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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 medezeggenschapsorgaan 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  

Ook het jaar 2021 stond grotendeels in het beheer- en weerbaar houden van het coronavirus. Ook 

dit jaar zijn wij als dagelijks bestuur super trots op onze jongeren en medewerkers. Ook 2021 zijn wij 

door hun inspanningen, doorzettingsvermogen en betrokkenheid zo goed als geruisloos 

doorgekomen. 

In 2021 lag de focus op basiszorg. Rust, reinheid en regelmaat. Als je deze woorden hoort en ziet, 

denk je waarschijnlijk direct aan een ouderwetse uitspraak. Niet gek, want in de tijd van onze 

(groot)ouders waren rust, reinheid en regelmaat de drie belangrijkste pijlers bij het opvoeden van 

kinderen. Op dit moment ligt de focus hier niet meer zo op maar volgens ons zijn de drie R’s nog 

steeds de belangrijkste pijlers voor onze jongeren en organisatie.  

Rust 

Het is belangrijk dat een jongere voldoende rust krijgt om: 

- de dag te kunnen verwerken; 

- niet overprikkeld te raken; 

- voldoende nieuwe energie te hebben voor de volgende dag; 

- een rustige omgeving te creëren (opgeruimd huis waar het zo nu en dan stil is). 

Een  rustige benaderingswijze is vaak alleen mogelijk als je als medewerker voldoende uitgerust en 

toegerust bent.  

Reinheid 

Onze jongeren zijn vaak minder goed opgewassen tegen de eisen die de puberteit met zich 

meebrengt daarom geloven wij dat: 

- een opgeruimd huis en kamer rust in het hoofd geeft; 

- gezond en regelmatig eten rust en gezondheid geeft. 

Regelmaat 

Regelmaat is ontzettend belangrijk voor onze jongeren. Zo weten ze waar ze aan toe zijn, wat ze een 

gevoel van veiligheid en vertrouwen geeft. Dit doen wij door: 

- een vaste dagindeling (vaste eet- en slaaptijden); 

- vaste rituelen; 

- op tijd aangeven wat er gaat gebeuren en wat je van de jongeren verwacht; 

- duidelijke (basis)regels.  

Dit thema blijft een pijler voor de komende jaren omdat wij geloven dat de 3 R’s de basis is voor een 

gezonde, stabiele organisatie.  

 

Veel leesplezier. 

 

Ron Klaassen en Jeannette van Wanrooij 
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Algemeen    

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.  

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

Organisatiestructuur  

 

 

Onze missie 

De Belvertshoeve wil jong volwassenen, met diverse problematieken, helpen het maximale uit hun 

leven te halen.  

 

Onze visie 

De Belvertshoeve is ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op kansen en ontwikkeling, ook als dit 

herhaaldelijk niet lukt. Er wordt gestreefd naar de maximaal haalbare kwaliteit van leven. De 

Belvertshoeve heeft als kernwaarde wederzijds respect en samenwerking zonder bevoogdend te zijn. 

Medewerkers van de Belvertshoeve kenmerken zich door professioneel handelen vanuit een 

betrokken benadering.  

 

Onze ambitie 

Onze ambitie is een positief toekomstperspectief bieden aan onze jongeren. 
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Het verhaal van Anouk 

Ik ben bij de Belvertshoeve terechtgekomen nadat  

mijn ambulante begeleider en ik er achter kwamen  

dat mijn zorg intensiever moest worden.  

We hebben rondgevraagd binnen Stichting de As en  

iemand had het over een zorgboerderij in Oisterwijk,  

dat bleek de Belvertshoeve te zijn en ik heb me bijna  

meteen aangemeld.  

Sinds ik hier ben komen wonen, ongeveer 10 maanden  

geleden, heb ik direct de mogelijkheid gekregen om aan  

mezelf te werken. Ik heb veel ondersteuning gehad in de  

opbouw van mijn werkuren en krijg ook nu nog steeds hulp met  

het ritme er in houden. Ook qua voeding is er bij mij, dankzij de  

Belvertshoeve, meer ritme en variatie in gekomen. Dit komt doordat de koks van het restaurant 

voor ons koken. 

Ook krijg ik veel ondersteuning en wekelijkse check-ups van hoe het gaat met betrekking tot mijn 

was doen en mezelf verzorgen, daar zijn ze hier heel alert op en ze denken ook met je mee als dit 

niet lukt zoals je het zou willen. Ze helpen hier ook met het bijhouden van je kamer/badkamer als 

dit niet helemaal lukt.   

De woonbegeleiding is altijd vrij alert als iemand hulp nodig heeft met dingen. Wanneer iemand 

een uitbarsting heeft, probeert de woonbegeleider dit bij de andere jongeren weg te houden om 

te zorgen dat er zo min mogelijk conflict is. Hierdoor is het voor mij ook makkelijker om weer aan 

de “normale” samenleving gewend te raken.   

Kort samengevat, de Belvertshoeve heeft veel gedaan voor mij als persoon en ook voor anderen 

en de medewerkers doen  altijd hun best om ons de beste zorg te geven die we nodig hebben.   
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Stichting de Belvertshoeve in cijfers  

Cliënten 

      31 cliënten langdurige zorg  

                     28 cliënten maatschappelijke ondersteuning  

         38 medewerkers (25,79 fte)  

                   10 stagiaires  

                   2 vrijwilligers  
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Medewerkers 

Onderwerp 2020 2021 
 

 

Medewerkers in dienst 
 

33 
 

38 
 

 

Medewerkers in fte 
 

24,42 
 

25,79 
 

 

Verzuim % 
 

2,34 
 

2,12 
 

 

Uitstroom  
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Klachten 

 

Corona   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenfunctionaris: 
0 meldingen

Vetrouwenspersoon 
medewerkers: 
0 meldingen

Extern vertrouwenspersoon 
cliënten: 

5 meldingen

Vertrouwenspersoon WZD:
3 meldingen

Regionale klachtencommise: 
0 meldingen

Geschillencomssie 
Gehandicaptenzorg: 

0 meldingen

4132 mondkapjes           100 wegwerpjassen    37 liter desinfectiegel      13 medewerkers   

                                                                                                                                                  positief 

493 handschoenen      297 zelftesten                  100 beschermbrillen             7 jongeren                         

                                                                                                                                                  positief  
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Corona 

Net als in 2020 was ook 2021 een jaar waarin corona overheerste. Corona en de maatregelen hebben 

een grote impact gehad op het leven van de jongeren en medewerkers. Door de maatregelen mocht 

er geen of minder bezoek komen. Jongeren die normaal gesproken naar school gingen, kregen 

thuisonderwijs. Medewerkers werkten met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers 

en collega’s vielen uit waardoor de druk op de zorg nog groter werd. Door corona werd er een groot 

beroep gedaan op de veerkracht van onze jongeren en medewerkers.  

Terugblik coronajaar: lockdown, vaccineren, versoepelingen, lockdown 

We beginnen 2021 in lockdown. Winkels, kappers, theaters, pretparken, restaurant en sporten zijn 

dicht. Tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends is het zonder geldige reden, niet 

toegestaan om de straat op te gaan. Voor onze medewerkers betekent dit dat zij na een avonddienst 

alleen met een zogeheten ‘werkgeversverklaring’ naar huis mogen gaan.  

24 februari 2021 is de dag waar iedereen binnen Stichting de Belvertshoeve lang naar heeft 

uitgekeken. De GGD komt naar onze hoofdlocatie om de jongeren, die dit willen, een eerste 

coronavaccinatie te geven.  

 

Omdat alle dagbestedingsprojecten binnen de Belvertshoeve op hetzelfde terrein zijn als waar de 

jongeren wonen, is ervoor gekozen de dagbesteding door te laten gaan. Dit om een gezond dag- en 

nachtritme zoveel mogelijk te blijven stimuleren. De interne opleiding kon gelukkig online zijn 

doorgang vinden.  

In het begin van corona (2020) hebben we gezien hoe moeilijk en bijna onmenselijk het is om geen 

fysiek contact te hebben met familie en vrienden. We hebben daarom in 2020 al een ‘drive-in’ 

georganiseerd. Familie en/of vrienden konden op een afgesproken tijdstip op de parkeerplaats van 

de Belvertshoeve plaatsnemen en zo op gepaste afstand toch contact hebben met de jongeren. Dit 

heeft hele fijne momenten opgeleverd en we zijn hier dan ook in 2021, tijdens de lockdown, mee 

doorgegaan.  

 

In het voorjaar komen er steeds meer versoepelingen. Kappers gaan weer open, winkelen op 

afspraak is weer mogelijk en ook naar de sportschool gaan mag weer. Ook mag er weer bezoek op 

locatie worden ontvangen. In september is het niet meer verplicht om anderhalve meter afstand te 

houden.  

Net als iedereen langzaamaan weer went aan het leven van voor corona, lopen de besmettingen 

weer op. En dus komen er weer nieuwe maatregelen. Medewerkers moeten weer met mondkapjes 

werken en de bezoekersregeling wordt aangepast naar één bezoeker per locatie per dag. Verder 

wordt er voor medewerkers een stroomschema COVID-19 in het leven geroepen zodat de 

medewerkers in een oogopslag kunnen zien bij welke klachten zij welke maatregelen moeten nemen.  
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Medewerker aan het woord 

Ik ben Janneke, 39 jaar en hiermee een van  

de oude rotten van de Belvertshoeve.  

Mij is gevraagd iets over mezelf en mijn  

werk binnen Stichting de Belvertshoeve te  

vertellen, graag geef ik een inkijkje in mijn  

bijzondere carrière binnen de Belvertshoeve.  

In 2004 ben ik komen aanwaaien in de 

horeca, niet wetende wat voor bedrijf het is.  

Ik was op zoek naar een bijbaan naast mijn  

studie en die vond ik hier als medewerker in de  

horeca. Als snel bleek het een bijzonder  

horecabedrijf en alsof het zo had moeten zijn sloot  

dit naadloos aan op mijn verdere studieplannen,  

ik zou dat jaar na mijn HBO opleiding (PABO) starten met de  

studie orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn studie ben ik blijven werken 

binnen de Belvertshoeve en was al vrij snel duidelijk dat ik dat ook na mijn studie zou blijven 

doen. In 2007 ben in gestart binnen de stichting, eerst enkele maanden als woonbegeleider en 

datzelfde jaar steeds meer in mijn rol als orthopedagoog. Inmiddels is het 2022 en ben ik er nog 

steeds. In mijn rol als orthopedagoog probeer ik de jongeren een prettige en veilige plek te 

bieden, een warme omgeving met mensen die je willen begrijpen, een omgeving van waaruit je 

mag leren op je eigen tempo. Als werknemer heb ik ook ruimte en ondersteuning om te leren 

gehad. Nog steeds voel ik de vrijheid om mezelf te zijn en mijn werk uit te voeren zoals dat mij 

het beste lijkt. Op de Belvertshoeve is je persoonlijkheid eigenlijk van groter belang dan je 

opleiding. Dit maakt dat we een leuke club medewerkers hebben verzameld die allemaal iets van 

zichzelf inbrengen in het zorgaanbod. Medewerkers en jongeren hebben positief en 

ongedwongen contact, dit maakt dat er naast de serieuze kant van de zorg ook heel veel lol is 

met elkaar. Een huiselijk en warm gevoel. Met regelmaat krijgen we dit compliment van 

jongeren, ouders of betrokkenen.  

Voor veel jongeren begint alles bij de basis en de basiszorg, een goed dag- en nachtritme, drie 

gezonde maaltijden, een schone leefomgeving en goed leren zorgen voor jezelf zowel praktisch 

als in de keuzes die je maakt tijdens je leven. Veel jongeren hebben deze basis eerder niet gehad 

of zijn nog niet in staat verantwoordelijkheid te dragen voor de taken die hierbij passen. De een 

leert tweemaal daags zijn tanden poetsen  en de ander leert samen met de gastvrouw zijn 

badkamer schoon te maken. Bij aanvang van de zorg proberen begeleiders samen met de 

jongeren een goed beeld te krijgen van de vaardigheden die reeds worden beheerst en de 

vaardigheden die nog moeten worden aangeleerd of worden ondersteund. 
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Dit wordt vastgelegd en hiervan maken we samen concrete leerdoelen voor in het zorgplan.  We 
gebruiken hiervoor een zelf ontwikkelde methode om inzichtelijk te maken welke adaptieve en 
praktische vaardigheden goed en minder goed worden beheerst. De resultaten van deze 
methodiek kunnen naar mijn mening beter worden benut. De doelgroep staat bekend om het 
overschatten van zichzelf maar tevens om de onzekerheid die zij ervaren. Door vaardigheden te 
scoren en te bespreken wordt dit zowel voor begeleider als de jongeren meer inzichtelijk zodat 
kan worden gewerkt aan het voor iedereen geldende doel, vergroten van zelfstandigheid. Ook 
gebruiken we een poetslijst zodat jongeren overzicht en structuur krijgen aangeboden binnen de 
taak kameronderhoud. Dit motiveert hen om toe te werken naar poetskleur groen. Ikzelf hecht 
erg veel waarde aan de basiszorg, dit zie ik als het fundament. Ik wil jongeren leren om ook in 
moeilijke tijden te kunnen vasthouden aan een ritme en routine en leren dat ze juist op deze 
moeilijke dagen zichzelf moeten verzorgen al dan niet met ondersteuning van begeleiding. Ik ben 
trots op de zorg die de Belvertshoeve biedt, ik denk dat in de fasering die is ingebouwd de 
basiszorg centraal staat en altijd elke dag onder de aandacht is. Ik ben ook kritisch, ik ben van 
mening dat je altijd kunt verbeteren, zowel op individueel niveau als organisatie breed. Ik merk 
dat, wanneer ik mee werk op een woongroep, zelf vaak begin te poetsen. Goed voorbeeld doet 
goed volgen. Een mooi initiatief vind ik onze halfjaarlijkse poetsdag waarin alle jongeren en 
medewerkers samen zorgdragen voor een schone en opgeruimde leefomgeving.  
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Kwaliteit en de focus op basiszorg 

Het is onmiskenbaar dat corona een grote impact heeft gehad op jongeren en medewerkers. 

Iedereen heeft een stapje extra moeten doen. Toch zien we ook positieve ontwikkelingen: zo ligt de 

focus nu meer op directe (basis)zorg en is er meer aandacht voor de jongeren. Stichting de 

Belvertshoeve vindt basiszorg een belangrijk fundament voor de zorg en begeleiding. In dit rapport 

gaan we verder in op wat wij verstaan onder basiszorg, hoe wij dit uitdragen, hoe jongeren en het 

systeem hier naar kijken en wat we hierin kunnen verbeteren. Dit doen we aan de hand van het 

kwaliteitskader.  

Het kwaliteitskader 

Persoonsgerichte zorg komt voort uit de dialoog tussen de medewerkers, de jongeren en verwanten. 

Aan hen is gevraagd wat zij van de zorg van de Belvertshoeve vinden en wat er nog beter kan. Zo zien 

we wat we goed doen en waar nog kansen liggen voor verbetering.  

Met het kwaliteitsrapport leggen we ook verantwoording af aan onze belangrijkst externe 

belanghebbenden, zoals de zorgkantoren en gemeenten. Het kwaliteitsrapport gaat over alle zorg die 

we binnen de Belvertshoeve bieden, namelijk de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Basiszorg  

De zorg gaat, ook in coronatijd, gewoon door. Hoe kunnen we jongeren, niet alleen in dit bijzondere 

jaar maar ook in de toekomst, de beste zorg bieden? Zoals eerder vermeld ziet de Belvertshoeve 

basiszorg als een belangrijk fundament voor de zorg en begeleiding. Maar wat verstaan wij onder 

basiszorg? De Belvertshoeve geeft hiervoor de volgende definitie: “Basiszorg is zorg die mensen 

nodig hebben om hun dagelijks leven te kunnen leven”.  

Concreet betekent dit: 

• een gezond dag- en nachtritme; 

• gezonde voeding; 

• jezelf en je kleding verzorgen; 

• een schone leefomgeving; 

• veiligheid om jezelf te kunnen ontwikkelen.  

Hieronder vertellen we hoe wij door middel van een aantal kwaliteitsthema’s (medezeggenschap, 

cliënttevredenheid, klachten, methodisch werken, Wet zorg en dwang en incidenten) invulling geven 

aan basiszorg.  

1. Medezeggenschap 

Jongeren mogen altijd meedenken over de zorg en hier hun mening over geven. We gaan regelmatig 

met elkaar in gesprek over de zorg. Om het lijntje tussen de jongeren en de organisatie zo kort 

mogelijk te houden is de medezeggenschap officieel geregeld in de vorm 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”.  
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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.  

Net als in 2020 heeft ook in 2021 corona voornemens van de JORA belemmerd. 

Zo had de JORA het voornemen om vaker samen te werken met andere cliëntenraden, dit kon 

vanwege corona niet doorgaan. Deelname aan werkbezoeken binnen en buiten de eigen organisatie 

konden in 2021 ook niet doorgaan.  

Op verzoek van de JORA is de directie vaker aangesloten bij de vergaderingen van de JORA. Het doel 

hiervan was om de communicatie van “boven” naar “beneden” te verbeteren. In het jaarverslag 2021 

van de JORA geven zij aan dat de communicatie al veel beter verloopt, echter is er altijd nog ruimte 

voor betering.  

Reflectie JORA op dit kwaliteitsrapport 

Op 07 juni 2022 is het kwaliteitsrapport (cliëntversie) besproken in de JORA vergadering. Het rapport 

is in grote lijnen doorgenomen en de gestelde doelen zijn uitgebreid besproken. De jongeren zijn het 

eens over de relevantie van het onderwerp basiszorg. Opvallend is dat zij, zonder het rapport vooraf 

gelezen te hebben, dezelfde noemers gebruiken. Daarnaast gaven zijn aan dat: 

- Zij het fijn vinden dat er goed naar de jongeren en hun kritiek geluisterd wordt. 
- De doelen goed gesteld zijn. 
- Zij ook zien dat sommige werkafspraken niet lang blijven hangen bij de woonbegeleiding, dus 

fijn dat het als doel gesteld wordt. 
- Communicatie een punt blijft dat waarschijnlijk altijd aandacht behoeft. Zij hopen dat het 

nieuwe systeem zorgt voor minder communicatiefouten en meer duidelijkheid in het 
algemeen. Zij hopen dat gemaakte afspraken voor de woonbegeleiders makkelijker terug te 
vinden zijn en informatie beter doorgegeven wordt. 

- Zij het kwaliteitsrapport interessant vinden en de mogelijkheid om het terug te lezen op de 
website zeker gaan benutten. 
 

2. Cliëntervaringen 

De afgelopen twee coronajaren zijn (mentaal) zwaar geweest voor de jongeren. De jongeren misten 

sociale activiteiten buiten de Belvertshoeve en kregen steeds meer moeite om begrip op te brengen 

voor de geldende coronamaatregelen. Toch heeft het ook geleidt tot  

mooie nieuwe creatieve oplossingen zoals de eerder genoemde  

‘drive-in’. Verder konden de jongeren die normaal gesproken  

extern werk of school hebben, aansluiten bij de  

dagbesteding op locatie om zo toch een zinvolle bezigheid  

te hebben. Verder zijn meer (sport)activiteiten op  

locatie georganiseerd zoals een sportdag en een  

opblaasbare waterschuifbaan.  
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Cliënttevredenheid 

Cliënttevredenheid bevragen we door middel van een cliëntervaringsonderzoek. Het uitganspunt van 

dit onderzoek is de vragenlijst ‘Cliënten aan het woord’. De jongeren worden één keer in de twee 

jaar gevraagd deze lijst te in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk 

onderzoeksbureau (Ipso Facto).  

Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2020. Het resultaat van het CTO was toen 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. 
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Het verhaal van Kevin 

 
Ik ben Kevin, 23 jaar oud en kom uit Rosmalen.  
Samen met mijn ambulant begeleider, die ik had  
voordat ik bij de Belvertshoeve kwam wonen,  
hebben we samen gekeken naar welke zorg ik  
nodig had en waar ze mij die het beste konden  
bieden. Wij kwamen toen uit bij de Belvertshoeve  
en hebben mij daar op de wachtlijst laten plaatsen.  
Na ongeveer een jaar op de wachtlijst te hebben gestaan,  
kwam er een plekje vrij, waar ik voor in aanmerking kwam.  
 
De keuze vanuit de begeleiding is toen gevallen voor het wonen in het Hotel voor mij.  
Ik ben hier komen wonen op 6 oktober 2021. In het begin was het erg wennen voor mij. Een 
nieuwe woon- en werkomgeving, nieuwe mensen etc.. Ik werd meteen al goed ontvangen door 
woonbegeleiding en medebewoners. Met vragen of hulp kon ik terecht bij woonbegeleiding of 
medebewoners. Ik ben al snel gaan wennen aan de nieuwe omgeving en de mensen die hier 
werken en wonen.  
 
Het is een woonplek met veel structuur en een duidelijk reglement (huisregels en basisregels). De 
eerste 2 weken dat je hier bent/woont, mag je niet zonder begeleiding het terrein verlaten en 
ook niet bij je ouders blijven logeren. Dit om goed te kunnen wennen aan je nieuwe plek. Verder 
is het een verplichting om dagbesteding te volgen als je nog geen dagbesteding of extern werk 
hebt. Dit kan op het terrein zelf bij de verschillende projecten die er geboden worden, 
waaronder: poetsproject, groenproject, dierenproject en de horeca. Op elk project staat een 
leerwerkmeester, die jou vertelt wat je moet doen en die je leert een dagstructuur op te bouwen 
en leert hoe je je het beste op een werkplek kunt gedragen en de werkzaamheden moet 
uitvoeren die je opgedragen worden. Als je het traject doorlopen hebt, zou je uit kunnen stromen 
naar een baan buiten de Belvertshoeve.  
 
Een gezond dag- en nachtritme is ook een belangrijk aandachtspunt op de Belvertshoeve. Op de 
dagen dat je dagbesteding hebt, moet je voor 8:00  uur in de huiskamer zijn, zodat je om 8:30 uur 
klaar bent voor de start van het project. Er zijn vaste tijden voor de 3 maaltijden (ontbijt, lunch en 
diner). Het ontbijt is tot 10:30  uur (project of school, tot 8:30 uur), lunch om 12:30 uur en diner 
doordeweeks om 17:30  uur en zaterdag en zondag om 17:00 uur. Kamertijd is doordeweeks om 
22:00 uur en in het weekend om 22:45 uur. Gezond eten is ook erg belangrijk en het diner wordt 
daarom, 7 dagen per week, verzorgd door onze koks die ook het eten voor de horeca verzorgen.  
 
Het is ook belangrijk op de Belvertshoeve dat je er netjes en verzorgd uitziet. Dus tanden 
gepoetst, haren gedaan en gewassen. Ik douche zelf vaak na het project, omdat ik dan bezig ben 
geweest met schoonmaakmiddelen of tuingereedschap en hierdoor kan ik vies worden. Ik heb 
met persoonlijke verzorging zelf geen moeite. Kleding wassen, drogen en strijken kun je zelf doen 
in het washok. Taken zijn er ook en die worden na het avondeten gedaan. Hierbij kun je denken 
aan: stofzuigen, bakken afwassen waar het eten in heeft gezeten, stoelen uitzuigen, doekje over 
de tafels halen etc.. 
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3. Klachten 

Het kan zijn dat jongeren of het systeem van de jongeren niet tevreden zijn over de zorg of 

communicatie hierover. Uiteraard willen we dit graag door middel van een gesprek oplossen. Kan dit 

niet, dan kan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.  

In de periode van januari 2021 tot en met december 2021 heb heeft de externe vertrouwenspersoon 

5 meldingen behandeld. In verslagjaar 2020 waren dit 3 meldingen. Uit 2020 is 1 melding meegegaan 

naar 2021. 

Locatie Aantal meldingen 
 

Terrein 1 
Hotel 2 
Groepshuis 2 
Appartementen 0 

 

2 meldingen hadden betrekking op ongewenst gedrag in de vorm van zich onheus bejegenend voelen 

door de begeleiding en de afspraken die er gemaakt waren met deze cliënten waardoor de woonplek 

(tijdelijk) niet meer als veilig werd ervaren. 

3 meldingen hadden betrekking op onduidelijkheid in de communicatie tussen de begeleiding en de 

jongeren. In deze 3 meldingen was volgens de jongeren ook sprake van onvrijwillige zorg zoals niet 

weg mogen naar een afspraak, fiets niet mogen gebruiken en naar het werk moeten bij ziekte. 

Bij 2 meldingen is er ook een doorverwijzing gedaan naar de cliëntondersteuning van MEE. Bij 3 

meldingen heeft de vertrouwenspersoon na het voeren van gesprekken met jongeren ze ook 

doorverwezen naar de vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang ter verdere advisering. 

De Belvertshoeve vindt het belangrijk dat de vertrouwenspersoon blijvend zichtbaar is binnen de 

organisatie. Op deze manier wil de Belvertshoeve ervoor zorgen dat het benaderen van de 

vertrouwenspersoon laagdrempelig is en blijft. Dit is het afgelopen jaar de coronamaatregelen niet 

goed gelukt. Zo zou de vertrouwenspersoon in 2021 aansluiten bij een vergadering van de JORA maar 

kon dit door de coronamaatregelen niet doorgaan. Ook is de onderlinge samenwerkingen tussen de 

vertrouwenspersoon en de vertrouwenspersoon WZD (Adviespunt Zorgbelang) een aandachtspunt 

voor het komende jaar.  

 

Kamers poetsen en de was doen staat hier los van, want daar heeft iedereen een eigen dag voor. 
Ik heb zelf was- en poetsdag op vrijdag. Verder zijn er nog een hoop regels waar iedereen zich 
aan moet houden. Dit zijn algemene basisregels, maar ook regels die vanuit de Belvertshoeve 
gelden. Het stukje veiligheid is wel erg belangrijk voor iedereen, zodat iedereen goed aan zichzelf 
kan werken en uiteindelijk door kan stromen naar een zelfstandige woonplek.  
Ik vind dat woonbegeleiding mij goed helpt bij deze dingen, al kan de communicatie soms beter. 
Ik ben zelf bijvoorbeeld bezig met een weerbaarheidstraining. Ik vul daarbij een werkboekje in, 
met vragen die betrekking hebben op weerbaarheid. Hopelijk kan ik straks makkelijker nee tegen 
iemand zeggen als ik iets niet wil.  
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4. Methodisch werken aan cliëntdoelen 

In het persoonlijk plan staan de wensen, behoeften en mogelijkheden van de jongeren. Op basis van 

deze inventarisatie worden samen met de jongeren en/of vertegenwoordigers doelen opgesteld 

waar de jongeren, samen met begeleiding, het komende jaar aan gaan werken.  

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. 

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. 

5. Wet zorg en dwang  

Het jaar 2021 was het tweede jaar sinds de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht werd. De 

coronapandemie beïnvloedde ook dit jaar het leven van jongeren, het werk van medewerkers en dat 

van de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Het vroeg zowel van de Belvertshoeve als van de 

cliëntvertrouwenspersoon Wzd creativiteit en flexibiliteit om de zichtbaarheid ook in tijden van 

beperkingen te vergroten, zodat jongeren, het systeem en ook medewerkers weten van het hoe en 

het waarom van de cliëntvertrouwenspersoon Wzd en de mogelijkheden om daar laagdrempelig een 

beroep op te kunnen doen voor ondersteuning, advies en voorlichting. 
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In 2021 heeft de cliëntvertrouwenspersoon Wzd ondersteuning geboden bij 3 kwesties. 

Onderwerpen van de ondersteuningsvragen waren: bewegingsvrijheid en eigen leven inrichten. 

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd heeft drie keer een locatiebezoek afgelegd. Het organiseren van 

deze locatiebezoeken verliep eenvoudig en de reacties van de cliënten op deze locatiebezoeken 

waren positief. 

De vertrouwenspersoon WZD geeft aan als opvallendheid het uitvoeren van urinecontroles, wanneer 

er vermoedde is van drugsgebruik. Het doorlopen van een stappenplan is één van de voorwaarden, 

wanneer er sprake is van urinecontroles. Wanneer jongeren geen urinecontrole willen uitvoeren, 

wordt de controle niet uitgevoerd.  

6. Incidenten  

De Belvertshoeve doet er alles is om de zorg voor zowel de jongeren als de medewerkers zo veilig 

mogelijk te maken. Toch gebeuren er wel eens incidenten. In 2021 zijn er in totaal 230 meldingen 

gedaan. Dit zijn er 56 minder dan in 2020. Hieronder geven we een toelichting op de meest 

voorkomende meldingen, namelijk agressie, medicatie en automutilatie. 

6.1. Agressie  

In 2021 kregen we 49 incidentmeldingen met betrekking tot agressie. In 2020 waren dit 64 

meldingen met betrekking tot agressie. Dit is een daling van 15 meldingen. Een groot verschil is te 

zien in het soort agressie. In 2021 gingen 27 van de 49 meldingen over fysieke agressie. In 2020 

waren dit maar 11 van de 49 meldingen. Anderzijds waren er in 2021 10 meldingen over verbale 

agressie tegenover 21 meldingen in 2020. 

Opvallend is dat 55% van de agressiemeldingen gaan over slechts 2 jongeren. De overige 45% is toe 

te kennen aan 16 jongeren.  

Doelwit en aanleiding agressie  

39% van de agressie was gericht op medebewoners, 35% was gericht op medewerkers, bij 24% van 

de gevallen is er materiele schade toegebracht en 2% was gericht tegen externe personen.  

De verdeling naar ‘doelwit’ is nagenoeg onveranderd ten opzicht van 2020.  

 

Van alle agressie-incidenten werd 29% veroorzaakt door een conflict met een medebewoner. Bij 24% 

van de gevallen werd de cliënt iets niet toegestaan/geweigerd. Bij 14% van de gevallen werd de 

jongere gevraagd een opdracht uit te voeren. 6% komt door een onverwachte situatie en van de 

overige 27% is de oorzaak onbekend.  
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6.2. Medicatiefouten 

Net als de agressiemeldingen zijn ook de medicatie-incidenten gelijk gebleven. Zowel in 2020 als in 

2021 waren dit 55 meldingen. 40 van de 55 meldingen gaan over het vergeten/weigeren van 

medicatie door de jongeren. De overige 15 medicatiefouten zijn meldingen waarbij de 

woonbegeleiders vergeten zijn de medicatie te verstrekken of de verkeerde dosering hebben 

verstrekt.  

In 2020 is het formulier ‘Melding medicatie incident’ in het leven geroepen om de registratie van 

medicatiefouten makkelijker te maken. Er was in 2020 dan ook een stijging van 46 

medicatiemeldingen ten opzichte van 2019. In 2021 heeft het MT de volgende acties ondernemen 

om het aantal medicatiefouten te beperken:  

- 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 medicatieverstrekking wordt 

vergeten.  
 

Dit heeft echter nog niet tot de gewenste daling geleidt. Mede om deze reden is gekozen voor een 
nieuw zorgsysteem (ONS). In dit systeem zijn de toedienlijsten digitaal gemaakt waardoor de 
controle op het verstrekken van medicatie makkelijker wordt. We zijn hier in september 2021 mee 
begonnen. We verwachten eind 2022 te kunnen zien of dit tot de gewenste daling zal leiden.  
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6.3. Automutilatie 

Er is wederom een stijging te zien in het aantal automutilatiemeldingen. Al drie jaar op rij stijgt het 

aantal. In 2021 waren er 49 meldingen, dit zijn er 15 meer dan in 2020 (34 meldingen). In 2019 waren 

dit 21 meldingen.  

Opvallend is dat 45% van de gevallen gaan over één jongere. Deze jongere had in 2020 ook het 

hoogst aantal automutilatiemeldingen.   

6.4. Overige meldingen 

Er is een kleine stijging (+7) in het aantal meldingen die gaan over suïcidaal gedrag. Alle overige 

meldingen (middelengebruik, ongewenste situatie, ongeval, weglopen, weglopen in combinatie met 

automutilatie, weglopen in combinatie met suïcidaal gedrag, weigeren/niet meewerken aan 

zorgaanbod en anders) zijn gedaald ten opzichte van 2020. De grootste daling (-39) is te zien in de 

meldingen die vallen onder ‘anders’. In 2020 waren dit 58 meldingen en in 2021 19 meldingen. Dit 

komt doordat de medicatiefouten de eerste maanden, voordat het nieuwe formulier werd 

ingevoerd, nog onder deze categorie vielen.  
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Vitaal en veilig werken 

Thema's als werkdruk, verzuim en vitaliteit staan binnen onze organisatie al langer op de agenda. 

Want gemotiveerde en fitte medewerkers zijn de motor van elke organisatie. De afgelopen twee jaar 

was dit belangrijker maar ook moeilijker dan ooit tevoren. Medewerkers moesten op groepen 

werken met besmettingen of kregen zelf corona. Geen makkelijke omstandigheden om in te werken.  

Vitaliteit stimuleren  

Werken aan gezondheid is voor iedereen anders. De een beweegt al voldoende en wil een 

eetgewoonte aanpassen. De ander vindt het moeilijk om werk en privé gescheiden te houden of om 

grenzen te stellen. Wij proberen als organisatie dit bewustzijn te stimuleren.  

 

Gezondheid zit niet alleen van binnen. We brengen zo veel tijd met ons werk door dat een gezonde 

werkomgeving essentieel is. Dit levert meer werkplezier op en je kunt meer werk verzetten; want wie 

met plezier werkt, is productiever. Dit levert een toegevoegde waarde op voor de medewerkers zelf 

en draagt bij aan het welzijn van onze jongeren.  

In 2021 hebben we al onze werknemers deel laten nemen aan de workshop ‘Solid as a rock’, 

uitgevoerd door PSION. PSION helpt organisaties en medewerkers bij preventie en aanpak van 

psychische klachten. Het doel van deze workshop was het versterken van de weerbaarheid en 

assertiviteit van medewerkers. Medewerkers vergroten hun kennis op dit gebied en krijgen 

praktische handvatten en tips aangereikt, zodat zij in de toekomst hun grenzen weten te herkennen 

en bespreekbaar te maken. 

Daarnaast is er extra de nadruk gelegd op het praten over hoe het met je gaat.  Ook is aan het 

formulier ‘Melden incidenten cliënten’ een kopje toegevoegd waar medewerkers kunnen aangeven 

dat zij behoefte hebben om een incident na te bespreken met collega’s en/of leidinggevenden. Het is 

namelijk (wetenschappelijk) bewezen dat meer aandacht geven aan veilig en gezond werken het 

werkplezier van medewerkers ten goede komt en verzuim en uitval voorkomt.  

Het verzuimpercentage in onze branche was in 2021 7,58%. Binnen onze organisatie was dit 2,12%. 

We kunnen dus stellen dat we goed op weg zijn. Toch blijft preventie en het bewustzijn rondom 

duurzame inzetbaarheid ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt binnen onze 

organisatie.  

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

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

laatst gebeurd. 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. 
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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. 

Blijven ontwikkelen 

Wij vinden de behoeften, wensen en ontwikkelvragen van onze medewerkers belangrijk. Daarnaast 

is er veel aandacht voor werksfeer en werkdruk binnen de teams. Om hier zicht op te krijgen gaan 

leidinggevenden dagelijks in gesprek met medewerkers. Om medewerkers te behouden is de 

stimulerende rol van leidinggevenden essentieel.  

In 2021 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. 

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. Zo is er in 2021 op initiatief van een medewerker door het gehele 

team van woonbegeleiders een cursus LVB en Social Media gevolgd.  
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Risico-inventarisatie en evaluatie  

In 2019 is er opnieuw en risico-inventarisatie gedaan door een adviseur Veiligheid & Gezondheid van 

Perspectief. Aan de geconstateerde knelpunten wordt een klassering gegeven in de vorm van een 

prioriteitsstelling. Deze is gebaseerd op wettelijke, veiligheids-, gezondheids- en psychosociale 

aspecten. Hier kwamen nauwelijks punten uit die aangepast moesten 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. De preventiemedewerker zal in 2022 opnieuw een 

risico-inventarisatie laten uitvoeren en een opfriscursus preventiemedewerker volgen.   

 

Medewerker aan het woord 

Ik ben Roxanne, 20 jaar oud en werkzaam sinds  

februari 2021 binnen Stichting de Belvertshoeve.  

Ik ben begonnen als stagiaire binnen het terreinteam  

tijdens mijn opleiding Social Work. Daarna ben ik  

werkzaam gebleven in de functie woonbegeleider  

aangezien mij is gevraagd om een zwangerschapsverlof 

over te nemen. Voordat ik stageliep binnen 

de Belvertshoeve was ik er nog niet uit of dat ik binnen  

de zorgsector wilde blijven werken, aangezien ik ook al  

mijn eigen wimpersalon had aan huis. Echter heeft de  

Belvertshoeve mij hierin op een andere gedachten weten  

te brengen en ga ik nu elke dag met plezier richting mijn werk.  

De kleinschaligheid van de Belvertshoeve creëert echt een  

familiegevoel waarin zowel de jongeren als de medewerkers zichzelf  

kunnen zijn. Iedereen wordt gezien als mens en niet als nummertje.  

Tijdens mijn opleiding had ik altijd de intentie om binnen een gesloten setting te gaan werken. 

Echter ben ik hier na een sollicitatieprocedure binnen een jeugdgevangenis volledig van 

afgestapt. De manier van werken daar kwam namelijk op mij over als onpersoonlijk. Via een 

kennis ben ik toen bij de Belvertshoeve terecht gekomen.  
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Ik had direct contact opgenomen en een motivatiebrief verstuurd. Tijdens mijn sollicitatiegesprek 

binnen de Belvertshoeve merkte ik direct een klik en een fijne sfeer. Ik had niet het gevoel dat ik 

mezelf zoals bij andere instellingen van mijn beste kant moest laten zien. Ik voelde juist de 

vrijheid om mezelf te zijn. Zo gaf ik aan vrijwel geen ervaring te hebben met de doelgroep, 

doordat dit mijn eerste stage was. De Belvertshoeve keurde mij hier niet op af, maar keek verder 

naar wie ik ben en wat mijn drijfveer was. Zij hebben mij de kans gegeven dit werkveld te leren 

kennen en daar ben ik dankbaar voor. Naast dat ik mezelf als professional heb kunnen 

ontwikkelen heeft deze plek ook een bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke zelfontplooiing. 

Tijdens mijn stageperiode kwam ik erachter wat de achterliggende gedachte voor de oprichting 

van de Belvertshoeve is, namelijk het gegeven dat de zorg in Nederland niet goed geregeld is. 

Deze gedachte sluit volledig aan bij mijn keuze om niet binnen een gesloten setting te gaan 

werken.  De reden achter de oprichting en de manier waarop zorg wordt verleend binnen de 

Belvertshoeve past bij mij. Medewerkers zijn namelijk oprecht betrokken, persoonsgericht en 

gaan niet boven, maar naast de jongeren staan. 

Naast de jongeren zijn ook de medewerkers erg divers en dat zorgt voor een goede combinatie. 

Dit uit zich in de basiszorg die wordt geboden doordat iedere begeleider net ergens anders de 

focus op legt. De ene begeleider let bijvoorbeeld erg op de voeding van jongeren en de andere op 

het wekken van jongeren. De begeleiders stemmen op deze manier goed af op elkaar, waardoor 

de jongeren in hun behoefte worden voorzien.       

Persoonlijk vind ik een schone leefomgeving erg belangrijk en dat draag ik dan ook uit door 

tijdens mijn diensten ruimtes zoals de woonkamer, het toiletten en de opbergkasten op te 

ruimen en schoon te houden. Vanuit de jongeren hoor ik regelmatig terug ‘dat ik een van de 

strengste begeleiders in het checken van een gepoeste kamer ben’. Ondanks dat de jongeren  

hier niet altijd op zitten te wachten, draagt dit wel bij aan hun ontwikkeling richting meer 

zelfstandigheid.  

Tenslotte vind ik ook de veiligheidsbeleving van zowel de medewerkers als de jongeren erg 

belangrijk. Het onderscheidend vermogen van de Belvertshoeve zit voor een deel in het op een 

veilige manier kunnen ontwikkelen. Om dit te blijven waarborgen heb ik het afgelopen half jaar 

mijn afstudeerproject hier opgericht.  Woonbegeleiding speelt een grote rol in het gevoel van 

veiligheid van cliënten. Uiteindelijk heb ik een eindproduct ontwikkeld die de inwerkperiode van 

medewerkers verbeterd. Het inwerken van nieuwe medewerkers kan namelijk zowel op korte als 

lange termijn van invloed zijn op personeelsverloop. Ondanks dat de 

personeelsverlooppercentages van de Belvertshoeve de afgelopen vijf jaar lager liggen dan 

binnen de gehele gehandicaptenzorg, blijft personeelsverloop van invloed op de mate van 

veiligheidsbeleving. Woonbegeleiders die goed worden ingewerkt zijn eerder inzetbaar, maken 

minder fouten en ervaren minder ongezonde werkdruk. Ook collega’s kunnen daardoor minder 

werkdruk ervaren. Ik hoop dat mijn eindproduct (vernieuwde inwerkprogramma’s) worden 

gedragen en ingezet binnen de Belvertshoeve. Ik heb namelijk gemerkt dat we bij de 

Belvertshoeve goed zijn in het maken van afspraken, lijsten en protocollen maar in het 

daadwerkelijk uitvoeren en opvolgen valt soms nog wel wat te halen. Wellicht dat een 

verfrissende blik door de aankomende verschuivingen in functies en de andere samenstellingen 

binnen de teams hier verandering(en) in kan brengen. 
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Interne reflectie 

De afgelopen jaren werden de interne audits afgenomen als interviews tussen een interne auditor en 

een medewerker. Gezien wordt dat deze manier tot minimale verbetering leidt en dat de balans 

tussen inspanning en groei niet positief is. We hebben er daarom voor gekozen om van de standaard 

vorm af te stappen en een andere methode te gebruiken. Dit jaar is er gekozen voor een interne 

enquête. Nadat wij medewerkers bevraagd hebben over het onderwerp basiszorg, zijn soortgelijke 

vragen uitgezet naar jongeren. Uiteindelijk hebben de bevindingen geleidt tot de onderwerpen in de 

teamreflecties.  

Enquête basiszorg 

Om erachter te komen wat we al goed doen maar vooral ook om te ontdekken waar we nog kunnen 

verbeteren, hebben we de enquête basiszorg afgenomen onder jongeren.  

Aan de jongeren zijn de volgende vragen gesteld: 

1. In de begeleiding vinden we de basiszorg belangrijk. Bijvoorbeeld dat jongeren netjes 
verzorgd zijn en hun kamer schoon is. Herken je dit?   

2. Doen wij dit anders dan andere organisaties? Kunnen wij van andere organisaties leren om 
dit beter te doen, of kunnen anderen van ons leren? 

3. Wordt er teveel of te weinig gecontroleerd/ondersteund op de basiszorg? 
4. Heb jij tips en/of adviezen voor ons m.b.t. basiszorg? 

 
Hieronder worden de positieve en verbeterpunten vanuit de jongeren opgesomd.  

Wat gaat goed? 

- De ondervraagde jongeren geven allemaal individueel aan te herkennen dat de 

Belvertshoeve basiszorg belangrijk vindt. Ze noemen hierbij voorbeelden zoals o.a. de 

poetslijst, schema persoonlijke hygiëne en de mate waarin ze hier op worden aangesproken.  

- De manier en frequentie van controle is volgens de jongeren prima.  

Wat kan beter? 

- Een betere communicatie naar de jongeren als er iets veranderd is of wat er besproken is in 

de vergaderingen, wat van belang is voor de jongeren. 

De bevraagde jongeren geven unaniem aan dat zij terug zien dat de organisatie basiszorg belangrijk 

vindt. Zij geven vooral praktisch voorbeelden en uitleg over hoe hier op gestuurd en ondersteund 

wordt. Vooral de poetslijst met stoplicht kleuren wordt vaak als voorbeeld gegeven. Ook vertellen zij 

hoe er gestuurd wordt op persoonlijke verzorging. Dit wordt als prettig ervaren en jongeren voelen 

zich gezien. 
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Aan de medewerkers zijn de volgende vragen gesteld:  

1. Wat versta jij onder basiszorg?  
2. Welke afspraken zijn er bij de Belvertshoeve over basiszorg?  
3. Wat staat er in wet- en regelgeving over basiszorg? 
4. Waarom vindt de Belvertshoeve de basiszorg belangrijk?  
5. Welke vaardigheden/werkhouding/competenties heeft een medewerker nodig om de 

jongere te helpen in het goed voor zichzelf en zijn/haar omgeving zorgen? 
 

Gezien wordt dat medewerkers basiszorg samenvatten in een aantal componenten. Daarin zijn 

gelijke noemers: een schone en veilige leefomgeving, schone kleren, verzorgd en schoon uiterlijk, 

gezonde voeding en ondersteuning bij ritme en routine. Nu wij het begrip ‘basiszorg’ verduidelijkt 

hebben gaan we, door middel van teamevaluaties, op zoek naar eventuele verbeterpunten. Dit doen 

we door de medewerkers te bevragen door middel van de Geeltjesmethode.  

Verder geven de medewerkers vooral aan dat het belangrijk is dat woonbegeleiders doorzetters zijn. 

Integer en betrouwbaar zijn helpt ontzettend in de samenwerking met jongeren. Ook empathisch en 

een gedragsvoorbeeld zijn wordt meerdere keren genoemd. Kijkend naar basiszorg wordt dit 

vertaald in het elke dag opnieuw gewenst gedrag laten zien, ondersteuning bieden en grenzen en 

voorwaarden creëren waardoor de jongeren ruimte krijgen om te ontwikkelen en voor zichzelf te 

(leren) zorgen.  

Uitkomsten teamevaluaties  

Verbeterpunten:  

- verouderde woning opknappen (groepshuis); 

- meer begeleiden op gezonde voeding ; 

- meer zicht op persoonlijke verzorging; 

- dagelijkse kamercontrole; 

- poetssysteem beter handhaven; 

- meer begeleiding bij was momenten;  

- helpen i.p.v. aansturen; 

- doorpakken bij in bed blijven liggen; 

- voorbeeld geven door gezamenlijke ruimtes goed te onderhouden. 

Wat is daar voor nodig: 

- ideeën aandragen; 

- meer aansturen en activeren; 

- goede communicatie; 

- afspraken vasthouden; 

- leefomgeving moderniseren; 

- scholing m.b.t. gezonde voeding; 

- basiszorg vaker als thema in TV bespreken; 

- rapporteren op doelen en koken; 

- meer controle vanuit coördinator en/of manager. 
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Het verhaal van Mies 

Hoi, ik ben Mies. Ik ben door Eva op de Belvertshoeve  

terecht gekeken. Zij was mijn maatschappelijk werker.  

Zij heeft samen met mijn moeder plekken bezocht in  

Nederland, België en Duitsland en alleen de  

Belvertshoeve vonden zij passend voor mij.  

Daarom hebben ze deze plek voor mij gekozen.  

Ik vind het fijn om hier te wonen, omdat ik een  

zo normaal mogelijk leven wil en dat kan ik hier  

leren op te bouwen. Dit is een fijne plek hiervoor.  

Iedereen die hier werkt wil mij daar bij helpen.  

De omgeving van de Belvertshoeve is heel mooi.  

De natuur, de dieren en het sportveld vind ik fijn.  

Het is hier voor mij de hemel.  

Ze helpen mij bij een gezond dag- en nachtritme. Ik kan aansluiten bij drie eetmomenten op een 

dag. Ontbijt, lunch- en avondeten.  Dit doen we gezamenlijk. Ik werk in de ochtenden.  

Dit bouw ik langzaam op zodat ik het goed vol kan houden. Ik heb een leerwerkmeester die  

mij begeleid.  

Ik sliep eerst niet goed. Nu slaap ik beter, omdat ik samen met woonbegeleiding een 

avondroutine heb gemaakt en dat helpt mij om goed in slaap te komen. De Belvertshoeve zorgt 

voor veel en gezond eten. Ze hebben hier kratten met fruit. Ik vind dat heel erg luxe.  

Woonbegeleiding helpt om voor mezelf en schone kleding te zorgen. Verder herinneren zij mij 

eraan dat ik mijn tanden moet poetsen en moet wassen. Na het werken in het dierenproject 

(mijn dagbesteding) moet ik schone kleren aandoen. Ik heb in mijn afspraken staan dat ik na het 

project een spijkerbroek aan moet doen, zodat ik er verzorgt uitzie.  

In mijn avondroutine douche ik altijd. Dit is voor mij een gewoonte geworden. Ik vind het wel 

eens lastig als woonbegeleiding mij helpt met mijn was vouwen, omdat ik dat niet leuk vind maar 

ik vind het wel fijn dat het gebeurt. Soms kom ik er wel eens onderuit.  

Het is hier een schone leefomgeving. De woonbegeleiding stuurt de jongeren aan om taken te 

doen na de lunch en het avondeten. Het terrein wordt door het groen- en dierenproject netjes en 

schoon gehouden. Ik vind dit prima. 

Ik merk dat ik mezelf steeds veiliger voel om hier te kunnen ontwikkelen. Langzaam bouw ik een 

vertrouwensband op met woonbegeleiding. Je bent hier écht een persoon en geen probleem. Dat 

geeft mij veiligheid. Ik merk bij de woonbegeleiding dat ik er mag zijn. 
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Verbeteracties 2021 en 2022 

Terugblik 2021  

1. Doelen vanuit de teamreflectie in de teams evalueren. 

De teamreflectie is opgenomen in de jaarplanning, daarnaast zijn de doelen toegevoegd en 

worden zo structureel onderwerp in de teamvergadering. De teams zijn beter op de hoogte 

van wat de ontwikkelingen zijn en hoe er aan gewerkt wordt. Wat gaat goed en wat kan nog 

beter. Bijsturen en verder ontwikkelen zijn beter geborgd. Zo wordt er met meer focus aan 

de teamdoelen gewerkt. 

2. Frequentie van ontruimingsoefeningen verhogen van 1 keer naar 3 keer per jaar. 

Deze actie is uitgevoerd. Jongeren en medewerkers zijn beter op de hoogte van de 

procedure en werkwijze, zodat in geval van een echte ontruiming met zelfvertrouwen en 

routine gehandeld kan worden. Het doel was om het gevoel van veiligheid bij medewerkers 

en jongeren hierdoor te vergroten. Of dit gelukt is zal blijken uit het CTO en MTO van 2022.  

3. Werkafspraken borgen volgens de PDCA methode.  

Dit doel blijft binnen de organisatie lastig te bereiken. Vaak wordt er vooral aandacht 

geschonken aan wat er die dag nodig is, niet aan overstijgende werkafspraken. Vooral doelen 

die niet populair zijn, worden vaak na korte termijn en zonder te behalen, losgelaten. Denk 

hierbij aan het structureel begeleiden bij het opruimen en schoonhouden van de kamers. Dit 

behoeft een strakkere aansturing vanuit coördinatoren en de zorgmanager. Soms wordt het 

doel aangepast en wordt er ingestoken op structurele ondersteuning van begeleiding, 

bijvoorbeeld door gastvrouwen. Wel wordt er 1 werkdoel aangepakt en komt dit terug in de 

teamvergadering zolang als noodzakelijk is. 

Verbeteracties 2022 

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. Werkafspraken borgen volgens de PDCA methode;  

2. Doorontwikkeling cliëntcommunicatie; 

3. Rapporteren op de doelen in het nieuwe ECD systeem (ONS). Regie en procesbewaking door 

het bedrijfsbureau; 

4. Naleven jaarplanning, protocollen en procedures op beleidsniveau.  
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