nodig is. 

file://///bh-dc011/Data$/Administratie/01%20Stichting%20de%20Belvertshoeve/01%20Administratie/Kwaliteitsrapportages/Bronnen%20kwaliteitsrapportage%202020.pdf
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Medewerkerstevredenheidsondezoek 

Elke 2 jaar wordt de medewerkerstevredenheid onderzocht door Ipso Facto. In 2020 is dit voor het 

laatst gebeurt. De respons was 79% (23 van de 29 medewerkers heeft het MTO ingevuld). Dit is 

hoger dan gebruikelijk bij dit soort onderzoek, maar lager dan in 2018 bij de Belvertshoeve. De grote 

meerderheid van de medewerkers gaf aan (heel) tevreden  te zijn over de inhoud van het werk en De 

Belvertshoeve een prettige organisatie te vinden om voor te werken. Bijna alle medewerkers zijn 

positief over het afwisselend zijn van het werk, gewaardeerd worden door collega’s en aandacht 

voor persoonlijke omstandigheden door de leidinggevende. Ook is te zien dat medewerkers vinden 

dat ze een veilige en prettige werkomgeving hebben, dat ze hun leidinggevende kunnen vertrouwen 

en dat het werk afwisselend is en naar eigen inzicht kan worden ingevuld. Er zijn niet echt 

verbeterpunten te halen uit het MTO. Het enige verbeterpunt is de stelling “het materiaal waarmee 

ik werk is verouderd” (26% mee eens). Ook wordt aangegeven dat het werken met jongeren soms 

extra zwaar is, maar dit is (grotendeels) inherent aan het werk.  

De totale tevredenheid was toegenomen ten opzichte van het MTO in 2018. De waardering van de 

werkomgeving is positiever dan in 2018. Het percentage medewerkers dat van mening is nieuwe 

dingen te kunnen leren in het werk is afgenomen. Ook het percentage medewerkers dat werken met 

jongeren soms extra zwaar vindt is toegenomen. Dit percentage blijkt echter tussen de metingen 

nogal te fluctueren. 

Zie Bron 12 voor het “Rapport 

medewerkerstevredenheidsonderzoek De 

Belvertshoeve 2020”.   

In 2022 zal er weer een nieuw 

medewerkerstevredenheidsonderzoek 

worden uitgevoerd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bouwsteen 3 

Zelfreflectie in teams 

file://///bh-dc011/Data$/Administratie/01%20Stichting%20de%20Belvertshoeve/01%20Administratie/Kwaliteitsrapportages/Bronnen%20kwaliteitsrapportage%202020.pdf
file://///bh-dc011/Data$/Administratie/01%20Stichting%20de%20Belvertshoeve/01%20Administratie/Kwaliteitsrapportages/Bronnen%20kwaliteitsrapportage%202020.pdf
file://///bh-dc011/Data$/Administratie/01%20Stichting%20de%20Belvertshoeve/01%20Administratie/Kwaliteitsrapportages/Bronnen%20kwaliteitsrapportage%202020.pdf
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Beoordelen en functioneren  

In 2019 is de 360 graden feedback ingevoerd voor functioneringsgesprekken. Dit was enkel nog voor 

de woonbegeleiders. In 2020 zijn de vragen zo aangepast dat deze methode ook kan worden 

toegepast op de overige functies binnen de organisatie. De werkwijze voor functioneringsgesprekken 

wordt gewaardeerd door medewerkers (zie hoofdstuk interne audit). Tussen het kwaliteitsrapport 

van vorig jaar en dit kwaliteitsrapport, zijn er nog geen nieuwe gesprekken gevoerd. Daarom zijn er 

op dit moment geen nieuwe conclusies te trekken.  

Scholing en deskundigheid 

Persoonlijke ontwikkeling 

Medewerkers hebben tijdens eerder onderzoek (MTO) aangegeven op persoonlijk en/of individueel 

vlak te willen ontwikkelen. De Belvertshoeve kiest ervoor te investeren in scholing om aan de wens 

van het personeel te voldoen en daarnaast deskundigheid te vergroten en kwaliteit te waarborgen. 

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. Dit doet de Belvertshoeve in de vorm van opleidingen en cursussen.   

 
Opleiding 

In 2020 zijn er meerdere medewerkers die individueel scholing volgen op kosten van de organisatie. 

Denk hierbij aan een werken/leren traject Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4, 

verdiepende opleiding  Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB (SG20A) en een 

verbredende opleiding bedrijfskunde. De opleidingen zijn relevant aan 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. 
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Cursus 

Naast individuele trajecten worden er ook plenaire cursussen aangeboden. Een aantal onderwerpen 

zijn terugkerend, denk hierbij aan de-escalerend werken, medicatie scholing, BHV en EQI. Vanuit de 

wens om personeel duurzaam in te zetten worden er ook jaarlijks een aantal trainingen aangeboden 

om deze wens kracht bij te zetten. Denk hierbij aan trainingen zoals werk en privé in balans, omgaan 

met heftige emoties en assertiviteitstraining. Naast deze onderwerpen staat het de medewerkers vrij 

zelf onderwerpen aan te dragen. In 2021 wordt er op initiatief van een medewerker door het gehele 

team woonbegeleiders een cursus LVB en Social Media gevolgd.  

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. De teamreflecties worden georganiseerd door 

de zorgcoördinatoren. Vooraf wordt het onderwerp bepaald. Dit jaar was dat het thema veiligheid. 

Via de Geeltjesmeting is in de teams de reflectie uitgevoerd. De vragen die zijn besproken zijn: 

● Wat betekent veiligheid voor jou? 

● Hoe wordt er binnen jouw team aan veiligheid gewerkt? Wat gaat er goed en wat kan nog 

beter? 

● Wat denk je dat de jongeren vanuit het team nodig hebben om zich veilig te voelen? Wat 

gaat er goed en wat kan nog beter? 

Uitkomsten 

Als je kijkt naar de resultaten van de teamreflectie zie je dat de teams benoemen dat zij “veilige sfeer 

in team” en “er voor elkaar zijn” vaak benoemen en ook positief waarderen. 

Voor jongeren worden de volgende termen benoemd, als zijnde belangrijk en als punten wat men 

goed en/of wil verbeteren: 

● Structuur/grenzen/duidelijkheid; 

● Vertrouwen/een vertrouwenspersoon/betrouwbaarheid; 

● Fijne woon/werkplek en goede sfeer; 

● Zichzelf mogen zijn/gezien en gehoord worden; 

● Steun/feedback/reflectie. 

In 3 teams wordt “veiligheid in gebouw, brandveiligheid” genoemd als belangrijk, zowel voor de 

medewerker als voor de jongeren. Dit onderwerp wordt bij alle vragen benoemd, soms als positief 

punt maar ook als verbeterpunt.  

De teams hebben naar aanleiding van deze reflectie doelen opgesteld, passend bij de conclusies van 

het eigen team. De voortgang daarvan worden tijdens teamvergadering gevolgd. Op de jaarplanning 

wordt vastgelegd dat de doelen van de teams worden geëvalueerd in de teamvergadering. 
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Het verhaal van Shanice 

Ik woon sinds eind juni 2020 op de Belvertshoeve in het hotel. 
Ervoor heb ik een paar jaar op mezelf gewoond via een zorgaanbieder. 

Op een gegeven moment ging het bergafwaarts daar dus uiteindelijk bij de 
Belvertshoeve terecht gekomen. Ik werd gelijk al heel hartelijk en goed 

ontvangen waardoor het wennen aan de nieuwe omgeving best snel ging. 
De woonbegeleiders staan altijd voor je klaar als je hulp nodig hebt met iets 

en proberen altijd om een oplossing te vinden als iets niet geheel lukt. 
Verder is het fijn dat je ook af en toe een spelletje met ze kan doen mits ze 
tijd hebben. Ben in de paar maanden die ik hier woon een hoop gegroeid 

dankzij de begeleiding hier en hoop uiteindelijk nog meer te groeien. 
 

Nu met de corona zijn er wel wat dingen veranderd wat soms nog wel lastig 
is op bepaalde gebieden maar uiteindelijk ben ik wel gewend geraakt aan de 
nieuwe regels van de Belvertshoeve en de overheid. Ik hoop dat uiteindelijk 

langzaam aan alles snel weer naar ‘normaal’ zal gaan. 
 

De veiligheid hier is naar mijn idee wel goed aangezien incidenten als die 
voorkomen wel goed worden aangepakt. Zelf voel ik me best veilig omdat ik 

weet dat begeleiding goed weet hoe ze in bepaalde situaties moeten 
handelen. 

 
 

Shanice Molina 
27 jaar oud 
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Externe audit  

Jaarlijkse audit 

De Belvertshoeve ondergaat jaarlijks (rond november) 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. 

 

Conclusies externe audit 

Er zijn geen feiten aangetroffen of opmerkingen gemaakt. In het rapport dat de externe auditoren 

hebben opgesteld is te lezen dat men gezien heeft dat de Belvertshoeve veel aandacht heeft gehad 

voor het melden van incidenten, waardoor het aantal MIC’s is gestegen. Verder was de conclusie dat 

het managementsysteem van de Belvertshoeve voldoet aan de eisen van HKZ. 

Risico inventarisatie en evaluatie 

Uitvoer RI&E 

In 2019 is de arbo RI&E (zie Bron 13) opnieuw uitgevoerd, door een externe arbeidsdeskundige. Hier 

kwamen nauwelijks punten uit die aangepast moeten worden.  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. De praktische punten zijn inmiddels opgelost. Daarnaast is in 2020 een PMO (preventief 

medisch onderzoek) aangeboden aan alle medewerkers. Dit om zowel de psychische als de 

lichamelijke belasting in  kaart te brengen en, wanneer nodig, hier preventief actie op te 

ondernemen door de medewerker.  

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan 

gezond en veilig werken binnen de Belvertshoeve.  

Rode draad met betrekking tot veiligheid in bouwsteen 3: 

Fysieke veiligheid, cultuur, facilitaire veiligheid, het zijn allemaal aspecten van veiligheid. Vanuit 

bouwsteen 3 kunnen we concluderen dat de cultuur in de teams als veilig wordt ervaren en dat er 

veel oog is voor fysieke veiligheid, het elkaar ondersteunen en nazorg na escalaties. Wat betreft 

facilitaire veiligheid is er nog een verbeterslag te maken. Vanuit de teamreflectie en het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt aangegeven dat “veiligheid in gebouw, 

brandveiligheid” soms als verbeterpunt wordt benoemd.  

Verbetermaatregel: frequentie van oefening wordt verhoogd van 1x per jaar naar 3x per jaar.  

Dit wordt opgenomen in de jaarplanning. 

file://///bh-dc011/Data$/Administratie/01%20Stichting%20de%20Belvertshoeve/01%20Administratie/Kwaliteitsrapportages/Bronnen%20kwaliteitsrapportage%202020.pdf
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Verslag externe visitatie 

Aanwezig als externe visitator: 

• Mevr. W. Asveld, moeder van een jongere die bij de Belvertshoeve verblijft; 

• Mevr. A. Biekart, orthopedagoog ASVZ; 

• Dhr. K.Hammadi, kwaliteitsmedewerker Stichting Prisma; 

• Mevr. C. Bertens, kwaliteitsmedewerker Koraal. 

 

Aanwezig vanuit de Belvertshoeve: 

• Shanice Molina, jongere; 

• Thomas van der Sterre, jongere; 

• Dhr. R. Klaassen, bestuurder; 

• Mevr. J. van Wanrooij, bestuurder; 

• Mevr. J. van Beers, zorgmanager; 

• Mevr. J. Kampshoff, orthopedagoog; 

• Dhr. J. Nouwens, bedrijfsadviseur; 

• Mevr. S. Brands, kwaliteitsadviseur. 

 

Programma 

18.00-18.45 uur. Gezamenlijk diner. Kennismaking en uitleg van de avond. Eerste (algemene) reactie 

van de externe visitatoren over het kwaliteitsrapport. 

18.45-19.45 uur. Externe visitatoren gaan in gesprek met het dagelijks bestuur, zorgmanager, 

orthopedagoog en jongeren. 

19.45-20.15 uur. Gezamenlijke terugkoppeling 

20.15-20.30 uur. Evaluatie en afronding. 

 

Inhoud 

Thema van het kwaliteitsrapport is "veiligheid". Aan mevrouw Asveld is gevraagd om te beoordelen 

of het belang van de jongeren goed tot uiting komt in het kwaliteitsrapport. Mevrouw Biekart is 

gevraagd om te beoordelen of het methodisch handelen van de medewerkers voldoende tot uiting 

komt in het kwaliteitsrapport. Aan beide kwaliteitsmedewerkers is gevraagd om te beoordelen of de 

PDCA-verbetercyclus voldoende tot uiting komt in het kwaliteitsrapport. 

 

 

 

 

Bouwsteen 4 

Externe visitatie 
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Verslag 

De avond is in goede sfeer verlopen en het kwaliteitsrapport is in alle openheid besproken. De 

aanwezige jongeren konden hun verhaal doen en er ontstonden interessante gesprekken tussen de 

deelnemers onderling. De externe visitatoren waren zeer positief over het kwaliteitsrapport en over 

de Belvertshoeve! We hebben complimenten mogen ontvangen en enkele tips en verbeteradviezen. 

Unaniem werd aangegeven dat het kwaliteitsrapport een goed geschreven, transparant stuk is dat 

een goed beeld geeft van hoe we als Belvertshoeve werken aan kwaliteit en veiligheid.    Mevrouw 

Biekart complimenteerde de Belvertshoeve over hoe we de dagbesteding vast hebben kunnen 

houden tijdens de lockdown. Het rapport is een mooie afwisseling tussen beschrijven van het werken 

aan kwaliteit en de verhalen van jongeren. Mevrouw Bertens benadrukt dat een 8.4 als cijfer voor 

algemene tevredenheid van medewerkers erg hoog is en dat we daar trots op mogen zijn.  

 

De PDCA cyclus was voldoende duidelijk in het rapport, evenals het methodisch handelen. Wel viel 

op dat de beschrijving van methodisch handelen bijna las als een kwaliteitshandboek. Er kwam 

onvoldoende uit de verf of we tevreden zijn met het methodisch handelen. Als advies werd gegeven 

om niet alleen verhalen van cliënten in het rapport op te nemen, maar ook verhalen van 

medewerkers. 

 

Tijdens de gesprekken vertelden Shanice Molina en Thomas van der Sterre over hun ervaringen van 

het wonen op de Belvertshoeve, en over hoe zij veiligheid ervaren. Dat begeleiders persoonlijke 

aandacht voor je hebben en nabijheid bieden wordt als veilig ervaren. 

 

Uit de gesprekken hebben we enkele actiepunten genoteerd: 

1. In een bijlage (MIC rapport) staan initialen van jongeren en medewerkers. Dit kan 

herleidbaar zijn tot personen. Ook staat er nog 1 naam voluit genoemd. Wij passen dit aan, 

hoewel de bijlage niet openbaar beschikbaar is maar alleen aan de externe visitatoren werd 

verstrekt;  

2. Mevrouw Biekart geeft de tip dat er een handreiking is om wilsbekwaamheid vast te stellen; 

3. Een deel van het kwaliteitsrapport leest als een "kwaliteitshandboek". Dit is niet wat we 

willen. Actie: in volgend kwaliteitsrapport worden niet alleen verhalen van jongeren 

opgenomen, maar ook verhalen van medewerkers;  

4. Er wordt aangegeven dat soms de conclusies wordt gemist over of we tevreden zijn over 

onze manier van werken. Actie: in het hoofdstuk "conclusie" voegen we een korte tekst toe 

over onze tevredenheid; 

5. Bij de MIC analyse is er een top 3 van incidenten. Over het weglopen worden geen 

maatregelen geformuleerd. Tijdens de externe visitatie licht mevr J. van Beers toe waarom. 

Deze motivatie voegen we toe aan het kwaliteitsrapport;  

6. Op pag. 25 in het kwaliteitsrapport is er een tekstbolletje opgenomen met een citaat uit het 

MTO. Deze tekst past echter niet bij de inhoud van dit hoofdstuk 

(Medewerkerstevredenheidsonderzoek); 

7. Het thema van dit rapport is "veiligheid". Er wordt niet uitgelegd waarom dit thema gekozen 

is. Actie: in het voorwoord wordt een toelichting gegeven op de keuze voor dit thema; 

8. Bij de doelen voor 2021 is geen resultaat benoemd, waardoor niet duidelijk is wanneer een 

doel behaald is. Actie: resultaten worden toegevoegd;   
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9. In de bijlage bij het hoofdstuk "klachten" staat dat er al langere tijd een klacht loopt. 

Mevrouw Asveld merkt op dat in het rapport hier niet over gesproken wordt en vraagt zich af 

wat dit met de veiligheid van de betreffende jongere doet. Actie: we vullen dit aan in het 

rapport.  

 

Na aanvulling van het rapport brengen we de externe visitatoren hiervan op de hoogte. Vervolgens 

zal het kwaliteitsrapport nog met de Jora besproken worden. 
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In beweging 

Ondanks de coronacrisis is De Belvertshoeve in 2020 in beweging gebleven. Zo zijn de zorg en de 

leerwerktrajecten door blijven gaan. Er zijn geen grote escalaties geweest en het ziekteverzuim is 

laag gebleven.  

 

Daarnaast is in het rapport terug te lezen dat er ook nog steeds wordt geleerd, ontwikkeld en 

vooruitgang wordt geboekt. Zo is de 360⁰ feedback methode doorontwikkeld en toepasbaar gemaakt 

op alle functies binnen de organisatie. Ook is er gewerkt aan het waarborgen van de informatie die 

wordt verkregen uit de teamreflectie. Zo worden er naar aanleiding van deze reflectie doelen 

opgesteld en is in de jaarplanning vastgelegd dat de doelen worden geëvalueerd in de 

teamvergaderingen.  

Per 1 januari is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. We hebben dit jaar dan ook hard 

gewerkt om aan deze wet te voldoen. Zo is het protocol “vrijheidsbeperkende maatregelen” 

aangepast en is er een stappenplan opgesteld waarin de besluitvorming van betrokken zorgverleners 

is vastgelegd. Voor de jongeren is er een folder gemaakt die in eenvoudige taal uitleg geeft over deze 

wet.  

 

Als we kijken naar het thema veiligheid, trekken we de conclusie dat jongeren zich veilig voelen op de 

Belvertshoeve. Dit wordt bevestigd vanuit het CTO. Medewerkers ervaren een veilige werkomgeving 

zoals terug te lezen in het MTO en de teamreflectie. Veiligheid zien wij als een basis voor de 

kwaliteit, zowel in de uitvoering door de medewerkers als de ervaring van de jongeren. Er wordt 

continu aan veiligheid gewerkt door scholing en coaching van medewerkers, door met jongeren 

afspraken te maken en door hierin ook beleidsmatig te faciliteren.  

Concluderend zijn we tevreden over hoe wij bij de Belvertshoeve werken aan kwaliteit en veiligheid. 

Het methodisch handelen, het voldoen aan wet- en regelgeving, ons personeelsbeleid en het continu 

leren en verbeteren werkt naar tevredenheid. Het resultaat is dat de Belvertshoeve een fijne en 

veilige plek is voor jongeren om tot rust te komen, te stabiliseren en vervolgens te kunnen 

ontwikkelen. Met als doel een positief toekomstbeeld! 

 

 

 

 

 Conclusie   
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Doelen 2021 

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.  

1. Vanuit het hoofdstuk “reflectie” is besloten dat de doelen vanuit de teamreflectie in de 

teams worden geëvalueerd. Dit wordt geborgd in de jaarplanning. 

Doel:    Verhogen van inzicht en kwaliteit. 

Acties:   Inplannen van evaluatie van de doelen. 

Evaluatie:   Kwaliteitsrapport 2021 

Verantwoordelijk: Janneke van Beers (zorgmanager) 

Resultaat:   In de teams vindt nu structureel evaluatie plaats op de, in de 

                                            teamreflecties, vastgestelde doelen.   

2. Vanuit het hoofdstuk “Rode draad met betrekking tot veiligheid in bouwsteen 3” is 

besloten om de frequentie van ontruimingsoefeningen te verhogen van 1x per jaar naar 3x 

per jaar. Dit wordt opgenomen in de jaarplanning. 

Doel:    Vergroten van gevoel van veiligheid bij medewerkers en jongeren. 

Acties:    Inplannen van ontruimingsoefening en evaluatie daarvan (3 keer per 

                                           jaar). 

Evaluatie:  Kwaliteitsrapport 2021 

Verantwoordelijk:  Alfred de Theye (hoofd BHV) 

Resultaat:   Er zijn het afgelopen jaar 3 ontruimingsoefeningen uitgevoerd.  

3. Het doel “Werkafspraken worden volgens PDCA methode geborgd” vanuit het vorige 

rapport is nog niet gereed en wordt verlengd tot in 2021. 

Doel:    Werkafspraken worden volgens PDCA methode geborgd. 

Acties:    Methode bekendheid geven en beginnen met één 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:  Teamcoördinatoren 

Resultaat:  Het nieuwe ECD- systeem wordt ter ondersteuning volgens de PDCA   

                                            benadering ingericht. Dit ondersteunt het vasthouden van  

                                            afspraken 

Plan van aanpak 
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Bronnenlijst  

 

BRON 1 PROTOCOL VRIJEHIDSBEPERKENDE MAATREGELEN    3 

BRON 2 STAPPENPLAN WZD        13 

BRON 3 FOLDER ZORG DIE JE NIET WILT       14 

BRON 4 GEANOIMISEERDE MIC ANALYSE 2020      19 

BRON 5 JAARVERSLAG 2020 REGIONALE KLACHTENCOMMISIE    29 

BRON 6 FOLDER KLACHTENPROCEDURE       31  

BRON 7 BROCHURE MANTELOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON IN DE ZORG 35 

BRON 8 FOLDER VERTROUWENSPERSOON      36 

BRON 9 JAARVERLSAG 2020 VERTROUWENSPERSOON     39 

BRON 10 JAARVERSLAG 2020 CLIËNTENRAAD      41 

BRON 11 RAPPORT CLIËNTERVARINGSONDERZOEK 2020     44 

BRON 12 RAPPORT MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK    98 

BRON 13 RIE BELVERTSHOEVE 2019-2020      133 
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