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Voorwoord
“Dit werk laat je nadenken over de wezenlijke dingen van
het leven”, aldus een teamleider. We kunnen dit rapport dat
u nu in handen heeft ook zo lezen: het laat ons nadenken
over de wezenlijke dingen die de kwaliteit van zorg bepalen.
In dit kwaliteitsrapport over 2017 kijken we, bij wijze van reflectie, naar
de kwaliteit van zorg en dienstverlening die Prisma het afgelopen jaar
heeft kunnen bieden. Tegelijkertijd ontdekken we aandachtspunten voor het
komende jaar, of de jaren die gaan komen: kwaliteit laat zich niet snel in tijd
vangen en reflectie stopt niet. Het rapport vertelt niet alleen de goede
verhalen, maar geeft ook aan dat er spanning zit tussen kwaliteit van zorg
en bedrijfsvoering, of de uitvoeringspraktijk. Die spanning heeft in 2017
mede de agenda van Prisma bepaald en is vooral terug te vinden in de
financiële jaarrapportage. Voor 2018 voorzien we een nieuw kwaliteitsrapport
waarin we kwaliteitsinhoud en uitvoeringspraktijk geïntegreerd hebben.
Het kwaliteitsrapport dient velen. Het is van belang eerstens in de verantwoording van de organisatie voor cliënten en hun netwerk. Het dient ook
de uitwisseling met collega - organisaties voor de invulling van het kwaliteitskader in bredere zin (zoals binnen de VGN). Tenslotte is het van belang
inzicht te geven in de kwaliteit van zorg aan organisaties als zorgkantoor,
gemeenten en/of inspectie.

Er is vanuit medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie stevig
bijgedragen aan dit rapport. We zijn met medewerkers in gesprek geweest over
hun verhalen over kwaliteit. Dat is de inspiratiebron geweest voor het rapport
en maakt dat het rapport vertellend begint en niet begint met tellen. Dat laatste
is niet onbelangrijk maar krijgt een ondersteunende plaats in het rapport, een
tweede instantie. Het rapport sluit direct aan bij de ingezette strategie van
Prisma ‘P!T, Kracht in de Kern’, waarin de thema’s contact en samen
organiseren de dragers. We merken dat gelijkwaardigheid daarin een stevige
norm is geworden. We zijn trots op wat medewerkers samen met cliënten en
netwerk aan kwaliteit van zorg realiseren. Daarvan is dit kwaliteitsrapport een
altijd onvolledige weergave, maar mag die trots ook uitstralen.
Voor de concrete realisering gaat een bijzonder woord van dank uit naar
Karim Hammadi, en met hem allen die aan dit rapport hebben bijgedragen.
We wensen u leesplezier en reflectieve momenten toe bij het lezen van dit
kwaliteitsrapport en hopen dat u met ons mee wil denken.
Jaap de Bruin en Jac de Bruijn
Raad van Bestuur
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Kwaliteit
in contact
Prisma ondersteunt mensen met een beperking bij het
vormgeven van hun leven, wij helpen hen bij het verwerven
van een plek in onze samenleving. Wij dragen in alle levensfasen bij aan een waardevol leven voor de cliënt. Daarbij
zijn de behoeften, wensen, talenten en mogelijkheden van
de individuele cliënt steeds het uitgangspunt. Eigen regie
staat bij ons hoog in het vaandel, maar wij hebben ook oog
voor de kwetsbaarheid van de cliënt.
Prisma heeft al jaren een goed functionerend kwaliteitssysteem; alle
randvoorwaarden voor goede zorg zijn daarmee op orde. Maar volgens
ons ligt kwaliteit van zorg niet alleen besloten in regeltjes en protocollen.
De afgelopen jaren zijn wij op zoek gegaan naar waar het in ons werk,
in de zorg en ondersteuning die wij bieden, nu écht om draait.
Wat is het goede in onze goede zorg?
“Wij willen meten wat er écht toe doet voor de cliënt zonder de teams
te belasten met onnodige protocollen of administratielast.”

Volgens ons ontstaat kwaliteit van zorg in het contact tussen cliënt en
begeleider. Écht contact maken met de cliënt, écht naar ze kijken, luisteren
naar wat zij te zeggen hebben, is de basis voor de zorg en ondersteuning die
wij hen bieden. Met dit in ons achterhoofd zijn wij onze organisatie en ons
kwaliteitssysteem tegen het licht gaan houden. Daarbij zijn wij steeds op
zoek naar de balans tussen de praktijk - waar de goede zorg geleverd wordt
- en het systeem - de randvoorwaarden voor die goede zorg. Wij werken toe
naar een integraal kwaliteitsbeleid; waarin de kwaliteit van zorg voor al onze
cliënten - in de wlz, de wmo en de jeugdwet - en de kwaliteit van onze
bedrijfsvoering samen geborgd zijn.
Zo zijn wij onze zorg en ondersteuning gaan vormgeven vanuit ‘samenorganiserende’ teams, die op lokaal en bovenlokaal niveau samenwerken om elkaar te
inspireren. Hierbinnen zijn onze medewerkers meer betrokken bij de integrale
kwaliteit in de (boven-) lokaliteit. Zij reflecteren samen op de kwaliteit van zorg
die zij bieden, en werken samen om bijvoorbeeld ziekteverzuim lokaal op te
vangen. Het vernieuwde kwaliteitskader, waar wij als proeftuin onze bijdrage
aan hebben geleverd, sloot mooi aan bij deze ontwikkeling van beheersen
naar vertrouwen. Ons streven naar een integraal kwaliteitsbeleid hebben wij
vormgegeven in onze strategie voor 2017-2020: P!T - Kracht in de Kern.

P!T

“Wij willen voorop blijven lopen in het bieden van goede
zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke)
beperking. Dat vereist een doorgaande ontwikkeling!
Onze strategie, P!t: Kracht in de Kern geeft richting aan
deze ontwikkeling.”
Meer weten over onze strategie en de 6 kernthema’s?
Kijk op pagina 16 in de onderlegger.
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“Zowel cliënten als
medewerkers groeien en
steken beter in hun vel.
Beide groepen voelen
zich gehoord en gezien.
Dat is heel fijn.”
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Onze strategie, waarin wij onze doelen en focus hebben vastgelegd,
vormt het uitgangspunt van onze ontwikkelcyclus. Ook in onze zorginkoopdocumenten hebben wij deze doelen en focus verwoord en verder uitgewerkt
in specifieke ontwikkelplannen. Verschillende onderdelen uit ons kwaliteitssysteem - het cliënttevredenheidsonderzoek, de teamreflecties en jaarplannen, informatie uit het ECD - vormen feedback die wij gebruiken om onze
plannen te evalueren en bij te sturen. Zo zorgen wij ervoor dat wij de kwaliteit
van onze zorg en bedrijfsvoering blijven verbeteren.

Wij stelden een rapport op waarin al deze informatie terug kwam. Maar toch
misten we iets. Wij kunnen nog zo veel cijfers presenteren, we kunnen vertellen over onze visie op kwaliteit, over onze strategie, of over hoe onze medewerkers reflecteren op hun werk - daarmee heeft u als lezer nog geen beeld
van de daadwerkelijke kwaliteit van onze zorg en ondersteuning. Onze medewerkers zijn constant bezig met kwaliteit van zorg. Bezinning en reflectie hierop maakt onlosmakelijk deel uit van het werk dat begeleiders doen, ook al
zijn zij zich daar niet altijd van bewust. Het is waarom zij dit werk doen.

Via dit kwaliteitsrapport willen wij u kennis laten maken met onze organisatie.
Het biedt een blik op waar we momenteel staan. Op waar wij naartoe willen.
Op hoe wij en onze medewerkers denken over en bezig zijn met kwaliteit.

De totstandkoming van dit rapport

In het zoeken naar manieren om goede zorg te bieden nemen zij ook stelling
in over wat goede zorg wel of niet is. Zij geven invulling aan wat goede zorg
in de praktijk betekent, of beter: zij zijn de zorg! Daarom hebben we teams
geïnterviewd over kwaliteit en hoe zij dat in hun dagelijkse werk vormgeven.
De quotes die afkomstig zijn uit de interviews zijn in het rapport opgenomen.

Dit is het tweede kwaliteitsrapport dat wij schrijven binnen het nieuwe kwaliteitskader. De input voor dit kwaliteitsrapport komt vanuit de drie ‘bouwstenen’:
gegevens omtrent de zorg aan de individuele de cliënt (bouwsteen 1), het
cliënttevredenheidsonderzoek (bouwsteen 2), en zelfreflectie in teams (bouwsteen 3). De informatie uit deze bouwstenen en andere bronnen die iets zeggen
over de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning hebben wij verzameld.

Van dit rapport is een conceptversie geschreven. Dit concept is voorgelegd aan
de medezeggenschapsorganen en was tevens input voor de collegiale visitatie
op 18 april 2018 met collega-instellingen Zuidwester en Abrona. Van deze visitatie is een apart verslag beschikbaar. Met behulp van de input die bij de collegiale toetsing is opgehaald, is deze versie die voorligt geschreven.

Leeswijzer
Het rapport start met een reflectie op wat Prisma kwaliteit van zorg vindt. De
verhalen van teams en de ervaringen van cliënten zijn hier bepalend voor.
Daarna volgt het plan van aanpak voor de komende periode: welke zaken willen we aanpakken en hoe gaan we dat doen.
De onderlegger met daarin een beschrijving van de onderdelen van het kwaliteitssysteem is het volgende onderdeel. Ten slotte vindt u enkele bijlagen met
kerngegevens van onze organisatie en de bevindingen uit het interne beraad
op dit rapport
Voor een korte samenvatting van het gehele document verwijzen wij u naar
de managementsamenvatting
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“Voorheen accepteerden
we dat een cliënt een
keer iets gooide om zijn
emmer leeg te krijgen.
Nu voorkomen we dat
die emmer überhaupt
vol raakt.”
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Reflectie op
kwaliteit
van zorg

Als organisatie willen wij onze medewerkers vooral de ruimte bieden om
het contact met de cliënt aan te gaan. Om de zorg en ondersteuning af te
stemmen op de cliëntvraag. Wij stimuleren hen om hier zelf en samen met
collega’s op te reflecteren, om kritisch te kijken naar de zorg en ondersteuning
die zij bieden. Aan de andere kant willen wij ook als organisatie graag leren.
Wij willen de lessen die onze medewerkers leren graag breder opvatten.
Wij willen onze zorg en ondersteuning nog verder verbeteren. Wij willen
meten wat het effect is van projecten die wij ondernemen. Wij willen de
link leggen tussen klein kijken en groot realiseren.

“Cliënten leren ons alles over kwaliteit van zorg”. Dat is niet
voor niets de titel van dit rapport. Onze medewerkers zijn
dag in dag uit bezig om onze cliënten echt te leren kennen.
Om van hen te leren hoe ze hen nog beter kunnen ondersteunen. Soms schuurt dat, is het een zoektocht. Maar juist
die zoektocht leidt vaak tot nog betere zorg.

Dat is niet eenvoudig. Wij willen de goede zorg die onze medewerkers leveren
ook weer niet “plat slaan” tot protocollen. De op de individuele cliënt afgestemde zorg en ondersteuning blijft onze core-business. Daarom geven wij onze
medewerkers bewust de ruimte om die goede zorg te leveren. Daarnaast zoeken
wij manieren om onze zorg en ondersteuning integraal naar een hoger niveau
te tillen, daar hebben wij nog stappen in te zetten.

Op individueel niveau, maar ook binnen hun team en in de lokaliteiten
leren onze medewerkers van onze cliënten. Samen reflecteren medewerkers
op de zorg en ondersteuning die zij bieden. Al onze teams die zorg en
ondersteuning bieden aan onze cliënten hebben op hun eigen wijze
gereflecteerd op kwaliteit.

Zo werken wij toe naar een integraal kwaliteitskader voor al onze cliënten.
Veel bouwstenen daarvan zijn al aanwezig: Strategie, ontwikkelplannen,
projecten, onderzoeken, cliënttevredenheidsonderzoek, ECD, medewerkersonderzoek, teamreflecties et cetera et cetera. De uitdaging waar wij voor
staan is om al deze bouwstenen uit te lijnen en te integreren tot een goed
werkend kwaliteitssysteem.
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Nu,
straks
en verder
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Het merendeel van onze cliënten geeft in het cliënttevredenheidsonderzoek
aan tevreden te zijn met onze zorg en ondersteuning. Wij krijgen van hen een
7,7! Bij het vormgeven van onze zorg en ondersteuning gaan wij steeds uit
van de wens van de cliënt. Daarom vinden wij het belangrijk dat cliënten
zoveel mogelijk mee kunnen praten over hun eigen cliëntplan. Doordat wij
hier afgelopen jaar gericht mee bezig zijn geweest lukt dit nu steeds meer.
Bovendien zijn wij, bezig met het samenstellen van cliëntteams om nog
betere zorg te kunnen leveren, afgestemd op de cliënt.

Conclusie: “Cliënten leren ons alles over kwaliteit van zorg”,
meer dan alleen de titel van dit rapport. Onze medewerkers
zijn dag in dag uit bezig om onze cliënten echt te leren kennen.
Om van hen te leren hoe ze hen nog beter kunnen ondersteunen. Soms schuurt dat, is het een zoektocht. Maar juist
die zoektocht leidt vaak tot nog betere zorg.

Die cliëntteams zijn fijn voor de cliënten, maar ook voor onze medewerkers.
Ze helpen onze medewerkers om kritisch te blijven op de kwaliteit van de
zorg die zij bieden. Net zoals de subteams op o.a. kievitsvlucht 1 dat doen.
Door ervaringen te delen en het met elkaar te hebben over de zorg en
ondersteuning die zij bieden aan de cliënt houden medewerkers elkaar
scherp. De samenwerking met andere (cliënt-) teams zorgt ervoor dat medewerkers open blijven voor andere mogelijkheden en dat zij elkaar uitdagen
en inspireren.

De kern van ons werk is contact. Écht contact maken met de cliënt zorgt
ervoor dat wij hem goede zorg en ondersteuning kunnen bieden. Daarom
hebben wij in dit kwaliteitsrapport onze medewerkers aan het woord gelaten.
Zij zijn het immers die het contact met onze cliënten aangaan, die onze goede
zorg bieden. Uit ons cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze cliënten erg
tevreden zijn over het contact dat zij hebben met hun begeleiders. Daar zijn
wij trots op!

In ons werk zien wij vaak een spanning tussen zorgethisch- en systeemdenken. De uitdaging is om daar de juiste balans en afstemming in te bereiken.
Het afgelopen jaar hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op het
zorgethische aspect. Wij hebben gefocust op waar het volgens ons echt toe
doet, het contact tussen cliënt en begeleider. Daarbij hebben we onze
medewerkers zo veel mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd om hier zelf
kritisch mee bezig te zijn. Wij zijn trots op wat wij daarmee hebben bereikt,
maar blijven ook kritisch op onszelf. Want met die focus op contact hebben
wij het systeem wellicht iets minder in het oog gehouden. Voor de komende
jaren zien wij daar nog kansen.

Plan van aanpak 2018
In 2018 werken wij op verschillende manieren aan het verbeteren van de
kwaliteit van onze organisatie. De investeringen die afgelopen jaar zijn
gedaan op het gebied van contact en kwaliteit van zorg houden wij vast.
Daarnaast zullen wij komend jaar extra aandacht hebben voor de systeemkwaliteit en bedrijfsvoering. Die maken ook onderdeel uit van een integraal
kwaliteitsbeleid.
De focus op contact past bij ons natuurlijk gedrag; de gedrevenheid om
het goede te doen voor onze cliënten is groot bij onze medewerkers.
Voor het vastleggen in systemen geldt dat minder. We zien dat terug in ons
ECD, dat niet altijd goed gevuld is. Een goed gevuld systeem mag dan geen
garantie zijn voor goede zorg, we zijn ons bewust van het belang ervan voor
het methodisch werken. Data in het ECD wordt ook gebruikt in analyses om
te verbeteren en te innoveren. Daarom gaan we extra aandacht besteden
aan het ECD. Het gaat dan zowel om het verbeteren van het ECD zelf
(eenvoud en toegankelijkheid) als het sturen op vastlegging en registratie
door medewerkers.
Wij zijn aan het kijken naar de manier waarop wij kwaliteit in onze organisatie
monitoren en organiseren. Een onderdeel daarvan is dat wij ons kwaliteitssysteem op een andere manier laten toetsen. Dat zal niet meer gebeuren
aan de hand van de criteria van het HKZ-keurmerk. De toetsingsinstantie zal
worden uitgenodigd om ons systeem te beoordelen aan de hand van
criteria die aansluiten op de zorg en ondersteuning die wij bieden.
Zo kunnen wij één passend kwaliteitssysteem hanteren voor al
onze cliënten, in de WLZ, de WMO, en de Jeugdwet.

”We zullen komend
jaar extra aandacht
hebben voor de
systeemkwaliteit en
bedrijfsvoering”

Wij zien een goed functionerende PDCA-
cyclus (Plan, Do, Check, Act) op de drie
niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) als onmisbaar onderdeel van ons
k waliteitssysteem. De ontwikkelplannen, de zorginkoop, de jaarplannen,
de cliëntplannen, het cliënttevredenheidsonderzoek; ze komen allemaal samen
in deze cyclus. Zo borgen we dat wij onszelf controleren, dat plannen in de
praktijk uitgevoerd worden en dat de feedback vanuit deze praktijk een plaats
krijgt in de verdere ontwikkeling, zowel op cliënt-, team- en organisatieniveau.
Wij investeren komend jaar in het verder versterken van deze cyclus in
onze organisatie. Zo gaan wij in 2018 een meer uniform jaarplan hanteren
om nadrukkelijk ruimte te creëren voor die feedback. Ook de investeringen
in het ECD dragen daaraan bij. Ook zullen we in het kader van PDCA bekijken
of we de methodiek van het cliëntervaringsonderzoek aan moeten passen
om meer cliënten / cliëntvertegenwoordigers te bereiken.

Naast deze aandacht voor systeemkwaliteit leverden de verschillende onderdelen van ons kwaliteitssysteem een belangrijke input om met specifieke
onderwerpen aan de slag te gaan. De gegevens uit onder andere het ECD,
het cliënttevredenheidsonderzoek, het medewerkersonderzoek, de teamreflecties en de jaarplannen vormen aanleiding om op verschillende vlakken
te investeren. Daarbij hebben wij er dit jaar bewust voor gekozen om onszelf te
beperken in het aantal ontwikkelplannen. Zo kunnen wij de plannen de aandacht en opvolging geven die ze verdienen. Enkele van die plannen staan op
de volgende bladzijde:
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Waarvoor? Daarvoor!

Verder

In het veranderplan Waarvoor? Daarvoor! willen wij de spanning

Een belangrijk punt voor de komende jaren is onze positionering als zorginstelling in de samenleving en dit in relatie tot de landelijke transitie. Wij zijn
gewend om, in het belang van de cliënt, zo veel mogelijk problemen zelf op
te pakken. Maar er is al enige tijd een ontwikkeling ingezet: “De zorgmedewerker zal de rol aannemen van degene die eigen regie en zelfredzaamheid
mogelijk maakt, enabled. […] In algemene zin bevindt de langdurende zorg
zich in de overgang van een aanbodgestuurde sector naar een sector die
kernbehoeften van mensen helpt vervullen.” 1

tussen zorgethisch en systeemdenken wegnemen door het échte
contact tussen medewerkers en cliënten meetbaar te maken.
Hierdoor kunnen wij meten waar het écht om draait. Daarnaast
willen wij medewerkers helpen om zich te ontwikkelen in het
maken van contact.
Snel een passende plek
Veel cliënten moeten té lang wachten op een goede plek waar
zij zorg kunnen ontvangen. Daarom gaan wij op zoek naar een
werkwijze om het woon- en zorgaanbod van ons en onze partners
te verbeteren. Door ook externe partijen in de lokale omgeving
van de cliënt te betrekken bij de zoektocht naar een goede plek

Vanuit onze strategie stimuleren wij onze medewerkers om de verbinding aan
te gaan. Met collega’s in de lokaliteit en bovenlokaliteit, om elkaar uit te dagen
en van elkaar te leren. Maar ook met het netwerk van de cliënt om elkaar te
helpen goede zorg voor de cliënt te realiseren.

kunnen wij sneller en beter maatwerk leveren.
Gelukkig ouder worden
Nederland vergrijst; dat betekent ook dat mensen met een beperking ouder worden en langer zorg en ondersteuning nodig hebben.
Dat brengt extra uitdagingen met zich mee. Wij hebben al volop
ervaring met ouder wordende cliënten. Op het gebied van palliatieve zorg hebben wij met hospice Balade enorm veel expertise in
huis. Onze ervaring en kennis op dit gebied willen wij bundelen
en doorontwikkelen. Daarbij gaan wij de samenwerking aan met
wetenschappelijke partners en V&V-organisaties.
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Als organisatie kijken wij ook naar buiten, wij zoeken verbinding met andere
partijen in de samenleving. Bijvoorbeeld in onze Multipoli voor bijzondere
zorgvragen, werken we met partners om cliënten sneller de juiste behandeling te kunnen bieden. Wij trekken samen op met V&V-organisaties om de uitdagingen van een ouder wordende populatie aan te gaan. Wij werken samen
met Woningbouwverenigingen om cliënten te helpen een eigen woning te
huren. Met name voor mensen met LVB is dat van belang en werken we in
een eigen label; Makker. Onder het label Fittin ondersteunen wij ouders en
verwanten bij het op maat organiseren én realiseren van hun wooninitiatief.
Samen proberen wij ervoor te zorgen dat onze cliënten een gelukkig leven
kunnen leiden. Daarbij zijn wij steeds op zoek naar onze rol en positie als zorginstelling. Uiteraard blijven wij naast en achter onze cliënten staan. Wij voelen veel verantwoordelijkheid, maar moeten die ook delen. Dit doen we tevens door verbinding met academische werkplaatsen en Hogescholen.

1

Uit: Vernieuwend zorgen, zorgmedewerker in verandering, Vilans, 2014

Samenvatting plan van aanpak 2018
• We gaan door met bestaande initiatieven en projecten over de kwaliteit
van het contact
• Extra aandacht voor systeemkwaliteit en bedrijfsvoering i.r.t. kwaliteit
van het contact
• Inhoud van het ECD op orde houden
• Toetsing kwaliteitskader door externe toetsingsinstantie
• Versterken samenhang in PDCA (o.a. ontwikkelplannen, jaarplannen en
teamreflecties)
• Doorontwikkelen CTO om respons te verhogen onder alle doelgroepen

“Soms sluiten gedragswetenschappers aan
bij de teamoverleggen.
Zij bieden een onafhankelijke
en professionele blik.
Dat werkt heel goed.”

13

Management
samenvatting
De kern van ons werk is contact. Écht contact maken met de
cliënt zorgt ervoor dat wij hem goede zorg en ondersteuning
kunnen bieden. Daarom hebben wij besloten ons kwaliteitsrapport vorm te geven aan de hand van de verhalen van
onze medewerkers. Zij zijn het immers die het contact met
onze cliënten aangaan. Uit hun verhalen blijkt dat al onze
teams, ieder team op haar eigen manier, actief bezig zijn
geweest met kwaliteit van zorg.

Die reflectie komt het beste van de grond in de kleinere teams, zeker
wanneer er uitwisseling plaatsvindt met andere teams in de lokaliteit. Ook
de mogelijkheid om externe hulp in te schakelen bij de teamreflecties heeft
verschillende teams veel opgeleverd. In de grotere teams zien wij dat de
reflectie en dialoog over kwaliteit van zorg minder makkelijk op gang komt.
Medewerkers zoeken naar de ruimte en de juiste sparring partners. Met de
formatie van de cliëntteams in de loop van dit jaar verwachten wij hen die
ruimte te kunnen bieden. Uit ons cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze
cliënten erg tevreden zijn over het contact dat zij hebben met hun begeleiders.
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Daar zijn wij trots op. Het merendeel van onze cliënten geeft in het CTO aan
tevreden te zijn met de zorg en ondersteuning die wij hen bieden. Wij krijgen
gemiddeld een 7.7! Het afgelopen jaar hebben wij met name grote verbeteringen gezien op het gebied van eigen regie en op de bekendheid met en
betrokkenheid bij het eigen cliëntplan.
In ons werk zien wij vaak een spanning tussen zorgethisch- en systeemdenken.
De uitdaging is om daar de juiste balans en afstemming in te bereiken. Het
afgelopen jaar hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op het zorgethische
aspect. Wij hebben gefocust op waar het volgens ons echt toe doet, het contact
tussen cliënt en begeleider. Daarbij hebben we onze medewerkers zo veel
mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd om hier zelf kritisch mee bezig te zijn.
Wij zijn trots op wat wij daarmee hebben bereikt, maar blijven ook kritisch op
onszelf. Want met die focus op contact hebben wij het systeem wellicht iets
minder in het oog gehouden. De focus op contact past bij ons natuurlijk
gedrag; de gedrevenheid om het goede te doen voor onze cliënten is groot
bij onze medewerkers. Voor het vastleggen in systemen geldt dat minder.
We zien dat terug in ons ECD, dat niet altijd goed gevuld is. Daarom gaan we
extra aandacht besteden aan het ECD. Het gaat dan zowel om het verbeteren
van het ECD zelf (eenvoud en toegankelijkheid) als het sturen op vastlegging
en registratie door medewerkers.
In 2018 werken wij op verschillende manieren aan het nog verder verbeteren
van de kwaliteit van onze organisatie. Daarbij heeft met name de systeemkwaliteit en bedrijfsvoering onze aandacht. Voor ons is het goed functioneren
van onze PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) daarin erg belangrijk. Onze
ontwikkelplannen, de zorginkoop, de jaarplannen, de ECD’s, het cliënt-

“Het handelen uit de verschillende
perspectieven en de achterliggende
gedachten daarbij nemen we mee in
de verslaglegging in het ECD.”
tevredenheidsonderzoek; ze komen allemaal samen in deze cyclus. Daarbij
vinden wij het belangrijk dat wij onszelf goed controleren, dat plannen ook in
de praktijk hun plek vinden en dat de feedback vanuit deze praktijk richting
geeft aan onze verdere ontwikkeling, zowel op cliënt- als team- en organisatieniveau. Wij blijven komend jaar investeren in het versterken van deze cyclus
in onze organisatie.
Een belangrijk punt voor de komende jaren is onze positionering als zorginstelling binnen de samenleving. Wij zijn gewend om, in het belang van de
cliënt, zo veel mogelijk problemen zelf op te pakken. Wij kunnen het echter
niet alleen. Vanuit onze strategie stimuleren wij onze medewerkers om de
verbinding aan te gaan. Met collega’s in de lokaliteit en bovenlokaliteit,
om elkaar uit te dagen, van elkaar te leren. Maar ook met het netwerk van
de cliënt om elkaar te helpen goede zorg voor de cliënt te realiseren.
Ook als organisatie kijken wij naar buiten, wij zoeken verbinding met andere
partijen in de samenleving. Samen proberen wij ervoor te zorgen dat onze
cliënten een gelukkig leven kunnen leiden. Daarbij zijn wij steeds op zoek
naar onze rol en positie als zorginstelling. Wij voelen veel verantwoordelijkheid, maar moeten die ook delen.
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Prisma als
organisatie
Bij het organiseren van onze zorg en ondersteuning gaan wij
steeds uit van de vraag van de cliënt. Onze klantbegeleiders
nemen daarbij de rol van reisleider op zich. Samen met de
cliënt en het netwerk bekijken wij waar de cliënt gelukkig van
wordt en waar hij aan wil werken. Wat kan hij zelf en waar
heeft hij hulp van ons of anderen bij nodig? Op die manier
komen wij tot een passend aanbod aan zorg en ondersteuning.
Onze begeleiders geven samen met de cliënt vorm aan deze
zorg en ondersteuning. Zij worden daarbij gesteund door
hun teamleider en de betrokken gedragswetenschapper.
Onze zorg is ingericht vanuit samenorganiserende teams. Deze teams werken
lokaal en bovenlokaal samen om elkaar te inspireren maar ook om tot praktische
oplossingen voor lokale problemen te komen. De Managers zorg en expertise
sturen ieder een bovenlokaliteit aan en vormen samen met de Manager Financiën, Manager HR en Manager Klant en Markt het Management team. Zij geven
uitvoering aan het beleid dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.

Medezeggenschap
Onze zorg en ondersteuning is ingericht vanuit de individuele cliëntvraag.
Maar wij vinden het ook belangrijk cliënten en hun netwerk inspraak te
geven in de bredere organisatie. Medezeggenschap wordt binnen Prisma
vorm gegeven in twee deelraden.
De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Prisma, bestaande
uit zes leden, voert vanuit het collectief cliëntenbelang
overleg over de beleidsplannen van de Raad van
Bestuur van Prisma. De CCR vergadert maandelijks
onderling, maar ook enkele malen per jaar met de Raad
van Bestuur. Eénmaal per jaar heeft de CCR overleg met de Raad van Toezicht.
En viermaal per jaar heeft de CCR overleg met de OR. Uitgangspunt is steeds om
de collectieve belangen van cliënten zo optimaal als mogelijk te behartigen.
Voor cliënten zelf bleek het vaak lastig om mee te
komen in de CCR. Om hun medezeggenschap toch te
waarborgen heeft Prisma sinds 2012 een Cliëntenplatform (CP). De “spelregels” en werkwijze van dit
platform zijn door haar leden zelf opgesteld. Vanaf
2018 heeft het CP een officiële status als medezeggenschapsraad, met gelijke bevoegdheden als de CCR.
Het cliëntenplatform bestaat uit 13 leden en vergadert eenmaal per maand.
In dat overleg praat het platform met de Raad van Bestuur, bespreekt adviesen instemmingsverzoeken van de organisatie en spreekt met gasten over
diverse onderwerpen.
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“De uren die we besparen worden
nu overdag ingezet voor de cliënten.
En: de jongens die er wonen,
zijn apetrots dat ze zo zelfstandig zijn.”
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Kwaliteitssysteem
Prisma heeft al jaren een goed functionerend en HKZ-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit systeem voldoet aan de wettelijke kwaliteitsen veiligheidseisen en past bij onze visie op kwaliteit en veiligheid. Ook in
2017 oordeelde de HKZ-certificeerder weer positief over ons systeem.
Desondanks zijn wij continu op zoek naar manieren om dit systeem te verbeteren. Alle onderdelen van het KMS worden kritisch tegen het licht gehouden.
Ook de aansluiting op de nieuwe samenorganiserende teams heeft daarbij
onze aandacht. Wij willen meten wat er écht toe doet voor de cliënt zonder de
teams te belasten met onnodige protocollen of administratielast.
Vanuit deze overtuiging hebben wij besloten om vanaf 2018 af te stappen van
de HKZ-certificering. Dit keurmerk sluit niet voldoende aan op onze visie op
kwaliteit. Wij willen graag één integraal kwaliteitssysteem handhaven voor al
onze cliënten; in de WLZ, de WMO, en de Jeugdwet. Wel willen wij ons kwaliteitssysteem extern laten toetsen. Wij zullen het Keurmerkinstituut uitnodigen
om een ons systeem goed tegen het licht te houden aan de hand van de kwaliteitseisen die volgens ons belangrijk zijn.
Centrale elementen in ons KMS zijn de afstemming op de zorgvraag van de
individuele cliënt en toetsing van de cliënttevredenheid via het cliënttevredenheidsonderzoek. Het ECD is ondersteunend aan de dienstverlening en
biedt inzicht in risico’s, en feedback vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek.
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Strategie
Prisma:
P!T - Kracht
in de kern
Prisma is een lerende organisatie, wij zijn constant op zoek
naar manieren om onze zorg en ondersteuning te verbeteren.
Wij willen voorop blijven lopen in het bieden van goede zorg
en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke beperking). Daarom maken wij plannen om ons te ontwikkelen, maar
wij zoeken ook de verdieping: waar gaat het in onze zorgverlening écht over? Onze strategie, P!T: Kracht in de Kern geeft
richting aan deze ontwikkeling. Ze valt uiteen in 6 thema’s:
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Contact
Van mens tot mens aandacht voor elkaar hebben
Contact is het centrale thema binnen Prisma. Contact gaat
over de relatie tussen de cliënt, zijn of haar netwerk, en de
begeleider. Maar ook over de relatie tussen medewerkers
onderling, en de relatie tussen Prisma en haar omgeving.
Door contact centraal te zetten, komen wij tot de kern van
zorg; het contact tussen cliënt en begeleider. Dat raakt aan
een mensvisie op zorg (de ‘why’), maar ook aan hoe we
concreet zorg verlenen.

Focus
Doen waar we echt goed in zijn
Prisma is er voor mensen met een (verstandelijke) beperking,
van jong tot oud. Deze groep is divers en is op te splitsen in
meerdere doelgroepen. Door goed te luisteren naar de vragen
die deze doelgroepen stellen en te kijken naar de problemen
waar ze mee te maken hebben, zien we dat een aantal doelgroepen extra aandacht nodig heeft. Omdat wij voor deze
groepen ook echt van toegevoegde waarde kunnen zijn,
leggen we daar onze focus op.

Netwerken
Samen effectiever, efficiënter, creatiever zijn
Door samenwerkingen en relaties aan te gaan met collegazorgaanbieders en andere partijen in de samenleving creëren
we een sterk netwerk. Dit zorgt voor inspiratie, energie,
verbinding, focus en kwalitatief betere zorg en ondersteuning
aan mensen met een beperking. Het helpt ons om mensen
met een beperking altijd van een antwoord op maat te voorzien. Ook als we het antwoord niet zelf kunnen geven.

Gelijkwaardigheid
Ieder mens, met of zonder beperking, is gelijkwaardig
Mensen met én zonder beperking zijn gelijkwaardig. Daar zijn
we bij Prisma van overtuigd. Ieder mens heeft recht op een
waardevol en zo normaal mogelijk leven. Daar zetten de
professionals van Prisma zich dagelijks voor in. Dit doen we
door naast de cliënt te gaan staan en naar hem te kijken als
mens en niet als hulpvrager. We maken contact op basis van
gelijkwaardigheid. Bovendien spannen wij ons in om ook
buiten de omvang van onze organisatie de positie van
mensen met een beperking te verbeteren.

Professioneel
Nieuwsgierige, bevlogen, flexibele & gezonde medewerkers
Wij kunnen bouwen op onze professionele medewerkers! Zij zijn de
sleutel tot het succes van Prisma. Wanneer zij nu en in de toekomst
gezond, productief en met plezier aan het werk zijn, kan Prisma
kwalitatief goede zorg en ondersteuning blijven bieden aan mensen
met een beperking. Daarom ondersteunen we onze medewerkers
om zo goed mogelijk invulling te geven aan hun persoonlijke
werksituatie en loopbaan. Een situatie waarin zij zich prettig
voelen en waarin hun toegevoegde waarde tot zijn recht komt.

Innovatie
Steeds op zoek naar betere vormen van zorg & ondersteuning
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om onze zorg en
ondersteuning te verbeteren. Vormen van ondersteuning die
aansluiten op behoeften van de cliënt en waarin fysieke én
digitale dienstverlening elkaar versterken. Hierbij zoeken wij
zoveel mogelijk de samenwerking met ons netwerk, waar ieder
zijn kennis en expertise inbrengt.
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Vanuit een kritische en brede benadering heeft Tronto
vanuit zorgethisch perspectief vier zorgdimensies benoemd.
Zij wil op deze manier de zorg terugkrijgen in het centrum

Team
reflecties

van politiek en samenleving waar het volgens haar thuis
hoort. Haar toelichting is in onze dagelijkse praktijk ook
goed bruikbaar om met elkaar in gesprek te komen over
wat nu ‘goede zorg’ is en hoe die eruit moet zien.

Zorgen maken (caring about)
Morele waarde: aandachtigheid
Herkennen wij de behoeften van de cliënt? Moet aan al deze

Kwaliteit ontstaat volgens ons in het contact tussen cliënt en medewerkers. Daarom is goed dat onze medewerkers ook actief bezig zijn
met kwaliteit. Wat is het goede in de goede zorg die zij bieden? Hoe
kunnen ze nog betere zorg bieden, hoe helpen ze elkaar daarbij?

behoeften worden voldaan? Belangrijk hierin is om niet enkel
te kijken vanuit ons eigen perspectief, maar ook aandachtig
en oplettend te zijn op de behoeften van de ander.
Zorg op zich nemen (taking care of)
Morele waarde: verantwoordelijkheid
De behoefte is door ons opgemerkt, maar door wie en op

Deze bezinning maakt onlosmakelijk deel uit van het werk dat begeleiders doen,
ook al zijn zij zich daar niet altijd van bewust. Het is waarom zij dit werk doen. In
het zoeken naar manieren om goede zorg te bieden nemen zij ook stelling in over
wat goede zorg wel of niet is. Zij geven invulling aan wat goede zorg in de praktijk
betekent. Om dit proces van reflectie en bezinning te stimuleren en meer bewust
een plaats te geven hebben wij in 2016 teamreflecties over kwaliteit geïntroduceerd.
Aan de hand van de theorie van Joan Tronto zijn teams gaan reflecteren over de
kwaliteit van zorg die zij bieden.

welke wijze kan nu het best worden gereageerd? Betrokkenheid
en verantwoordelijkheid nemen zijn voor ons op dat moment
de belangrijkste waarden.
Zorg geven (care giving)
Morele waarde: competentie
De behoefte is opgemerkt en de verantwoordelijkheid is genomen,
maar belangrijk is dat we hier wel competent voor zijn. Dit gaat
niet enkel over of we technisch competent zijn, maar ook of je

Aanpak 2017
Het kader van Tronto dat in 2016 is geïntroduceerd biedt medewerkers houvast
om op een andere manier over kwaliteit na te denken. Het biedt hen de ruimte
om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en met een andere bril naar hun
eigen werk te kijken. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers op hun
eigen manier bezig zijn met kwaliteit.
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vanuit je hart competent bent.
Ontvangen van zorg (care receiving)
Morele waarde: responsiviteit
De cliënt gaat reageren op de zorg die hij heeft ontvangen.
Dit is voor ons hét moment om te kijken of wij aan zijn behoeften zijn tegemoet gekomen. Hier gaat het om aansluiten op de
cliënt. Hier moeten zorgvrager en zorgverlener openstaan voor
elkaars perspectieven, ieder heeft zijn verantwoordelijkheid in
het zorgproces.

Daarom hebben wij dit jaar minder sterk gestuurd op de vorm van de teamreflecties. Voor sommige teams vormde de theorie van Tronto dit jaar weer een
leidraad voor hun reflecties. Andere teams hebben dit kader meer losgelaten.
Wij zijn er trots op dat onze medewerkers, ieder team op haar eigen manier,
actief bezig zijn gebleven met het nadenken over kwaliteit. Ook op de vorm van
de jaarplannen die teams opstellen hebben wij dit jaar bewust minder gestuurd.
In tegenstelling tot andere jaren zijn de jaarplannen dit jaar opgesteld in de
bovenlokaliteit. Hierdoor werden verschillende teams uitgedaagd om met elkaar
te praten over kwaliteit van zorg. Dat leverde een waardevolle verdieping op.

Rode draad
Uit interviews met teams blijkt dat het reflecteren op kwaliteit van zorg
inspirerend is geweest voor de diverse teams, teamleiders en individuele
medewerkers. Kwaliteit van zorg gaat over hoe je begeleiding, ondersteuning
en zorg biedt én kunt bieden. Samen en op individuele basis. De aanpak én de
aandacht sluiten goed aan bij de intrinsieke motivatie van de medewerkers.
Ze voelen een enorme erkenning. Mede omdat aan hén is gevraagd wat
kwaliteit van zorg is en wat dit betekent. Ze kregen de ruimte om met elkaar
hiermee aan de slag te gaan. Dat hielp hen om het werk goed te kunnen
doen. De aandacht voor kwaliteit van zorg heeft de teams en medewerkers
aangezet om het thema met elkaar verder te verdiepen en versterken. Al onze
teams in het primair proces hebben op hun eigen wijze gereflecteerd op de
kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij bieden.

Kleine teams
Het lijkt erop dat kleine teams gerichter kunnen werken aan kwaliteit van
zorg. Afstemmen en reflecteren gaat makkelijker. Mede dankzij de kortere
lijntjes. Medewerkers in deze teams voelen een gezamenlijke urgentie.
Wat ook positief is werkt, is als kleinere teams aan elkaar verbonden zijn door
een teamleider als linking pin. Hij of zij daagt de teams dan uit om bij elkaar

“Teams werden uitgedaagd
om met elkaar te praten
over kwaliteit van zorg.
Dat leverde een waardevolle
verdieping op”

aan te sluiten, groter te kijken.
Een voorbeeld daarvan is het
hospice. Medewerkers hier
voelen volop ruimte om kwaliteit van zorg te kunnen bieden.
Met name het loskomen van protocollen is een verademing. De cliënt staat
echt centraal. Het lijkt erop dat de context een belangrijke rol speelt en legitimatie van kwaliteit van zorg daarmee anders is in palliatieve zorg. De vraag
rijst daardoor: wat als we deze afwijkende context inzetten in ‘reguliere’
begeleiding, ondersteuning en zorg? Kan dat én wat betekent dat? Positief is
ook dat teams externe hulp kunnen inzetten bij het verdiepen van kwaliteit
van zorg. De objectieve rol van deze hulp helpt om te kunnen spiegelen en
te reflecteren. Menselijkheid in professionaliteit is een inzicht wat waarde
toevoegt. Dat daar aandacht voor is, ervaren medewerkers als zeer positief.

Grote teams
Kwaliteit van zorg is voor grote teams lastiger in te vullen. Voorbeeld is het
team Complexe zorg, met meer dan 99 medewerkers die onder een groep
teamleiders vallen. Een groepje begeleiders A is druk bezig om een passende
puzzel te leggen. Dat is lastig. Het lijkt alsof de puzzelstukjes veranderen lopende
het proces. Sommige puzzelstukjes passen ook niet helemaal. Het team zit in
transitie. Ze zijn nu vooral bezig om te zorgen dat alle cliënten de juiste complexe
zorg geleverd krijgen. Er is nog geen ‘maquette’ van het eindresultaat, waardoor
medewerkers weten waar men concreet aan werkt. Wel zijn er piketpaaltjes
geslagen, bijvoorbeeld een piketpaaltje ‘goede zorg’. Dat betekent dat er cliëntteams worden vormgeven waarbij de wens van de cliënt leidend is. De visie
om hierbij te handelen vanuit de gedachte ‘de cliënt centraal’ wordt steeds
meer gedeeld. Maar hierbij is voor medewerkers nog niet altijd duidelijk ‘waar
hoor ik bij?’ en ‘met wie kan ik reflecteren?’. Wanneer de cliëntteams in de
praktijk concreet vorm krijgen zal hier een duidelijker antwoord op zijn.
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Expertise &
behandeling
De inzet van expertise en behandeling is een belangrijk
onderdeel van de kwaliteit van zorg rondom cliënten.
Soms gebeurt dat op vraag - met een afgebakend begin
en eind - maar vaak zijn met name gedragswetenschappers
langdurig betrokken bij onze cliënten. Soms zijn zij actief
aanwezig in de ondersteuning, op andere momenten
meer op de achtergrond.
Naast het bieden van behandeling hebben gedragswetenschappers een
belangrijke rol in het bewaken van de individuele PDCA-cyclus. In de multi-disciplinaire overleggen (MDO) hebben gedragswetenschappers een
helikopter functie om het overzicht op de totale zorg en ondersteuning van
de cliënt te bewaren. Zij blijven steeds de vraag stellen: Wie is de cliënt?
Wat heeft hij nodig? klopt dat nog? En hoe sluiten we als professionals daarop
aan? Aan de hand van het cliëntplan, ervaringen van begeleiders en hun eigen
ervaring als behandelaar stemmen zij steeds opnieuw de ondersteuning af
op de cliënt. Samenorganiserend wordt deze ondersteuning vormgegeven.
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Positionering
Behandelaren worden steeds meer ingebed in de lokale teams. Daardoor
hebben zij een goed beeld van de locatie waar de cliënt woont. Zij kennen
de kwaliteiten van de medewerkers op die locatie en kunnen daarop inspelen
door bijvoorbeeld scholingen of coaching te adviseren. Deze scholingen
worden in samenwerking met afdeling opleidingen soms ook door gedragswetenschappers zelf gegeven.
Waar vroeger per woning slechts één gedragswetenschapper betrokken
was proberen we dat nu met meerdere professionals te organiseren. Hierdoor
hebben de behandelaars nog steeds een goed beeld van de locatie, maar
kunnen zij elkaar ook ondersteunen vanuit hun eigen expertise. De cliënten
en hun netwerk hebben nog steeds te maken met een voor hen bekend
gezicht, maar in het geval van ziekte of vakantie is er altijd een betrokken
collega beschikbaar.
Door samen bij een locatie betrokken te zijn kunnen gedragswetenschappers
elkaar ondersteunen. Al onze gedragswetenschappers hebben uiteraard alle
basiskennis in huis, maar daarnaast hebben ze ieder hun eigen expertise.
Geregeld kloppen zij bij elkaar aan om mee te denken over een bepaalde
casus. Tijdens bovenlokale overleggen bespreken behandelaars complexe
casuïstiek. Tijdens vakgroep overleggen blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen. Daarnaast hebben gedragswetenschappers meerdere malen per jaar
intervisie-bijeenkomsten waar juist ook ruimte is voor persoonlijke reflectie
en voor de mens achter de professional. Zo zorgen zij ervoor dat zij zich
blijven ontwikkelen. Het opleidingsplan van expertise is afgestemd op de
vraag van de cliënten, de teams, de organisatie en op de kennis, kunde en
affiniteit van de gedragswetenschapper.

“We willen nog meer
inspelen op wat een cliënt
vraagt en nodig heeft.”
Kwaliteit
Op verschillende manieren werken onze gedragswetenschappers aan de
kwaliteit van ondersteuning en behandeling die wij bieden. Zo zijn zij enkele
jaren geleden begonnen met het formuleren van zorgpaden voor specifieke
doelgroepen. Aan de hand van het methodiekmodel van Bruininks hebben zij
theorieën verzameld en samengevoegd in wetenschappelijk onderbouwde
zorgpaden, van waaruit de zorg voor cliënten wordt vormgegeven. Na het
formuleren van deze zorgpaden bleek dat er naast een hoop verschillen,
vooral een hele hoop overeenkomsten waren. De onderliggende visie onder
de verschillende zorgpaden is voor alle doelgroepen gelijk, maar die was
nooit uitgewerkt.
Aan de hand van de Self Determination Theory is een mensvisie geformuleerd.
Die zegt iets over hoe wij kijken naar onze cliënten, maar ook over hoe
wij kijken naar onszelf. Daarmee is ze gefundeerd in gelijkwaardigheid.
Wij hebben oog voor de cliënt, maar ook voor de professional als mens.
Echt contact maken betekent dat jij ook na moet gaan wat jij zelf meebrengt.
De komende jaren blijft expertise betrokken bij het verbeteren van de
kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daarbij is een grotere betrokkenheid
in de integrale kwaliteit van de organisatie een speerpunt.
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Cliënttevredenheidsonderzoek
Het beste beeld van de ervaringen van cliënten hebben de
begeleiders die hen dagelijks ondersteunen. Het kenmerk
van onze sector is de langdurige relatie die we met cliënten
hebben. De cliënt en de personen die belangrijk voor hem
zijn écht leren kennen en gezamenlijk tot ondersteuningsafspraken komen, is de kern van ons werk.
Begeleiders maken continu vanuit hun professionaliteit de afweging of de
zorg die zij geven past bij de behoefte van de cliënt. Omdat dit zo zit verweven
in het dagelijkse werk, is de vraag om het aantoonbaar te maken niet eenvoudig te beantwoorden. Eigenlijk is het op allerlei manieren aantoonbaar:
in de relatie met cliënten en het netwerk, in het ECD, in de wijze waarop de
teamleiders het team ondersteunen. Sinds een aantal jaar vraagt Prisma een
extern onderzoeksbureau om bij cliënten en hun familie/vertegenwoordigers
te onderzoeken of en hoe tevreden ze zijn met de geboden ondersteuning.
Dat is uiteraard geen vervanging van het contact en het gesprek tussen de
individuele cliënt en zijn begeleiders. Het helpt ons wel om op een hoger
niveau iets te zeggen over de tevredenheid van onze cliënten.
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In 2016 heeft Prisma gekozen voor een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek
(CTO). Samen met de cliëntenraad, het cliëntenplatform en onderzoeksbureau
Customeyes is een vragenlijst samengesteld die past bij Prisma. Hierin zijn
vragen opgenomen over thema’s die de cliënten, de CCR, en onze medewerkers
belangrijk vinden. Daarnaast zijn het VN-verdrag inzake rechten van personen
met een beperking, de relatie cliënt-medewerker, de domeinen van Schalock
en Verdugo, en de thema’s uit het project Zorgrijk/regelarm erin verwerkt.
Na de 0-meting in 2016 is het CTO in 2017 gekoppeld aan de cliëntplan cyclus.
De uitkomsten van het CTO zijn voor ons geen op zich staande statistiek, maar
eerder aanleiding om het gesprek aan te gaan. Over wat wij als organisatie
beter kunnen doen, maar ook op het niveau van de individuele ondersteuning.
Door de koppeling aan de persoonlijk plan-cyclus en de terugkoppeling in
het ECD vormt het CTO steeds de input voor het gesprek met de cliënt.
Het CTO heeft de vorm van een (al dan niet digitaal ingevulde) longitudinale
vragenlijst. De 7 hoofdvragen zijn gescoord op een vijfpunts-schaal, de overige
vragen op een driepuntsschaal. De vragenlijst is dit jaar, verdeeld over twee
meetmomenten, aan alle WLZ-cliënten binnen Prisma verzonden. De vragen
van vorig jaar hebben wij dit jaar herhaald, waardoor we de resultaten hierop
kunnen vergelijken. Daarnaast hebben wij enkele vragen toegevoegd over
thema’s die wij belangrijk vinden.

7.7

Respons
De respons op de vragenlijst was dit jaar lager dan vorig jaar. Van de 957 verzonden vragenlijsten hebben wij er 418 ingevuld terug ontvangen. Dat komt
overeen met een respons van 43,7% ten opzichte van 64,6% in 2016. Wij zien
twee redenen voor deze afname in respons. Omdat de meting in 2016 een
0-meting betrof hebben wij nadrukkelijker gevraagd de vragenlijst in te vullen. In 2017 is hier, onder andere door de meerdere meetmomenten, minder
op gestuurd. Daarnaast is de vragenlijst dit jaar iets uitgebreider dan vorig
jaar. Doordat dit jaar alle WLZ-cliënten binnen Prisma zijn aangeschreven is de
steekproefgrootte wel groter dan vorig jaar. In 2018 zullen we actie inzetten
om de respons te verhogen.

Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening die ik krijg
Op de stelling “Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening die ik krijg”
scoren wij een 7,7. Dat is iets lager dan de 7,8 in 2016. Als wij naar de antwoordverdeling kijken zien wij echter dat dit jaar meer cliënten de stelling
positief beantwoordden, en minder cliënten negatief. Met andere woorden:
meer cliënten zijn tevreden en minder cliënten zijn ontevreden over de zorg
en ondersteuning. Dat is een resultaat waar wij trots op zijn! Dat de score toch
lager uitvalt dan vorig jaar komt doordat minder cliënten de stelling beantwoordden met “Helemaal mee eens”.

Scores per thema:
In onze vragenlijst hebben wij 6 hoofdvragen opgenomen. Dit zijn thema’s die
wij en onze cliënten belangrijk vinden. Dit jaar hebben wij de stelling “Ik voel
mij veilig” toegevoegd in de plaats van “Ik vind het fijn om hier te wonen”.
Hiermee heeft het thema veiligheid een belangrijkere plek ingenomen in
onze vragenlijst. Op de hoofdvragen zien wij geen sterke veranderingen ten
opzichte van vorig jaar.

957
418

2017

Verstuurd
Ontvangen

2016

44%

2017

Ik ben tevreden
over de zorg en dienstverlening
die ik krijg

65%

7.7

2016

7.8

Scores per thema
Ik heb regie over mijn eigen leven
Ik kan mijn dagen zinvol invullen
Ik heb voldoende sociale contaten
Ik voel mij gezond
Ik voel mij veilig

7,3
7,7
7,1
7
7,7
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Hier gaan we mee aan de slag:

op:
Hier zijn wij trots
ondersteuner
met mijn persoonlijke
Ik heb prettig contact
ersteuner
met mijn persoonlijk ond
Ik heb prettig contact
(werk/dagbesteding)
mij om zoveel mogelijk
Mijn begeleiders helpen
zelfstandig te doen

-15

Mijn begeleiders helpen mij om goed met geld om te gaan

33

Ik begrijp wat er in mijn cliëntplan staat

34

Mijn begeleiders hebben genoeg tijd voor mij

46

Mijn begeleiders helpen mij om nieuwe dingen te doen

90

of iets nieuws te leren

50

Mijn begeleiders helpen mij er gezond en verzorgd uit te zien 53

88

ing/trajectontwikkeling
Ik heb werk/dagbested
ing
in een prettige omgev
ig heb
mij wanneer ik dat nod
De begeleiders helpen
n cliëntplan
Ik ben tevreden over mij
er in mijn huis komt
Ik mag zelf bepalen wie
eleiders krijg
hulp die ik van mijn beg
Ik ben tevreden over de
r te wonen
ik vind het fijn om hie
eren
hulp die ik krijg van and
de
r
ove
en
Ik ben tevred

Ik doe mee aan activiteiten in de buurt

Er wordt met mij besproken wat ik wil bereiken

84
83
82
81
79
78

in mijn werk/dagbesteding

54

Ik heb voldoende gezelschap (ik voel mijn niet eenzaam)

56

Ik kan meepraten over veranderingen in mijn cliëntplan

57

Ik heb goed contact met de andere bewoners in huis

59

Uitschieters +/Wat opvalt is dat 5 van de hoogst scorende vragen dit jaar nieuw zijn toegevoegd. Wij scoren dus goed op deze punten die wij belangrijk vinden.
Daarnaast zien wij dat veel cliënten het contact met hun begeleiders en
persoonlijk ondersteuners positief beoordelen. Het contact tussen cliënten
en begeleiders is volgens ons de basis van alles wat wij doen. Wij zijn er
trots op dat wij deze basis goed hebben staan!
Op veel van de punten waar wij minder goed scoren zien wij al een verbetering
ten opzichte van vorig jaar. Wij zijn dus op de goede weg. Een duidelijke uitschieter is deelname aan activiteiten in de buurt. Dit is een bekend probleem
in de gehandicaptenzorg. Toch vinden wij het wel belangrijk om hier aandacht
aan te besteden en dit zo veel mogelijk te faciliteren. Onze cliënten moeten
zo normaal mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Door dit op te
nemen in ons CTO dwingen wij onszelf om hier kritisch naar te kijken.

77
76

Vergelijking t.o.v. 2016
De resultaten van de 0-meting van het cliënttevredenheidsonderzoek in
2016 vormden de aanleiding om een met een aantal thema’s aan de slag te
gaan. Op 8 van de 10 vragen waarop wij in 2016 het laagst scoorden zien wij
in 2017 verbetering. Vijf van deze stellingen horen - met 10,1 tot 22 procentpunt verbetering - bij de grootste stijgers van het afgelopen jaar.
Zo bleek dat cliënten niet goed mee konden praten over hun cliëntplan.
Cliënten begrepen niet goed wat er in stond en er werd niet voldoende naar
hun wensen geluisterd bij het opstellen van het cliëntplan. Voor sommige
van onze cliënten is dat nu eenmaal te hoog gegrepen, maar waar mogelijk
vinden wij het belangrijk dat cliënten op de hoogte zijn van en mee kunnen
praten over hun persoonlijk plan. Om dit mogelijk te maken hebben wij een
nieuw cliëntportaal opgezet waardoor cliënten en netwerk makkelijker
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* Scores zijn berekend door het aantal negatieve
reacties af te trekken van het aantal positieve reacties.
Een positieve score betekent dus dat meer cliënten de
stelling positief dan negatief beantwoorden.

inzicht krijgen in het persoonlijk plan. Daarnaast is een toolbox ontwikkeld
om het cliëntplan beter bespreekbaar te maken met de cliënt. Wij zijn blij
om te zien dat wij dit jaar op deze drie punten beduidend beter scoren.
Ook op eigen regie scoorden wij in 2016 niet zo goed als wij zouden willen.
Onder andere met de projecten “Meer dan recht alleen” en “Extramuralisering”
hebben wij hier op ingespeeld. Op de hoofdvraag “Ik heb regie over mijn
eigen leven” scoren wij dit jaar een 7,3 t.o.v. een 6,9 in 2016. De stelling
“Ik mag zelf bepalen wie er in mijn huis komt” was met 22 procentpunt
verbetering de grootste stijger van het afgelopen jaar.

Conclusie
Over het algemeen zijn cliënten tevreden over de zorg en dienstverlening die
ze ontvangen van Prisma. Wij zien dat dit jaar meer cliënten tevreden en minder
cliënten ontevreden zijn over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen.
Met name over het contact met hun begeleiders zijn cliënten erg positief. Daar
zijn wij trots op! Ten opzichte van 2016 zien wij dat veel scores zijn verbeterd
maar dat een aantal gebieden ook extra aandacht vragen.
Op de aandachtspunten van 2016 zien wij grote verbeteringen. Cliënten ervaren
meer eigen regie en kunnen beter meepraten over (veranderingen in) hun
persoonlijk plan. Deze punten houden onze aandacht, maar wij zijn blij te
zien dat we op de goede weg zijn.

Aanpak
Bij veel aandachtspunten zijn wij al op de goede weg. Waar het gaat om
nieuwe dingen leren, eigen regie, of meepraten over het cliëntplan boekten
wij afgelopen jaar flinke vooruitgang. Op andere vlakken hebben wij nog

een aantal slagen te maken.
Zo voelen cliënten niet genoeg inspraak in hun werk of dagbesteding. Via ons
ontwikkelplan Arbeid en Dagbesteding hebben wij afgelopen jaren flink geïnvesteerd op dit gebied. De werkzaamheden van trajectbegeleiders, jobcoaches,
begeleiders en vrijwilligers zijn opnieuw gedefinieerd en gepositioneerd. Iedere
lokaliteit heeft nu een jobcoach. Er is een instrumentenkoffer ontwikkeld om
de loopbaanwensen en- perspectief van cliënten in kaart te brengen en de
loopbaan van cliënten heeft een centrale plek in het ECD gekregen.
Deelname aan activiteiten in de buurt willen wij graag faciliteren. Met de
oprichting van het vrijwilligersloket afgelopen jaar kunnen wij nu beter inspelen
op de vraag van cliënten. Tegelijkertijd zien wij dat dit een opgave is die wij
niet alleen kunnen dragen. Ook budgetmatig hebben wij die ruimte niet.
Echte integratie van mensen met een beperking vraagt ook een inzet van de
samenleving. Als zorginstelling zijn wij constant op zoek naar onze rol hierin.
Waar het gaat om het omgaan met geld en helpen er verzorgd uit te zien
vinden wij het belangrijk om de ondersteuning af te stemmen op de vraag
van de cliënt. Dat een cliënt niet geholpen wordt om er verzorgd uit te zien
kan immers ook zijn omdat de cliënt daar geen hulp bij nodig heeft. De resultaten van het CTO vormen op team- en individueel cliëntniveau input voor
het gesprek over de ondersteuning.
Wat betreft de methodiek van cliëntervaringsonderzoek willen we ons het
komende jaar ook richten op de cliënten en cliëntvertegenwoordigers die de
vragenlijst niet hebben ingevuld (de non-respondenten). We willen onderzoeken
wat de reden is dat zij niet deelgenomen hebben en of dit aanleiding is om
de methodiek (zowel de inhoud als het proces) aan te passen.
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Hoe wij werken
aan Kwaliteit
In juli 2016 heeft Prisma een brede zelfanalyse uitgevoerd.
Hierin gaven het cliëntenplatform, de cliëntenraden, medewerkers, teamleiders, managers en de raad van bestuur hun
reflectie op de dienstverlening van Prisma. Aan de hand van
deze zelfanalyse zijn verschillende ontwikkelplannen opgesteld
om de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning nog verder
te verbeteren.

In 2017 hebben wij onder andere via de volgende projecten geïnvesteerd in
de kwaliteit van onze dienstverlening:
Het High-Care Hospice, dat begin 2017 haar deuren
opende, voorziet in een dringende behoefte voor
een groeiende groep cliënten. Het biedt ruimte om
de ouder wordende cliënten met een verstandelijke
beperking intensief te begeleiden in de laatste fase
van hun leven.
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Onder de noemer Meer dan recht alleen heeft Prisma de afgelopen jaren
aandacht besteed aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap. Vooruitlopend op de Nederlandse staat ratificeerde Prisma
het VN-verdrag en zijn wij, in samenwerking met Hogeschool Zuyd, aan de
slag gegaan met de implementatie ervan. In juli 2017 werd dit project afgerond met een rapport van Hogeschool Zuyd. Uiteraard houden de rechten
van mensen met een beperking een centrale plek binnen Prisma.
Gedurende het afgelopen jaar is er ook flink geïnvesteerd om de weg voor te
bereiden voor de opening van de eerste VG-Multipoli in december. In deze
multipoli - bijonz - werken wij nauw samen met verschillende partners om
cliënten met multiproblematiek goede zorg te bieden. Wij doen een beroep
op elkaars expertise en verlagen de drempels.
Op het gebied van Crisiszorg zijn wij de samenwerking aangegaan met
partnerorganisatie Cello. Door onze crisiszorg te koppelen kunnen wij
cliënten met een dringende zorgvraag nog sneller een goede plek bieden.
Vanaf 2018 heeft deze samenwerking de loketfunctie van MEE overgenomen.
Veel ouders willen zelf invulling geven aan het wonen
en de ondersteuning van hun kind. Prisma heeft al
jaren ervaring met het begeleiden van particuliere
wooninitiatieven. Onder het label Fittin ondersteunen
wij ouders en verwanten bij het op maat organiseren
én realiseren van hun wooninitiatief.

“Innoveren helpt alleen wanneer
je dicht bij de cliënt blijft”

Voor iedereen, ook voor mensen met een beperking, is het belangrijk dat je
voldoening haalt uit je werk. Afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan mogelijkheden om onze Arbeid en dagbesteding verder te verbeteren. Hierdoor kunnen
wij cliënten sneller een arbeids- of dagbestedingsplaats bieden, die beter
aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Iedereen heeft recht op een eigen woning. Ook mensen met een beperking.
Vanuit dat uitgangspunt zijn wij, onder de noemer Fijn, een eigen huis!,
aan de slag gegaan met extramuralisering. Dat betekent dat cliënten dezelfde
zorg en ondersteuning krijgen die zij van Prisma gewend zijn, maar dat zij
zelf hun woning kunnen regelen. Hierdoor zijn cliënten meer geïntegreerd
in de samenleving en krijgen zij meer eigen regie.
De afgelopen jaren hebben wij flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van
onze ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met LVB. Wij ontwikkelen
ons als expert op het gebied van LVB, waarbij wij de samenwerking aangaan
met collega-zorginstellingen en maatschappelijke organisaties als woningbouwverenigingen, gemeenten, en het UWV. Via het label Makker helpen
wij mensen met LVB sneller passende ondersteuning te krijgen via de
reguliere maatschappelijke instanties.
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“Je hebt de neiging om
te praten. Als je stil bent,
kom je tot de kern en
maak je echt verbinding.
Zie en voel je waar
het echt overgaat.”
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Vrijheidsbevordering
Sinds 1 april 2017 is er voor 0.56 FTE een vrijheidsbevorderaar
aangesteld binnen Stichting Prisma. Haar primaire taak is het
monitoren van alle maatregelen die worden aangemaakt door
behandelaren in het ECD. Zij beoordeelt deze zowel procesmatig als op inhoud: wordt er gewerkt middels geldende
wet- en regelgeving en interne processen, is er voldoende
getoetst aan de criteria subsidiariteit, proportionaliteit en
effectiviteit.

Uiteraard neemt deze vrijheidsbevorderaar geen verantwoordelijkheid over
van andere betrokkenen om de inzet van middelen en maatregelen te beperken
en af te bouwen. Daar gaan wij met zijn allen voor. Door een specifiek aangestelde vrijheidsbevorderaar in dat proces te betrekken houden we elkaar scherp.

Middels het ECD stelt zij hierover vragen aan de betrokken gedragswetenschapper. Zij zorgt ervoor dat wij steeds kritisch zijn op de maatregelen die
wij inzetten en blijven zoeken naar alternatieven. Indien nodig bereidt zij
de melding voor de IGJ voor. In wekelijks overleg met de BOPZ-arts worden
deze meldingen gemeld bij de IGJ.

Het afgelopen jaar hebben wij aandacht besteed aan scholing over de BOPZ
en vrijheidsbeperkingen voor teamleiders en gedragswetenschappers. Dit zal
de komende jaren, met de komst van de wet Zorg en dwang ook volop onder
de aandacht blijven.

Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar komt de commissie vrijheidsbevordering bijeen.
De commissie bestaat uit de BOPZ-arts, manager Zorg en Expertise, een teamleider, gedragswetenschapper, ergotherapeut, kwaliteitsfunctionaris en de
vrijheidsbevorderaar. Zij werken middels een jaarplan aan beleids- en visieontwikkeling.
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MICMeldingen
Als zorginstelling zijn wij verplicht incidenten te registreren.
Dat gebeurt via een MIC-melding (MIC=Medewerkersveiligheid,
Incidentmeldingen en Cliëntveiligheid). In totaal zijn in 2017
15.597 MIC-meldingen gedaan. Wij vinden het belangrijk dat
we zicht hebben op wat er gebeurt, daarom heb wij geïnvesteerd in onze meldingscultuur. Wij vinden het belangrijk dat
wij leren van wat er fout gaat zodat wij dat in de toekomst
kunnen voorkomen. Zonder dat daarbij meteen een schuldvraag
wordt geplaatst. Door het MIC-team worden alle meldingen
geëvalueerd en worden waar nodig vervolgacties ingezet.
In de rechter figuur hiernaast is de verdeling over de verschillende soorten
incidenten weergegeven. Incident-soorten die minder dan 1% van de meldingen
uitmaakten zijn daarbij gegroepeerd in “Rest”. Ten opzichte van vorig jaar zien
wij geen opvallende verschuiving in de hoeveelheid meldingen van de verschillende soorten incidenten. In de tweede figuur zijn de agressiemeldingen
verder uitgesplitst naar aard van de agressie (verbaal, bedreiging, of fysiek)
en de relatie waarbinnen de agressie plaatsvond.
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Specificatie
agressiemeldingen

Fysiek cliëntmedewerker

•

Verbaal cliënt-cliënt
Bedreiging cliënt-cliënt
Fysiek cliënt-cliënt
Verbaal cliënt-derden
Bedreiging cliënt-derden
Fysiek cliënt-derden
Geweld derden-medewerker
Anders

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Verbaal cliënt-medewerker

Bedreiging cliënt-medewerker

MIC meldingen
Agressie (naar personen)
Beschadigen of agressie materialen
Beschadigen van zichzelf
Drugs of alcohol
Seksueel overschrijdend gedrag
Suïcide
Turflijsten incidenten
Uit het zicht/vermissing
Vallen
Voorval mbt medicatie
Voorval mbt materialen
Voorval mbt ondersteuning
Wat anders
Rest (minder dan 1% van meldingen)

5.998
1.520
772
244
541
264
308
161
452
2.793
288
359
1.151
742

Personeelsbeleid en
medewerkerstevredenheid
Een belangrijke voorwaarde voor het bieden van goede
zorg zijn onze medewerkers. Daarom werken wij gericht aan
de kwaliteit van onze medewerkers. Zo geven onze gedragswetenschappers scholingen om de begeleiders nog beter
toe te rusten voor hun werk. Met name op het gebied van
complexe zorg zien wij dat een stabiele personeelsbezetting
onmisbaar is voor het leveren van goede zorg. Daarom maken
wij extra investeringen in de toerusting en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Wij hebben meer oog voor de medewerker als mens. Werken vanuit contact
betekent dat het werk niet alleen iets doet met de cliënt, maar ook met de
begeleider. Die kant mag er ook zijn. Wij letten er extra op dat wij onze medewerkers niet overvragen. Hoe onze medewerkers in hun vel zitten heeft een
direct effect op de zorg die zij kunnen leveren.

ook in de toekomst een beroep kunnen doen op gedreven, kwalitatieve medewerkers. Zo laten wij studenten eerder kennis maken met het werkveld, zodat
zij na hun afstuderen met meer ervaring aan de slag kunnen. In samenwerking met Avans hogeschool en met andere zorginstellingen bieden wij zij- instromers een kans om zich betaald om te laten scholen tot een baan in de zorg.
Ieder jaar voeren wij een medewerkersonderzoek uit. Omdat wij dit onderzoek afgelopen jaar anders hebben vormgegeven dan voorheen kunnen
wij de resultaten niet goed vergelijken met die van voorgaande jaren.
Net als vorig jaar blijkt echter dat onze medewerkers bevlogen, betrokken
en tevreden zijn met hun werk. Met een werkgeverschapsscore van 7,3
scoren wij bovengemiddeld voor de sector. Daarmee hebben wij een
“Beste Werkgevers Keurmerk”.

Tevredenheid
Werkgeverschap

Daarnaast investeren wij in ons toekomstig personeel. Door de samenwerking
aan te gaan met verschillende opleidingsinstituten zorgen wij ervoor dat wij

Betrokkenheid

Alignment

Bevlogenheid

Duurzame inzetbaarheid

10
7,5
5
2,5
0

7.3
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Klachten
In 2017 hebben we de route voor vragen aan vertrouwenspersonen, de klachtenroute en de weg om andere uitingen van
ongenoegen te doen gestroomlijnd voor zowel medewerkers
als cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Het was niet altijd
duidelijk waar je met welke vraag moest zijn. Dat hebben
we vereenvoudigd door één loket in te stellen: de helpknop.
Achter deze helpknop is iedere werkdag een medewerker van
de frontoffice bereikbaar die samen met de vraagsteller kijkt
wie van de backoffice het beste kan helpen.

Klachtenoverzicht cliënten of cliëntvertegenwoordigers 2017
Klachten ingediend bij de Regionale Klachtencommissie:
Er zijn 4 klachten in 2017 ingediend bij de regionale klachtencommissie.
De klachten zijn alle doorgeleid naar Prisma en naar tevredenheid van
partijen afgehandeld. In 2016 zijn 4 klachten behandeld door de regionale
klachtencommissie.

Klachten van Cliënten/
-vertegenwoordigers
Klachten van Medewerkers

36

14 18

in 2016

in 2017

57 49

in 2016

in 2017

Klachten ingediend bij de Raad van Bestuur:
14 klachten behandeld in 2017, alle 14 nieuw ingediend in 2017.
11 klachten zijn opgelost,
3 klachten lopen nog.
In 2016 zijn 10 klachten behandeld door de Raad van Bestuur

Klachtenoverzicht medewerkers 2017
In 2017 zijn door onze medewerkers 49 klachten ingediend.
Dat is iets minder dan in 2016; toen werden 57 klachten ingediend.
Soort klachten
Aantal klachten
Mentor
1
Begeleiding
3
Beleid
1
Algemene voorwaarden ZDO
1
Voedsel
1
Financiën
1
Communicatie
1
Zorg
1
Medecliënt
1

ECD
In ons ECD staat alle informatie die nodig is voor de dagelijkse
zorg en ondersteuning van de cliënt. Ondersteuningsvragen,
behandelingen, medicatie, risico’s en incidenten zijn erin vastgelegd. Hierdoor kunnen wij middels dit ECD ook tot op cliëntniveau verantwoording afleggen over onze zorg en ondersteuning.

wordt niet aangezet, het cliëntplan ligt klaar maar is nog niet ondertekend, et
cetera. Bovendien kwamen in het verzamelen van de gegevens voor dit rapport nog enkele systeemfouten boven water. Ons nieuwe ECD-systeem blijven
wij doorontwikkelen waardoor deze fouten in de toekomst worden opgelost.
Ten opzichte van vorig jaar zien wij een verbetering op het gebied van veiligheid:
Risico’s zijn vaker beoordeeld met een bijlage en hebben - indien nodig - een
cliëntdoel. Bovendien hebben in bijna alle gevallen alle vrijheidsbeperkende
maatregelen een akkoord van de BOPZ-arts. Wij zien dat de medicatie, ook ten
opzichte van vorig jaar, minder goed ingevuld is. Dit is voor ons een aandachtspunt.

Teamleiders hebben een dashboard waarmee zij steeds kunnen zien of de gegevens in het ECD compleet zijn en welke gegevens uit het cliëntdossier ontbreken. Een dergelijk dashboard
hebben wij hieronder op PrisIs de laatst vastgestelde
ma-niveau weergegeven.
Is er een getekende
cliëntplanevaluatie
Het is belangrijk hierbij op te
merken dat wanneer gegevens
in het ECD niet ingevuld zijn, dit
niet wil zeggen dat deze punten
werkelijk niet in orde zijn.
De vraag is steeds: is iets in werkelijkheid niet geregeld of is het
alleen (nog) niet correct ingevuld? Medewerkers geven aan
dat de laatste administratieve
afhandeling in het ECD soms
blijft liggen; het juiste vinkje

cliëntplanafdruk van
minder dan 1 jaar oud?

9%
91%

Is er een persoonlijk
ondersteuner ingevuld?

12%
88%

ja

nee

minder dan
1 jaar geleden

10%
90%

Is medicatie ovv de
instelling ingevuld?

21%
79%

Is opnamestatus
ingevuld?

14%

Is de rechtspositie/
ouderlijk gezag
ingevuld?

14%

86%

86%

Zijn alle risico’s
beoordeeld met bijlage?

Hebben risico’s met
beoordeling - cliëntdoel
nodig - ook een
cliëntdoel?

15%
85%

3%
97%

Is er een vastgestelde
beeldvorming?

35%
65%

Hebben alle vrijheidsbeperkende
maatregelen een
akkoord van BOPZ-arts?

5%
95%

ECD
Zorg is veilig
en verantwoord
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Dashboard
Samenvatting
kengetallen

Specificatie
agressiemeldingen

Fysiek cliëntmedewerker

•

Verbaal cliënt-cliënt
Bedreiging cliënt-cliënt
Fysiek cliënt-cliënt
Verbaal cliënt-derden
Bedreiging cliënt-derden
Fysiek cliënt-derden
Geweld derden-medewerker
Anders

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Verbaal cliënt-medewerker

Bedreiging cliënt-medewerker

MIC meldingen
Agressie (naar personen)
Beschadigen of agressie materialen
Beschadigen van zichzelf
Drugs of alcohol
Seksueel overschrijdend gedrag
Suïcide
Turflijsten incidenten
Uit het zicht/vermissing
Vallen
Voorval mbt medicatie
Voorval mbt materialen
Voorval mbt ondersteuning
Wat anders
Rest (minder dan 1% van meldingen)
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5.998
1.520
772
244
541
264
308
161
452
2.793
288
359
1.151
742

Cliënttevredenheidsonderzoek

Ik heb regie over mijn eigen leven
Ik kan mijn dagen zinvol invullen
Ik heb voldoende sociale contaten
Ik voel mij gezond
Ik voel mij veilig

2017

957
418

2016

Verstuurd

44%

Klachten

Scores per thema

65%

Ontvangen

7,3
7,7
7,1
7
7,7

Klachten van Cliënten/
-vertegenwoordigers

14 18

2017

Ik ben tevreden

7.7

over de zorg en dienstverlening die ik krijg

Medewerkerstevredenheid
Tevredenheid
Werkgeverschap
Betrokkenheid

Alignment

10
7,5
5
2,5
0

Klachten van Medewerkers

2016

in 2016

57 49

in 2017

9%
91%

in 2017

ja

nee

7.8

ECD | Zorg is veilig en verantwoord
Is er een getekende
cliëntplanafdruk van
minder dan 1 jaar oud?

in 2016

Is de laatst vastgestelde
cliëntplanevaluatie
minder dan
1 jaar geleden

10%
90%

Is opnamestatus
ingevuld?

14%

Is de rechtspositie/
ouderlijk gezag
ingevuld?

14%

86%

86%

Zijn alle risico’s
beoordeeld met bijlage?

Hebben risico’s met
beoordeling - cliëntdoel
nodig - ook een
cliëntdoel?

Is er een vastgestelde
beeldvorming?

35%
65%

Bevlogenheid

Duurzame inzetbaarheid
Is er een persoonlijk
ondersteuner ingevuld?

Werkgeverschapsscore

7.3

12%
88%

Is medicatie ovv de
instelling ingevuld?

21%
79%

15%
85%

3%
97%

Hebben alle vrijheidsbeperkende
maatregelen een
akkoord van BOPZ-arts?

5%
95%
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Kerngegevens
Prisma
Prisma biedt al meer dan 100 jaar zorg en ondersteuning
aan mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels
aan zo’n 1.400 cliënten in de WLZ, WMO, en de Jeugdwet.

Bij de start - begin vorige eeuw - kenden de grondleggers van Prisma
geen ideale omstandigheden. Mensen met een verstandelijke beperking
maakten geen deel uit van onze actieve maatschappij, en aan geld was
een groot gebrek. Toch zetten de grondleggers hun schouders eronder en
gingen zij voor goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Met alles wat ze te geven hadden aan arbeid en naastenliefde. Daarbij
gingen ze vaak dwars tegen de geldende opvattingen in.

Die mentaliteit hebben we nu nog. Wij willen voorop lopen in zorgverlening.
Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking een waardevol bestaan.
Daarbij werken we samen met familie, vrienden en professionele partners.
Wij gaan zorgvuldig om met beschikbare middelen en werken efficiënt en
effectief. Wij houden rekening met regels en kaders, maar verliezen ons doel
niet uit het oog. We kijken over onze eigen grenzen heen en zoeken steeds
naar nieuwe mogelijkheden voor goede zorg. Omdat we een diepgewortelde
wil hebben om het goed te doen. Net als vroeger. Maar nu op een eigen,
moderne manier.
Bezoekadres:
Taxandriaweg 12 - B2 5142 PA Waalwijk
Telefoon: 088-770 2200
E-mail: info@prismanet.nl
KVK nummer: 41100695
Vestigingsnummer: 000028143760

41

Bevindingen intern beraad
(CCR, OR, RvT)
Centrale cliëntenraad

Reactie cliëntenplatform

Vanaf de voorbereidingen van de proeftuin kwaliteitskader 2016 is de Centrale
Cliëntenraad (CCR) betrokken geweest bij zowel de onderdelen van het kwaliteitskader als het totale kwaliteitsrapport. De keuze voor een methodiek cliëntervaringsonderzoek (bouwsteen 2) is samen met de CCR gemaakt en ook de
opzet voor een vragenlijst en de resultaten van het onderzoek zijn besproken
met de CCR.

Het cliëntenplatform is het eens met de wijze waarop er naar kwaliteit gekeken wordt in dit kwaliteitsrapport. Het gaat vooral om de relatie cliënt-medewerker en niet om lijstjes. Een afvaardiging van het cliëntenplatform heeft dit
ook extra benadrukt tijdens de visitatie-bijeenkomst. De keuze om te stoppen
met HKZ en het volledig richten op het kwaliteitskader is ook positief. Net als
de CCR willen de leden van cliëntenplatform het komende jaar meedenken over
het cliëntervaringsonderzoek. Belangrijk is om ook die mensen te bereiken
die nu niet aan het onderzoek mee doen. Daar kunnen we nog winst behalen.

Op 9 april 2018 is het kwaliteitsrapport besproken in de CCR. De leden geven
aan dat Prisma herkenbaar is in het kwaliteitsrapport. Het rapport toont goed
de ontwikkeling aan die Prisma heeft doorgemaakt in het omgaan met kwaliteit. Volgens de CCR gaat kwaliteit vooral over de relatie cliënt-medewerker en
over de vraag wat goede zorg is. Aan beide aspecten besteedt het rapport
aandacht. Wat de CCR graag verbeterd zou willen zien is de respons op de
clientervaringsonderzoeken. We moeten verder onderzoeken wat de reden is
dat men niet deelneemt aan de onderzoeken:is de methodiek bijvoorbeeld
niet passend voor bepaalde doelgroepen? In 2018-2019 moeten we hier
verder onderzoek naar doen.
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Reactie ondernemingsraad
Voor de eerste keer heeft de ondernemingsraad deelgenomen aan de
visitatie bijeenkomst over de kwaliteitsrapporten. Het was erg waardevol
om dit samen met verschillende disciplines en organisaties te doen. Zoals het
rapport al schetst zit kwaliteit van zorg in alles wat we doen als medewerker.
Dat is terug te zien in de bevlogenheid van onze medewerkers. We moeten
goed voor elkaar blijven zorgen om duurzaam inzetbaar te blijven en kwaliteit
te kunnen blijven waarborgen. Contact staat centraal maar de verdiepingsslag
moet nog gemaakt worden, de ondernemingsraad ziet deze ontwikkeling
verwachtingsvol tegemoet. De stappen die Prisma zet in de verschillende
projecten zoals de high-care-hospice, VG-multipoli en de crisiszorg dragen
in onze ogen bij aan de kwaliteit van zorg binnen èn buiten Prisma. De ondernemingsraad is trots op de voortrekkersrol die Prisma daarin heeft.

Dit tweede kwaliteitsrapport is een mooie start om te blijven
werken aan kwaliteit. Streven naar kwaliteit in de zorg blijft
zoeken naar de juiste balans tussen het zorgethische aspect en
het systematisch werken waarbij oog is voor bijvoorbeeld kostenbeheersing. De ondernemingsraad hoopt dat het kwaliteitsrapport
als instrument daar aan bijdraagt.

Reactie Raad van Toezicht
Het kwaliteitsrapport geeft een goed en mooi beeld van het kwaliteitsbeleid
en de status er van binnen Prisma. De lijn die is ingezet door cliëntervaringen
leidend te laten zijn, wordt door de Raad van Toezicht onderschreven. Het is
ook een toekomstbestendige lijn waar Prisma nog verder in kan groeien.
Terecht wordt gesteld dat gestreefd wordt naar een integraal kwaliteitsbeleid
waarbij kwaliteit van zorg en de kwaliteit van bedrijfsvoering samen geborgd
zijn. Om dat goed te kunnen monitoren is het belangrijk om ook informatie
(cijfers) hierover op te nemen in het kwaliteitsrapport. Daarmee kan het
rapport aan kracht winnen.

“Aan het einde van elke
dienst blikken we met
de aanwezige teamleden
kort terug op de dienst:
wat ging goed en waarom?
Wat kan anders en hoe dan?”
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