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Voorwoord Raad van Bestuur
In het kwaliteitsrapport 2019 verantwoorden wij het gevoerde beleid en
worden de resultaten beschreven.
Het rapport geeft uitstekend weer
waar Cavent voor staat en waar we
het afgelopen jaar hard aan ge-

Cavent: ‘Thuis in de Hoeksche

Voorwoord

Waard’ staat voor onze ver-

In dit rapport staat hoe Cavent in 2019 aan
kwaliteit heeft gewerkt.

bondenheid met en

Ons beleid is erop gericht om medewerkers en teams beter tot hun
recht te laten komen en eigenaarschap te geven voor het realiseren
van hun ambities en die van de
organisatie.
De slogan van Cavent ‘Thuis in de
Hoeksche Waard’ staat voor de
verbondenheid en betrokkenheid
bij de Hoeksche Waard. In regionale
samenwerking draagt Cavent bij aan
een inclusieve samenleving en zorgt
voor passende ondersteuning voor
mensen met een zorgvraag.

Sigrid, directeur

betrokkenheid bij de Hoeksche Waard. In regionale
samenwerking draagt Cavent
bij aan een inclusieve
samenleving en zorgt voor
passende ondersteuning voor
mensen met een zorgvraag.

werkt hebben. Ondanks een roerig
jaar hebben we in 2019 een mooi
resultaat behaald, waar we trots op
kunnen zijn.
Vanuit de visie dat Cavent mensen
met een zorgvraag en hun netwerk
ondersteunt, is het onze ambitie
om Cavent in te richten vanuit deze
aanpak, waarbij de kernwaarden verbinding, gelijkwaardigheid, respect
voor eigenheid en openheid zijn.
Voor cliënten worden eigen regie en
eigenheid bij het organiseren van
wonen, werken of dagbesteding en
het realiseren van gestelde doelen
op die manier steeds beter ingevuld,
in nauwe samenspraak met netwerk
en professional.
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Resultaat
2019 kenmerkte zich door organisatorische en personele veranderingen binnen Cavent en een
krappe arbeidsmarkt en dat heeft
het nodige van medewerkers
gevraagd. Er is geïnvesteerd in de
inrichting en aansturing van onze
organisatie, waarmee we concreter
vorm en inhoud kunnen geven aan
verbinding en samenwerking op
locaties en tussen locaties. Ook is
verdere professionalisering van de
bedrijfsvoering ingezet zoals de methodische werkwijze, de aandacht
voor de PDCA-werkwijze (Plan-Do
Check-Act) om verbeteringen in de
organisatie te realiseren, de verschuiving naar centraal roosteren en
een Cavent-brede flexpool. Maar ook
locatie-overstijgend werken zoals
gebeurt met kwaliteitsmedewerkers
en de stagewerkgroep, zorgt voor
bredere kennisdeling en vergroot de
onderlinge betrokkenheid.
Ook de teamreflectie raakt steeds
meer ingeburgerd en is een belangrijk onderdeel van de lerende
organisatie, waarin van elkaar leren
en samen ontwikkelen bijdraagt aan
het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn.
Met de opening van de Stougjeshof
in september zijn we op 5 centrale
woon- en dagbestedingslocaties
actief, maar ook ‘in de wijk’ om onze
cliënten verder te helpen op het

vlak van wonen, werken, leren en
dagbesteding. Met inzet van de
ondersteunende teams, draagt ieder
vanuit zijn eigen deskundigheid bij
aan de kwaliteit van onze dienstverlening en de continuïteit van onze
bedrijfsvoering.
Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in het verder borgen van de
kwaliteit op locaties. En met succes,
want de audit voor de ISO-certificering is in november succesvol
afgerond. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft een
bezoek aan de Lindehoeve gebracht
en in hun advies een positief rapport
uitgebracht over de gang van zaken
en de ingezette maatregelen.
Ik heb veel waardering voor alle collega’s en vrijwilligers bij Cavent. Zij
zetten zich elke dag in om zo goed
mogelijk invulling te geven aan de
wensen en behoeften van cliënten
en staan daarmee voor de kwaliteit
van onze dienstverlening.
Hartelijke groet,

Sigrid Orgers-Barten
Directeur-bestuurder Cavent
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Over Cavent
Diensten en cliëntpopulatie
Cavent biedt ondersteuning aan
mensen met een hulpvraag in de
Hoeksche Waard. Dit doet Cavent al
bijna 53 jaar op het gebied van begeleiding en ondersteuning bij wonen, dagbesteding en het dagelijks
leven. Anno 2019 doet Cavent dit op
vijf woonlocaties, op twee dagbestedingslocaties, bij mensen aan huis
in de hele Hoeksche Waard, in ons
logeerhuis en de buitenschoolse
opvang en via ons leer-werk-traject.
Er kan met recht gezegd worden dat
Cavent ‘Thuis in de Hoeksche Waard’
is!
Stougjeshof
In september 2019 heeft Cavent
haar nieuwste locatie feestelijk geopend: de Stougjeshof in Oud-Beijerland. Dit is een hoogtepunt van
2019 geweest. De Stougjeshof is
bijzonder, omdat het gaat om een
uniek woonconcept dat voor zo ver
bekend nog niet bestond in Nederland.
De bewoners kijken naar elkaar om;
zo dragen de bewoners bij in elkaars
ondersteuning. Iedereen heeft zorg
nodig, maar ook iedereen beschikt
over talenten en kwaliteiten die je
nuttig kunt maken voor de ander.
De bewoners zijn heel divers, want
niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen
met een lichamelijke beperking,
senioren en mensen met psychiatrische problematiek wonen in de
Stougjeshof.
Het wooncomplex is gebouwd als
een hofje. Iedereen woont zelfstandig in een eigen woning, maar de
bewoners vormen met elkaar ook
een ‘community’.
Het netwerk van de bewoners speelt
een belangrijke rol. Waar voor de
één het eigen netwerk niet toerei-

kend is, wordt gekeken naar het
netwerk van de medebewoners, met
als doel dat er één groot netwerk
ontstaat.
Het is de enige woonlocatie van Cavent waar geen 24 uursbegeleiding
aanwezig is. Vaste rots in de branding van Stougjeshof is de hofhouder, die in een woning aan de dijk
naast de hof woont met zijn gezin.
Hij houdt een oogje in het zeil.
De Stougjeshof is het ‘product’ van
de methodische werkwijze van
Cavent, waarover later in dit rapport
meer.

waar in de weekenden en vakanties
kinderen en jongvolwassenen met
elkaar logeren bij Cavent Logeren.
Werk en dagbesteding
Waar cliënten in het dagelijks leven
ondersteuning of begeleiding nodig
hebben bij werk en dagbesteding,

Logeren en BSO
Op woensdagmiddag en zaterdag is
op de Lindehoeve de buitenschoolse opvang, Cavent BSO, geopend
voor kinderen van het speciaal
onderwijs. Zij kunnen onder begeleiding spelen in de natuurspeeltuin
en nemen op zaterdag de klus van
Lindehoeve Buiten over betreffende
het verzorgen van de dieren. Het
oude voorhuis van de voormalige
boerderij fungeert als logeerhuis,

vanuit andere wetten binnen Cavent
is nagenoeg gelijk gebleven.

Cliëntpopulatie in 2019
Op 1 januari 2019 waren er in totaal
243 cliënten in zorg bij Cavent. Op
31 december 2019 waren dit
er 306. Deze stijging zit hem met

Missie en Visie
Cavent is ‘Thuis in de Hoeksche
Waard’.

Cavent

Werkwijze

Cavent biedt zorg in vijf woonlocaties,
dagbesteding, logeren, BSO en begeleiding
thuis.

We willen dat je het beste uit jezelf haalt
en werken daarvoor met de methodische
werkwijze.

In 2019 heeft Cavent de locatie Stougjeshof
feestelijk geopend.

Wonen
Naast de Stougjeshof beschikt Cavent over een viertal andere locaties
verspreid over de Hoeksche Waard:
Cavent Grutto, Cavent Numansdorp, Cavent Lindehoeve en Cavent
Vlashof. Elke locatie heeft eigenheid
in karakter en doelgroep, maar is
écht Cavent door dezelfde visie en
methodische werkwijze. Op deze
manier bedient Cavent een brede
doelgroep van cliënten in de Hoeksche Waard.
Extramuraal
Veel cliënten van Cavent wonen
zelfstandig, verspreid over de Hoeksche Waard. De doelgroep is heel
divers, en zo ook de hulpvragen.
Van begeleiding bij het zelfstandig
kunnen wonen, tot ondersteuning
in administratie, werk, netwerk en
andere zaken in het dagelijks leven.

bestaat voor toeleiding naar betaald
werk.

OPENHEID

GELIJKWAARDIGHEID

voorziet Cavent daarin op verschillende manieren. Zo zijn er 2 locaties
voor dagbesteding:
Cavent Creatief, waar de nadruk
ligt op allerlei creatieve activiteiten
zoals schilderen, bakken en sporten.
Standplaats is Cavent Grutto.
Lindehoeve Buiten, hier wordt
doordeweeks door cliënten hard
gewerkt in de schuur en stal, winkel,
moestuin en boomgaard. En ook de
verschillende dieren die op de Lindehoeve wonen worden verzorgd.
En er is een locatie voor het
leer-werktraject:
Cavent Tuin, op de Johannahoeve, waar men voor verschillende
opdrachtgevers in de groenvoorziening werkt en waar de mogelijkheid
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RESPECT
VOOR
EIGENHEID

name in het aantal cliënten met een
indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo). De
opening van de Stougjeshof, waar
de meeste cliënten zorg ontvangen
die wordt gefinancierd vanuit deze
wet, verklaart deze stijging. De zorg

Missie
Cavent ondersteunt mensen met
een zorgvraag en de mensen
daaromheen. Wij willen samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, een
open, professionele houding en met
respect voor ieders eigenheid. Deze
samenwerking moet bijdragen aan
de kwaliteit van bestaan.
Wij willen dat cliënten, mensen
uit hun netwerk, medewerkers en
vrijwilligers het beste uit zichzelf
halen. Ons sleutelwoord daarbij is
verbinding.
Samen dragen we bij aan de kwaliteit van bestaan van mensen met
een zorgvraag, door ze het beste
uit zichzelf te laten halen en mee te
laten doen in de samenleving.
Visie
• Alles wat Cavent doet, voegt
meerwaarde toe; voor de cliënt, de
medewerker, de organisatie of hun
netwerk.
• Samen met de cliënt organiseren
we de juiste ondersteuning en invulling van zijn leven (onze doelgroepen zijn VG, Psychiatrie, LVB, GGZ-C
en Jeugd) al dan niet in combinatie
met een woonplek.
• We doen waar we goed in zijn en
indien nodig zetten we aanvullende

Aantal cliënten op 1 januari en 31 december 2019

van cliënten die financiering krijgen
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kennis en ervaring in.
• We gaan voor maatwerk oplossingen in samenwerking met regiopartners;
• Cavent werkt in de Hoeksche
Waard, zo veel mogelijk in eigen netwerk en met lokale betrokkenheid.
• Onze schaalgrootte is ons voordeel, we hebben korte lijnen en zijn
dichtbij;
• Waardoor we wendbaar en slagvaardig zijn.
• Cavent is innovatief en creatief.
Cavent is van mening dat mensen
met een zorgvraag recht hebben op
ondersteuning, zodat zij zelf de regie
over hun leven kunnen hebben, hun
persoonlijk netwerk actief bij hun
leven betrokken is en zij de kwaliteit
van hun bestaan zo optimaal mogelijk ervaren. Wij staan voor het delen
van onze kennis, co-creëren en
voor netwerken. Inclusie is dan ook
wederkerig, zodat onze doelgroep
waardevolle rollen kan vervullen
in de maatschappij. Daar horen
inkomen, volwaardig wonen en het
maken van zelfstandige keuzes bij,
maar ook het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.
Methodische werkwijze
Sinds 2015 werkt Cavent met de
methodische werkwijze. Dit is een
cyclisch werkproces met hulpmiddelen en een beschrijving van vaardigheden, gebaseerd op de visie van
Cavent. De methodische werkwijze
wordt toegepast in de dagelijkse
begeleiding van een cliënt en in de
wijze waarop de organisatie georganiseerd wordt. Bij Cavent wordt de
methodische werkwijze ook steeds
meer gebruikt bij het aanpakken van
vraagstukken binnen de organisatie.
De nadruk van de methodische
werkwijze ligt op de behoeften en
mogelijkheden van de cliënt die hij
samen met zijn netwerk heeft, om
zijn eigen zorg en ontwikkeling ter
hand te nemen. De cliënt krijgt de
regie bij zowel de invulling als de
uitwerking van zijn eigen cliëntplan,

dat bestaat uit beeldvorming, doelen, afspraken en een werkplan. Voor
de beeldvorming kunnen diverse
hulpmiddelen worden ingezet,
die Cavent beschikbaar stelt. De
speerpunten van de methodische
werkwijze zijn:
• Eigen regie: de cliënt geeft zelf aan
waar zijn ondersteuningsbehoeften
liggen en op welke punten hij wil
leren of wil ontwikkelen. De cliënt
bepaalt zelf ook wie hij uit zijn netwerk wil betrekken om het leer- of
ontwikkeldoel te bereiken.
• Eigen kracht: de cliënt kan veel zelf
en de cliënt wil ook veel zelf. Niet de
beperking maar de (leer-)behoefte
is het vertrekpunt. In alle eenvoud
schuilt hierin een belangrijke motivator om iets te willen bereiken
en daar iets voor te willen doen. In
plaats van het zorgen voor de cliënt
is juist het steunen van de cliënt bij
het bereiken van diens doelen, een
eens te meer complexe opgave.
• Kernwaarden: Gelijkwaardigheid,
Respect voor eigenheid en Openheid: vanuit deze kernwaarden
geven we vorm aan verbinding met
de cliënt en met diens netwerk.
Vanuit een gezamenlijk perspectief
en gedeelde doelen geven we vorm
aan de ondersteuning van de cliënt.
• Cyclisch werken: plannen maken is
mooi, maar ze realiseren is mooier,
kortom: de Plan-Do-Check-Act.
Zo werken we zelf en zo doen we
dat ook samen met de cliënt en
zijn netwerk. Periodiek, zo vaak als
nodig en in ieder geval vaker dan de
voorgeschreven tweemaal per jaar,
bekijken we met hen de voortgang
op de situatie, afspraken en doelen
en beoordelen we of bijstelling
nodig is.
Hoe de methodische werkwijze
uitpakt voor een cliënt is prachtig
weergegeven in het filmpje ‘Steeds
meer Claudia’ dat te zien is op de
homepage van onze website
www.cavent.nl.

Ontwikkelingen op het
gebied van kwaliteit
Ontwikkelingen in 2019
Voor Cavent was 2019 een bewogen
jaar waarin verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, die
elk op hun eigen manier invloed

Steeds meer Claudia

Afscheid Jan

In de film ‘Steeds meer Claudias’ kun je zien
wat de methodische wekwijze is.

Sigrid is de nieuwe directeur en we hebben
afscheid genomen van Jan.
Er is een inspectiebezoek geweest op bij
Cavent Lindehoeve.
De afdeling kwaliteit is opgericht.

hebben op de kwaliteit binnen
Cavent. In mei 2019 hebben we bij
Cavent na bijna 12 jaar afscheid
moeten nemen van directeur-bestuurder Jan Windey en is onze
nieuwe directeur-bestuurder Sigrid
Orgers met open armen ontvangen.
Ook de opening van de Stougjeshof
in september was een grote gebeurtenis, waar ook de nodige voorbereidingen voor zijn getroffen. Binnen
de zorg zien we dat de doelgroep
verandert. Er is steeds meer sprake
van een zorgvraag met een psychiatrische achtergrond, dit is met
name te zien bij nieuwe aanmeldingen. Daarnaast zijn er wisselingen
geweest in de wacht. We hebben
in 2019 onder andere twee nieuwe
clustermanagers mogen verwelkom
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en een nieuwe financieel manager.
Met de opening van een nieuwe,
meer zelfstandige locatie als de
Stougjeshof, is een deel van de
cliënten van de Lindehoeve die klaar
waren voor meer zelfstandigheid
verhuisd. Daarbij is in 2019 bijna
het voltallige team van Cavent
Lindehoeve vernieuwd. Als gevolg
hiervan zijn er veel wisselingen geweest in PB-schappen (Persoonlijke
Begeleider) en inzet van interim en
invallers, wat zijn weerslag heeft gehad op het vertrouwen van cliënten
in de begeleiding. Om het team te
ondersteunen is er een interventieteam ingezet en wordt momenteel
hard gewerkt en gebouwd aan het
opbouwen van vertrouwen, door
onder andere maandelijks een
huiskameroverleg en netwerkbijeenkomsten te organiseren.
Inspectiebezoek
Op 12 november heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ) een onaangekondigd bezoek
gebracht aan Cavent Lindehoeve.
In het IGJ-rapport staan drie punten
waarop we niet helemaal aan de
norm voldoen; op alle overige punten heeft de Inspectie een positief
oordeel. De punten waarop we niet
aan de norm voldoen zijn herkenbaar en we erkennen de noodzaak
om op die gebieden te verbeteren.
Die punten zijn:
• Norm 1.2. De zorgverleners kennen
de cliënt, zijn wensen en behoeften.
De IGJ hierover: door de wisselingen
in het team kunnen niet alle zorgverleners alle cliënten even goed
kennen. Hierdoor komen zij afspraken niet altijd na.
• Norm 2.2. Zorgverleners werken
methodisch. Zij leggen dit hele proces vast in het cliëntdossier.
De IGJ hierover: de methodische
werkwijze is binnen Cavent Lindehoeve nog onvolledig geïmplementeerd. Dossiervorming is niet actueel
en niet compleet.

• Norm 2.4. Zorgverleners houden
relevante ontwikkelingen in hun
vakgebied bij om goede, veilige en
persoonsgerichte zorg te kunnen
bieden.
De IGJ hierover: zorgverleners weten
waar zij behoefte aan hebben als het
gaat om scholing. Door het verloop
van personeel ligt de opvolging
hiervan stil.
Natuurlijk zijn het benoemen van
het grote verloop en de gevolgen
daarvan geen verrassing voor Cavent. Met de inzet van het interventieteam en het aanstellen van nieuwe, vaste collega’s hebben we een
start gemaakt om de nadelige gevolgen van onder meer het verloop
te ondervangen. Er zijn een aantal
ervaren collega’s van andere locaties
ingezet. Naast het vormen van een
stabiel team hebben zij de opdracht
om de individuele ondersteuningsvraag van de cliënten samen met
het netwerk te evalueren en passende kwalitatieve ondersteuning te
organiseren. Daar hoort ook goede
en actuele dossiervorming bij.
Met de genomen maatregelen hebben wij het vertrouwen dat de zorg
bij Cavent Lindehoeve weer op het
oude, vertrouwde niveau zal komen.
We hebben de start gemaakt, maar
we realiseren ons ook dat het interventieteam en de nieuwe collega’s
nog een hoop werk te verzetten
hebben.
Dat geldt evenzeer voor de andere
locaties die collega’s hebben moeten
afstaan voor inzet in het interventieteam. Ook zij verdienen alle steun en
waardering om het vertrek van hun
collega’s te kunnen opvangen.
Afdeling kwaliteit en processen
Om kwaliteit beter te borgen binnen Cavent is in 2019 de afdeling
kwaliteit en processen opgezet,
wat voorheen deels viel onder het
Cliëntservicebureau en deels onder
beleid. De nieuwe afdeling heeft een
coördinator en van elke locatie/team
binnen Cavent ten minste één kwa-

liteitsmedewerker, die deze rol naast
de gebruikelijke werkzaamheden
vervult. Door de erfenis uit eerdere
jaren lag de focus in 2019 op: het
actualiseren van het kwaliteitshandboek, de verbinding zoeken met de
werkvloer en een juiste vertaling van
het kwaliteitskader naar de praktijk.
De documenten uit het oude HKZ
(Handboek Kwaliteit Zorg) zijn nagenoeg allemaal herschreven naar de
NEN ISO-eisen. In 2020 zetten we dit
gestaag voort.
Het kwaliteitshandboek is in 2019
opgedeeld in verschillende domeinen, waar een aantal processen die
overlap hebben met elkaar onder
vallen. Tijdens elke kwaliteitsbijeenkomst worden een of meer
domeinen geëvalueerd volgens een
planning, wat maakt dat na een jaar
alle domeinen en dus alle stukken
aan bod zijn gekomen en zo actueel
blijven. Andere betrokken disciplines sluiten vanuit de organisatie aan
bij de bijeenkomsten.
De kwaliteitsmedewerkers hebben
als rol het signaleren van de behoefte en het halen van input vanuit de
werkvloer. Zij denken mee over de
inhoud en inrichting van de kwaliteitsdocumenten en de implementatie op de werkvloer, en zijn aanspreekpunt op de locaties. Door de
inzet van de kwaliteitsmedewerkers
wordt kwaliteit op een breder vlak
gedragen binnen de organisatie, zijn
de lijnen tussen de staf en de werkvloer korter en sluiten zaken beter
aan bij de praktijk. Hierdoor werken
we toe naar een bottom-up-communicatie. Een behoefte die duidelijk
naar voren kwam in het medewerkerstevredenheidsonderzoek in
2018.
Certificering
Cavent hanteert de kwaliteitsnormering NEN en is ISO-gecertificeerd. In
november 2019 is een controleaudit
uitgevoerd door Tüv-Rheinland. Dit
heeft geresulteerd in een positief

advies. Er zijn een aantal maatregelen ter verbetering aangegeven.
Deze zijn te vinden in de bijlage. Er
is een bijeenkomst geweest met alle
betrokkenen en verantwoordelijken
en er is een actielijst opgesteld. In
juli 2020 zal de hercertificering, die
eens in de drie jaar gehouden wordt,
plaatsvinden.
Interne audit
In juli 2019 heeft de interne audit plaatsgevonden volgens het
vernieuwde proces. Verschil met het
voorgaande proces is, dat niet alleen
de zorgleverende teams worden
meegenomen in de audit, maar ook
de afdelingen op het regiokantoor.
Elk jaar wordt volgens planning
een aantal domeinen geaudit. Na 3
jaar zijn al deze domeinen aan bod
gekomen. In 2019 zijn de domeinen primair proces, incidenten en
calamiteiten, instroom medewerkers
en veiligheid geaudit. Hieruit zijn
zowel positieve als verbeterpunten
naar voren gekomen. In de bijlagen
zijn de aanbevelingen te vinden.
De rapportage is gedeeld met de
verantwoordelijken van de geauditeerde afdelingen en door hen is een
actieplan opgesteld.
Externe visitatie
De externe visitatie heeft plaatsgevonden in 2018. Partners in de visitatie waren V&V-instelling Zorgwaard
en woningcoörperatie HW Wonen.
Bevindingen vanuit deze visitatie
zijn te lezen in het kwaliteitsrapport
over 2018. In 2020 zal er weer een
externe visitatie plaatsvinden. De
bestuurder van Cavent vormt samen
met Alerimus en Heemzicht, beide
V&V-instellingen in de Hoeksche
Waard, een leernetwerk kwaliteit. In
het leernetwerk worden de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem naast elkaar gelegd
en wordt er, met de kennis van de
ander, gezocht naar verbetering van
het eigen kwaliteitssysteem.

Aanpak kwaliteitsrapport
Dit kwaliteitsrapport is een weergave van de kwaliteit die Cavent levert.
Voor Cavent is kwaliteit van zorg
een speerpunt. In dit rapport staat
beschreven wat we onder kwaliteit
verstaan, hoe er op kwaliteit gestuurd wordt, verbeterd

De kwaliteit van het
zorgproces rondom de
individuele cliënt
Individueel cliëntplan
Cliënten van Cavent hebben een
cliëntplan wat samen met hen, hun
netwerk en de begeleiding, opge-

Kwaliteitsteam

Zorg voor jou

Dit is het nieuwe team van kwaliteitsmedewerkers. Zij houden zich bezig met alles wat
in dit rapport staat.

Je maakt samen met de begeleiding en je
netwerk een cliëntplan.
86,3% van alle cliëntplannen zijn in 2019 op
orde.
Jij en je talenten staan steeds meer voorop.

wordt en hoe borging plaatsvindt.
Dit rapport is gestaafd op de vier
bouwstenen zoals omschreven in
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, inclusief een
vijfde bouwsteen die Cavent zelf
heeft toegevoegd: duurzaamheid.
Het kwaliteitsrapport is tot stand
gekomen door het bundelen en analyseren van gegevens die betrekking
hebben op kwaliteit over 2019. Zo
doet Cavent verschillende metingen
en onderzoeken, waar in het rapport
naar wordt gerefereerd. Het kwaliteitsrapport dient als onderlegger
voor de interne dialoog en samenspraak binnen de organisatie en dit
is het eindresultaat.
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steld en uitgevoerd wordt. Het is een
speerpunt dat cliënten een vaste
persoonlijk begeleider hebben in
dit proces. Gezien de wisselingen
in personeel, maar ook door personeelstekort, is dit een uitdaging
geweest op enkele locaties. Door het
aantrekken van nieuw personeel, de
inzet van vaste invalmedewerkers
en het opstellen van een plan van
aanpak voor de betreffende locaties,
wordt aan deze uitdaging gewerkt.
De totstandkoming van het cliëntplan start met het opstellen van een
beeldvorming van de cliënt. Deze
beeldvorming is opgebouwd uit de
domeinen van Schalock, waardoor
elk levensgebied beschreven wordt.
In de beeldvorming wordt ook een
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risicoanalyse meegenomen. Vanuit
de beeldvorming komt een analyse voort, waaruit zorgvragen naar
voren komen. Vanuit die zorgvragen worden met de cliënt doelen,
algemene afspraken en een werkplan opgesteld. Op deze doelen en
algemene afspraken wordt gerapporteerd, zodat de ontwikkeling
van de cliënt inzichtelijk is. Door het
regelmatig evalueren van (onderdelen van) het cliëntplan, vormt het
cliëntplan een actueel en dynamisch
document ter ondersteuning van de
begeleiding van de cliënt. De richtlijn is om minstens twee keer per
jaar te evalueren met de cliënt, waarvan minimaal een keer per jaar met
zijn netwerk. In de praktijk wordt er
vaker en kleiner geëvalueerd, om
recht te doen aan het eigen proces
van de cliënt. Aandachtspunt voor
het proces rondom het cliëntplan
is een betere samenwerking met
de dagbesteding van de cliënt, en
eventuele vrijwilligers die betrokken
zijn. De eigen regie van de cliënt
blijft hierin centraal staan.
Bij Cavent is per 23 januari 2020
86,3% van de cliëntplannen op orde.
Op drie criteria voldoen de overige
cliëntplannen niet:
A. Bij 1,3% is het cliëntplan niet gereed binnen zes weken na aanvang
van de zorg
B. Bij 5,5% is het cliëntplan er in concept, maar niet in definitieve vorm
binnen 6 weken.
C. Bij 6,9% is er wel een cliëntplan
aanwezig, maar is deze ouder dan
een jaar.
NB: Bij Cavent leverden we in 2019
huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke opvang.
Deze cliënten zijn niet meegerekend
in bovenstaande berekening.
In de teams is veel meer aandacht
gekomen voor de inhoudelijke kwaliteit van de cliëntplannen. Door de
hoge werkdruk heeft dit niet altijd
voldoende aandacht gekregen. Voor
2020 is dit in een goede PDCA-cy-

clus gezet, en naast de volledigheid
van het cliëntplan gaat de focus
meer uit naar de kwaliteit van de
inhoud. In 2020 zullen ook de kwaliteitsmedewerkers in samenwerking
met de orthopedagogen hier een
rol in gaan vervullen. Zo wordt de
samenwerking onderling steeds
sterker.
Systematisch werken in dialoog
met de cliënt
Door de overgang van een verzorgingsstaat naar het burgerschapsparadigma is de cliënt, en de dialoog
met hem, centraal komen te staan
in de visie op begeleiding van de
cliënt. Dit is verankerd en verwerkt
in de methodische werkwijze van
Cavent en in haar visie. De aard van
de methodiek ligt in de eigen kracht
en de eigen regie van de cliënt, door
verschillende methodische werkvormen te gebruiken. De medewerker
bewaakt de kwaliteit door de toepassing van de Plan-Do-Check-Act
cyclus.
Zicht op kwaliteit van bestaan
De kwaliteit van bestaan van de
cliënt is allereerst onderdeel van
het cliëntplan, en daarmee de
samenwerking tussen de cliënt, zijn
netwerk en de begeleiding. Daarin
is de kwaliteit van bestaan van de
cliënt onderliggend aan de begeleidingsbehoefte van de cliënt.
Cavent vindt het ook belangrijk om
trends op te merken in de cliëntpopulatie en hierop te acteren. Een
belangrijke bron om deze trends op
te merken zijn de uitkomsten van de
cliënttevredenheids-onderzoeken.
Ook signalen die bij begeleiding aan
worden gegeven komen regelmatig
terug in de teams/overleggen om
een vraag te herkennen en daarin
met een passend antwoord op te
kunnen komen.
Visie op vrijheid
Met de nieuwe Wet Zorg en Dwang
die per 1 januari 2020 is ingegaan,
is de Visie op Vrijheid zoals wij deze

binnen Cavent hebben beschreven
getoetst. Cavent gelooft in ‘vrijheid
op maat’, waarmee wordt bedoeld
dat als iemand de vaardigheid mist
om informatie te verkrijgen, te begrijpen en te beoordelen, dan wel te
gebruiken bij het maken van keuzes,
Cavent ondersteuning biedt door
informatie te verduidelijken, door
advies, steun, stimulans en bij de
persoon passende ruimte te bieden,
zodat iemand keuzes kan maken
die bij hem/haar passen. Vrijheid op
maat kan betekenen dat de vrijheid
in keuzes wordt ingeperkt. Dat mag
Cavent alleen doen als de cliënt en/
of de wettelijk vertegenwoordiger hier toestemming voor geeft.
Daarbij wordt een beperking van de
keuzes nooit uitgevoerd wanneer de
cliënt zich hiertegen verzet. De doelen en afspraken hierover worden
in het cliëntplan vastgelegd, welke
altijd samen met de cliënt en/of de
wettelijk vertegenwoordiger wordt
opgesteld.

De ervaringen van cliënten
Uitkomsten
cliënttevredenheidsonderzoek
In 2018 is gestart met het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) in een
nieuw jasje. In plaats van eens in de
drie jaar, wordt het onderzoek door-

Vrijheid

Ervaringen van cliënten

Cavent vindt vrijheid belangrijk.
Vrijheid betekent dat Cavent de cliënt niet
zomaar iets mag verbieden of dwingen.
Alle afspraken die hierover gemaakt zijn
staan in het cliëntplan.

Er hebben 125 cliënten meegedaan met het
onderzoek. Ook ambulante cliënten.
De tevredenheid bij Cavent Lindehoeve is
lager dan op de andere locaties.
De meeste cliënten vinden het eten in 2019
lekkerder dan in 2018.
De meeste cliënten ervaren dat ze hun begeleiders vaak genoeg zien.
Een deel van de cliënten
66% weet niet wat de
cliëntenraad doet of waar ze een klacht
moeten indienen.

Conclusies en ontwikkelkansen
Cavent werkt volgens de werkwijze
waarbij de eigen regie en de eigen
kracht van de cliënt centraal staan,
en het netwerk van de cliënt een
grote rol speelt in het leven van de
cliënt. Cavent is daarbij meer de
regisseur en een samenwerkingspartner.
Continuïteit in de begeleiding van
de cliënt en het op orde houden van
de cliëntplannen zijn voor Cavent
een aandachtspunt. Cavent richt
zich in 2020 op een stabiel personeelsbestand, om te veel wisselingen voor cliënten te voorkomen.
Ook richt Cavent zich in 2020 naast
de kwantiteit, extra op de inhoudelijke kwaliteit van de cliëntplannen.

lopend uitgevoerd. Elk jaar worden
er, naast de basisvragen, ook een
aantal verdiepende thema’s uitgevraagd. In totaal zijn er in 2019 125
vragenlijsten ingevuld, tegenover
78 vragenlijsten in 2018. Deze grote
stijging komt doordat de extramurale cliënten in 2019 ook zijn benaderd
voor deelname aan het onderzoek.
Het volledige rapport met de uitkomsten is te vinden op de website
van Cavent.
De basisvragen geven Cavent-breed
de volgende resultaten:
In 2018 vond slechts 47% van de
deelnemers het eten bijna altijd lekker. In 2019 is dit gestegen naar 60%.
Ook op de vraag of er genoeg ondersteuning wordt geboden door
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begeleiders is positiever geantwoord dan het jaar ervoor. 78% in
2019 ten opzichte van 70% in 2018.
Met de themavragen is in 2019
ingezoomd op de thema’s wonen,
beslissen, inspraak en klachten. Voor
het thema wonen leverde dit de
volgende resultaten op:
Wanneer we de uitkomsten uitsplitsen per locatie, komt naar voren dat

Cavent Lindehoeve op een groot
deel van de vragen ruim beneden
gemiddeld scoort in vergelijking
met de andere locaties. Het laagst
wordt gescoord op de vraag of men
met leuke mensen in huis woont.
Slechts 31% beantwoordt deze
vraag met bijna altijd en slechts 53%
geeft aan zich bijna altijd veilig in
zijn of haar woning te voelen. Iets
wat gelukkig al enige tijd bekend
is bij de locatie en heeft geleid tot

een actiepunt. Daarnaast valt op
dat bij Cavent Lindehoeve slechts
38% positief is over de hygiëne in de
woonvoorziening tegen 69% in de
Grutto; een groot verschil. Een taak
voor de clustermanagers om hier
mee aan de slag te gaan in 2020.
De vragen met het thema beslissen
zijn niet gesteld aan de extramurale
cliënten, omdat deze vanwege het
zelfstandig wonen niet van toepassing zijn. Op het thema beslissen zijn
de resultaten als volgt: (figuur 4)
Op het thema inspraak en klachten
zijn de resultaten als volgt: (tabel 5.1
en 5.2).
Nog niet alle cliënten binnen Cavent
zijn op de hoogte van dat er een
cliëntenraad is en wat deze doet.
Met name bij de extramurale cliënten (68% is op de hoogte van het
bestaan en 37% van de inhoud) is de
bekendheid lager. Ook de bekendheid van de te lopen route bij een
klacht behoeft aandacht, aangezien
niet alle cliënten hiervan op de
hoogte zijn.
Alle resultaten zijn ook per locatie
uitgesplitst. De resultaten per locatie
worden in de teams op de locaties
en met de cliëntenraad besproken.
In gezamenlijkheid wordt beoordeeld waar de prioriteiten, mogelijkheden en ideeën voor verbetering
liggen. Deze zullen ook weer terugkomen in de kwartaalrapportage.
Verbeteracties keren op die manier
ook weer terug in de PDCA-cyclus.
In 2020 zullen er, naar aanleiding

van input vanuit de cliëntenraad en
de locaties, nieuwe actuele thema’s
worden toegevoegd aan de vragenlijst, namelijk het thema communicatie en het thema participatie in
de samenleving/buurt. De thema’s
pesten en methodische werkwijze
blijven staan. Dit blijven we belangrijk vinden. In 2020 zal de nieuwe
locatie Stougjeshof meegenomen
worden in het onderzoek.
Cliëntvertrouwenspersoon,
klachtenfunctionaris en klachtencommissie
Als een cliënt of vertegenwoordiger ergens mee zit en hij wil graag
met een onafhankelijk persoon
praten, dan is er een cliëntvertrouwenspersoon vanuit het landelijk
Steunpunt Medezeggenschap (LSR).
Zij stelt jaarlijks een evaluatie op
en bespreekt deze met de centrale
cliëntenraad.
Als een cliënt of vertegenwoordiger onvrede ervaren over Cavent,
is het gebruikelijk om eerst met de
begeleiding of andere betrokkenen
hierover in gesprek te gaan. Als de
cliënt of vertegenwoordiger dit niet
wil, of het contact niet de gewenste uitkomst geeft, dan kan hij zich
wenden tot de klachtenfunctionaris,
of naar de klachtencommissie gaan.
De klachtenfunctionaris werkt bij
Cavent en ondersteunt bij het gezamenlijk vinden van een oplossing.
De klachtencommissie bestaat uit
drie mensen van buiten Cavent en
zij geven advies over de klacht aan
Cavent. In 2019 heeft de commissie

uit twee personen bestaan, vanwege
het vertrek van 1 lid. Eind 2019 was
er concreet zicht op de aanvulling
met een derde persoon.
In 2019 zijn er in totaal 15 klachten in behandeling geweest bij de
klachtenfunctionaris, waarvan er

een ieder positief afgerond.
Conclusies en ontwikkelkansen
We zijn blij dat er in 2019 zoveel
cliënten hebben deelgenomen aan
het onderzoek. Vanuit de uitkomsten zien we dat de tevredenheid op
sommige gebieden wat omhoog

Ervaringen van cliënten

Vragen en klachten

De bewoners van de Stougjeshof doen mee.
Naar wens van de centrale cliëntenraad worden er vragen gesteld over communicatie.
Er worden ook vragen gesteld over meedoen
in de wijk of buurt waar je woont.

Els van der Ark is je vertrouwenspersoon. Zij
heeft in 2019 drie vragen gehad.
De klachtencommissie en -functionaris heeft
tien klachten behandeld.

10 nieuw binnen zijn gekomen in
2019 en 13 zijn afgerond. De aard
van de klachten was verschillend. Bij
klachten is ook gekeken in hoeverre
de vertrouwenspersoon ingeschakeld zou kunnen worden. Cliënten
zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Toch werd er gekozen voor behandeling door de klachtenfunctionaris.
De indruk bestaat dat in de beleving
van cliënten de cliëntvertrouwenspersoon ‘wat verder weg staat’ dan
de klachtenfunctionaris.
In 2019 zijn er 4 klachten behandeld door de klachtencommissie.
Deze klachten zijn na gesprekken
met betrokkenen en advisering aan
de directeur-bestuurder door de
klachtencommissie afgerond. Alle
klachten zijn tot tevredenheid van
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is gegaan of gelijk is gebleven, met
uitzondering van Cavent Lindehoeve, waar de tevredenheid beneden
gemiddeld is. Dit is inherent aan de
ontwikkelingen op de locatie waar
in hoofdstuk 1 over is gesproken en
er zijn zaken ingezet om dit te verbeteren. Deze acties zullen in 2020
verder opgepakt worden en uit het
onderzoek naar de tevredenheid van
2020 zal blijken of dit zijn vruchten
heeft afgeworpen.
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Medezeggenschap
Cliëntenraden
Om kwaliteit van zorg te kunnen
leveren en te verbeteren, is het
belangrijk dat onze cliënten daar
waar mogelijk meedenken en meebeslissen over zaken die hen en hun
woon- en leefomgeving aangaan.
De medezeggenschap voor cliënten
is opgebouwd uit een Cliëntenraad
(CR) per locatie en op stichtingsniveau is er een Centrale Cliëntenraad
(CCR). Eind 2019 zag de samenstelling er als volgt uit:
• CR Grutto: 6 leden
• CR Numansdorp: 6 leden
• CR Vlashof 4
• CCR: 6 leden met daarbij een gelijke vertegenwoordiging vanuit de
cliëntenraden van de locaties.
Een grote ontwikkeling die in 2019
heeft plaatsgevonden, is dat er één
onafhankelijke centrale cliëntcoach
is aangesteld, die op elke locatie de
cliëntenraden coacht. Eind 2019 zijn
de CR’en en de coach samen gestart
met het voorbereiden van de verkiezingen, die inmiddels in februari
2020 plaats hebben gevonden.
Daarnaast hebben de cliëntenraden
steeds meer adviesrecht gekregen.
Zo waren een aantal van de leden
onderdeel van de sollicitatiecommissie van de nieuwe directeur-bestuurder.
Het vergrote adviesrecht voor cliënten is een positieve ontwikkeling. Wij
zijn hierin enthousiast en willen hen
het liefst zoveel mogelijk betrekken,
maar anderzijds moeten we ook
waken voor de belastbaarheid van
de cliënten. Sommige stukken zijn
te groot of te ingewikkeld, zo geeft
de cliëntenraad aan. Er wordt zo veel
mogelijk met verkorte versies en
picto’s gewerkt ter ondersteuning.
Momenteel is er geen cliëntenraad
bij Cavent Lindehoeve, want er zijn
geen cliënten die hieraan willen
deelnemen.

Huiskameroverleggen
Naast de cliëntenraden zijn er op de
locaties huiskameroverleggen, waar
cliënten zelf zaken aandragen die zij
graag besproken zien worden.
Vertegenwoordigingsraden
Voor cliëntvertegenwoordigers is de
structuur voor medezeggenschap
vormgegeven in een Vertegenwoordigingsraad (VR) voor de locaties,
bestaande uit 9 leden. Hiervan
maken er 3 deel uit van de Centrale
Vertegenwoordigingsraad (CVR), die
zich met zaken op stichtingsniveau
bezighoudt.
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit 5
leden, en wordt ondersteund door
een ambtelijk secretaris. Omdat de
organisatie is gegroeid, wordt de
ondernemingsraad in 2020 uitgebreid naar 7 leden om een breder
draagvlak te creëren en het werk van
de verschillende thema’s evenrediger te kunnen verdelen. In 2019
is de samenwerking met de vorige
directeur-bestuurder afgerond na
een prettige en vruchtbare samenwerking. De samenwerking met
de nieuwe directeur-bestuurder is
opbouwend van start gegaan.
Conclusies en ontwikkelkansen
De structuur van de medezeggenschap zal zo veel mogelijk gehandhaafd worden binnen de kaders van
de nieuwe Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen, die in
2020 van kracht wordt. Wij zijn blij
en trots dat onze cliënten meedenken en hun advies uitbrengen over
zaken die voor hen belangrijk zijn.
Uit de resultaten van het eerder
beschreven cliënttevredenheidsonderzoek bleek, dat nog 17% van de
cliënten binnen Cavent niet weet
dat er een cliëntenraad is en 44%
niet weet wat de cliëntenraad doet.
Met name de extramurale cliënten
halen dit percentage naar beneden.
In 2020 zal worden onderzocht wat
de behoefte hierin is van de extra-

Samenspel in zorg enondersteuning

murale cliënten.

Relatie tussen cliënt,
medewerkers en netwerk
Het netwerk van de cliënt, dat zijn
de mensen die het dichtste bij staan
en het belangrijkste zijn voor de

Medezeggenschap: Cliëntenraden

Medezeggenschap: OR

Er is gekozen voor één coach voor alle cliëntenraden.
Er is een betere samenwerking met de Vertegenwoordigersraad.
Er is meer communicatie voor cliënten in
eenvoudigere taal en/of met picto’s.

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit vijf
medewerkers. In 2020 gaat de OR uitbreiden omdat er steeds meer medewerkers
komen bij Cavent.

Celina, de nieuwe coach van de cliëntenraden

Sollicitatiecommissie
Stougjeshof
De sollicitatiecommissie voor begeleiders van Stougjeshof bestond uit
bewoners. Voorafgaand kregen zij een
training van de P&O-manager. Hierin
werd uitgebreid geoefend hoe je een
dergelijk gesprek voert, welke vragen
je dan stelt en er kwamen proefsollicitanten langs om deze vaardigheden
uit te proberen. De deelnemers ontvingen een certificaat.
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‘In de Stougjeshof wonen 47 mensen,
die gaan natuurlijk niet allemaal met
elkaar om. Om het onderlinge contact
te versterken, zet de begeleiding in
op verbinding. Toen de woningen
net klaar waren en het in het najaar
nog mooi weer was, zochten mensen
elkaar regelmatig op. Nu in de winter,
met een tuin en een schuur die nog
niet klaar zijn, blijven de bewoners
veel meer op hun eigen stekje. Komend
voorjaar is de verwachting dat mensen
vanzelf weer meer naar buiten gaan,
zeker als de tuin aangelegd is en de
schuur klaar is voor ontmoeting en
activiteiten.
Er wordt al op ingezet dat bewoners
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cliënt. Dat netwerk is veel breder
dan men in eerste instantie vaak
denkt. Naast familie en vrienden
kan dit netwerk ook bestaan uit de
buurman, de groenteboer of de
voetbaltrainer. Dit betreft iedereen
die met de cliënt samenwerkt in het
belang van de ondersteuning van
de cliënt, hoe klein of groot dit ook
is. Om de inhoud van ondersteuning van de cliënt vorm te geven,
wordt er een gesprek georganiseerd
met de cliënt en zijn netwerk, met
behulp van de methode basisposter
en de meedenkbijeenkomst. Omdat
de cliënt écht centraal staat, kiest hij
zelf wie hij uit zijn netwerk er graag
bij zou willen hebben. Vanuit deze
bijeenkomsten worden met de cliënt
doelen opgesteld. Belangrijk in deze
bijeenkomsten is dat samenwerking
voorop staat en besproken wordt
wie wat kan betekenen voor de cliënt. Waarbij de regie van de cliënt en
de rol van het netwerk voorop staan.
De methode basisposter zorgt
ervoor dat in het gesprek en de samenwerking de cliënt centraal staat.
Daarom wordt deze methode van
gesprek en evaluatie minimaal een
keer per jaar uitgevoerd bij elke cliënt. Het inzetten van een meedenkbijeenkomst is nog in opkomst. Het
verschilt per locatie hoeveel meedenkbijeenkomsten er al ingezet
samen koken, of voor elkaar boodschappen gaan doen. Ook gebeurt dat
al zonder inmenging van de begeleiding. Contacten die ontstaan moeten
groeien, dat kost tijd. Wanneer een
bewoner de wens heeft tot meer sociaal contact, maar hier hulp bij nodig
heeft, is de begeleiding daar juist voor
om dat te stimuleren.’
Jeanine Kolf,
teamcoördinator Stougjeshof

worden met cliënten, maar over het
algemeen is dit een punt van groei.
Bij nieuwe cliënten wordt er gestart
met het maken van een basisposter.
Het is belangrijk om een cliënt eerst
te leren kennen en vertrouwen te
laten groeien, daarom wordt een
basisposter op een later moment
herhaald en kunnen de doelen
daarbij aangepast worden. De cliënt
is na een eerste periode van wennen
beter in staat tot het nemen van
de eigen regie in het opstellen van
doelen en het maken van afspraken
met begeleiding en netwerk. De
werkwijze van de basisposter wordt
op verschillende manieren ingezet,
waarbij de methodiek van het denken en doen in drie stappen de basis
vormt. Deze drie stappen zijn :
1: waar sta je nu?
2: wat wil je bereiken?
3: hoe ga je daar met elkaar komen?
Een mooi voorbeeld van het samenspel tussen zorg en ondersteuning
is te zien op de nieuwe locatie de
Stougjeshof. De nadruk op samenwerken met het netwerk staat hier
nóg meer centraal door middel van
het ‘hofjes wonen’. Bij de hulpvraag
van de cliënt wordt er eerst gekeken naar het netwerk van de cliënt;
begeleiding faciliteert hierin. De
hulpvraag die dan ‘overblijft’ is het
punt waarop de begeleiding instapt.
Ook vormen de medebewoners
een belangrijk aandeel in elkaars
netwerk. Dat past bij de visie van de
Stougjeshof en dat is waar de bewoners bewust voor gekozen hebben.
Het netwerk van de cliënt is op alle
locaties belangrijk. Zij zijn de afgelopen jaren op een natuurlijke manier
meegegroeid in de implementatie
van de methodische werkwijze. Ook
deze groei en kanteling heeft tijd
nodig. Naast dat het netwerk eerder
betrokken is bij praktische zaken van
de cliënt, is het netwerk ook meer
betrokken bij de inhoud; er wordt
meer meegedacht en de cliënt

ervaart een grotere regie, al dan niet
samen met het netwerk.
Versterking van het netwerk van
de cliënt
Allereerst wordt er met de cliënt
gekeken wie er voor hem belangrijk
zijn, om zijn netwerk inzichtelijk te
maken. Hiervoor kan het hulpmiddel
netwerktekening worden ingezet,
waardoor het netwerk van de cliënt
duidelijk wordt en mogelijke hulpvragen van de cliënt met betrekking
tot het netwerk ook naar voren komen. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld
de wens hebben om zijn sociale
netwerk uit te breiden.
De belangrijke rol van het netwerk
laat zien dat Cavent een speler is in
het geheel, om de inzet en betrokkenheid van de cliënt bij zijn eigen
netwerk te stimuleren. Cavent is niet
meer vanzelfsprekend diegene die
de hulpvraag van de cliënt oppakt.
Het netwerk van de cliënt in het
algemeen, heeft tijd nodig gehad
om hieraan te wennen, en daar blijft
nog steeds een uitdaging liggen. De
tendens in de huidige maatschappij en veranderende wetgeving
stimuleren echter ook deze positieve
omslag. Ook is de benaderingswijze
met behulp van verbindende communicatie door Cavent een middel
om cliënt én netwerk te coachen en
verandering te stimuleren.
Samenwerking tussen begeleiders en behandelaars
Cavent werkt veel samen met allerlei
partijen, om de ondersteuning van
cliënten vorm te geven. Wanneer er
verschillende partijen betrokken zijn
bij de ondersteuning van een cliënt,
wordt er een multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd. In deze
samenwerking vervult Cavent de rol
van casusregisseur en draagt een
zekere eindverantwoordelijkheid
over de invulling van de ondersteuning van de cliënt. Cavent werkt ook
samen met onderaannemers voor
bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding. Ook zijn

er samenwerkingsovereenkomsten
met andere organisaties voor eventuele behandeling voor een cliënt.
Binnen Cavent heeft de orthopedagoog een belangrijke rol in de invulling van de begeleiding van cliënten.
Begeleiders consulteren de orthopedagoog in casussen. Bij een ZZP
VG 5, 6 of 8 en Wmo cat. 3 indicatie
is de orthopedagoog standaard
betrokken en is haar advies leidend
in de begeleidingshouding en het
cliëntplan. Ook is er op verschillende gronden samenwerking met de
interne verpleegkundige mogelijk
en gewenst.
Het aantal cliënten met een psychiatrische achtergrond is de afgelopen
jaren toegenomen binnen Cavent.
Dat maakt dat er een andere betrokkenheid van de orthopedagogen gevraagd wordt, maar ook dat er meer
wordt samengewerkt met eventuele
psychiatrisch behandelaren van de
cliënt. De hulpvraag van de cliënt is
richtinggevend; zo kan begeleiding
meegaan naar de psychiater als hier
een vraag ligt met betrekking tot
informatieverwerking. Maar eerst
zal er altijd gekeken worden of deze
rol vervuld kan worden vanuit het
netwerk van de cliënt.

Borging van veiligheid in
zorg en ondersteuning
Veiligheid gaat voor alles. Bij Cavent
zijn er diverse zaken die worden
ingezet om de veiligheid in de zorg
en ondersteuning van onze cliënten
en onze collega´s te waarborgen.

Samenwerking

Veiligheid

Cavent helpt je om je netwerk te vergroten.
Een orthopedagoog en verpleegkundige
helpen de begeleiders.
Cavent werkt samen met andere organisaties en een psychiater.

Er hebben 202 Meldingen incidenten en
calamiteiten (MIC) plaats gevonden.
Bij Cavent Numansdorp waren het vooral
medicatie meldingen.
Bij Cavent Lindehoeve waren het vooral
fysieke en verbale agressie meldingen.
We vinden we het belangrijk dat cliënten
en medewerkers veilig zijn. We controleren
daarom elk jaar de hygiëne, legionella, hulpmiddelen en de brandveiligheid.

Fenna met haar vrijwilliger Ingrid

6.4 Conclusies en ontwikkelkansen
Het netwerk van de cliënt is veel
breder dan alleen zijn familie en
vrienden. Cavent zet in op eigen
regie en eigen kracht door in haar
werkwijze en –methodes het netwerk een belangrijke rol te laten
spelen en zelf meer regisserend
dan invullend aanwezig te zijn in de
samenwerking. Dit geldt ook voor
andere samenwerkingspartners. De
Stougjeshof is een mooi voorbeeld,
waarin de rol van het netwerk en de
eigen regie en eigen kracht van de
cliënt echt centraal staan.
Cavent kan zich verder ontwikkelen
door het breder inzetten van netwerkbijeenkomsten, waardoor het
netwerk beter betrokken en geïnformeerd wordt.

Meldingen incidenten en
calamiteiten (MIC’s)
Proces van melden
In 2019 is het proces van melden
van incidenten en calamiteiten
geëvalueerd en herzien. De meldingenmodule in het elektronisch
cliëntendossier is in gebruik genomen, waardoor de vragenlijst sneller
kan worden ingevuld en deze direct
in het dossier van de cliënt wordt
ondergebracht. De verdere afhandeling van het incident/calamiteit is
geborgd in het proces.
Vanuit de interne audits is gebleken
dat er door het ambulante team
nauwelijks MIC’s werden gedaan. In
september 2019 is hier uitgebreid
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aandacht voor geweest binnen dit
team. Het proces en de casuïstiek
zijn besproken en er is een vast
agendapunt van gemaakt. Er is
sindsdien een lichte stijging te zien
in het melden, zodat deze incidenten adequaat kunnen worden
opgepakt.
Overzicht meldingen
In totaal zijn er in 2019 202 meldingen gedaan (figuur onderaan). In
2018 waren dit er 211 (een daling
van 4,5%). In vergelijking tot 2018 is
er een stijging te zien in het aantal
medicatiemeldingen, waarbij de
stijging heeft plaatsgevonden bij
Cavent Numansdorp. Hier werd,
zo bleek, herhaaldelijk dezelfde
fout gemaakt. Er is vervolgens een
spoedoverleg geweest in het team
om dit incident te bespreken en
afspraken te maken om herhaling te
voorkomen. Wanneer er een MIC is
gemaakt met een medische component, kijkt de verpleegkundige altijd
mee in het belang van medicatieveiligheid. Tevens hebben alle medewerkers die bij medicatievertrekking
betrokken zijn binnen Cavent, de
training medicatieveiligheid gevolgd bij het Instituut Verantwoord
Medicijngebruik (IVM).
De meldingen met betrekking tot
fysiek geweld zijn gedaald op de
Lindehoeve, maar zijn in vergelijking tot de rest van de locaties
nog steeds een stuk hoger, evenals
verbale agressie. De Lindehoeve is
hierin bijzonder, gezien de relatief

jonge leeftijd van de doelgroep en
de aard van hun beperking, maar dit
is zeker ook inherent aan de ontwikkelingen op de Lindehoeve in 2019.
De medewerkers van de Lindehoeve
worden periodiek getraind op omgaan met agressie en emotie.
Ieder kwartaal wordt aan de clustermanagers een overzicht van
de MIC’s ter beschikking gesteld,
uitgesplitst per locatie. Deze worden
ook meegenomen in de kwartaalrapportages en besproken in de
kwartaalgesprekken tussen directie
en clustermanagers. Verbeterpunten
die daaruit voortkomen worden
aldus weer geborgd in de PDCA-cyclus.
Medicatieveiligheid
Medicatiebeleid
In 2019 is een start gemaakt met
het herzien en aanscherpen van het
medicatiebeleid binnen Cavent, naar
aanleiding van de nieuwe handreiking medicatiebeleid van de VGN.
Binnen Cavent is er één vaste verpleegkundige aanwezig. Daarnaast
is er op elke locatie een aandachtfunctionaris Medicatie aangesteld,
die toeziet op het uitzetten van de
medicatie en die veranderingen in
medicatiebeleid en beheer deelt
en implementeert op de locatie, in
samenwerking met de verpleegkundige.
Medicatie-uitgifte en -controle
worden door de teams uitgevoerd
op basis van afspraken en beleid. In
verband met de complexer worden-

de doelgroep en groeiende bekendheid van de inzet van de verpleegkundige, wordt hier steeds vaker een
beroep op gedaan. Verder wordt er
in specifieke situaties veel samengewerkt met de huisarts, waarin deze
of een thuiszorgorganisatie, ons ook
van instructie of deskundigheidsbevordering voorziet.
Scholing
Begin 2019 is de verpleegkundige
gestart met een breed scholingsplan voor het werken met medische
hulpmiddelen. Zo wordt er al scholing gegeven voor tilliften, en is de
scholing voor inhalatiemedicatie op
de agenda gezet. Daarnaast wordt
er regelmatig geïnventariseerd waar
verder nog de behoefte ligt.
Onderzoek Elektronisch Toedieningsregistratiesysteem
In 2019 is er een gestart met een onderzoek naar een passend Elektronisch Toedieningsregistratiesysteem
(ETS) met als doel de medicatieveiligheid te vergroten. Dit zal in 2020
samen met de verpleegkundige en
aandachtfunctionarissen Medicatie
verder onderzocht worden.
Veilige leefomgeving
HACCP
Binnen Cavent wordt er gewerkt
volgens HACCP-voorschriften, wat
wil zeggen dat op plaatsen waar
voedsel wordt bereid, er controle
is of dit volgens deze voorschriften
gebeurt. Op elke locatie is er een
HACCP-aandachtsfunctionaris.
Minimaal vier keer per jaar wordt
er op alle locaties onaangekondigd
een audit uitgevoerd door deze
aandachtsfunctionarissen. Hieruit is
gebleken dat Cavent in 2019 heeft
voldaan aan de HACCP-normen.
Brandmeldinstallatie
Op elke locatie van Cavent is een
brandmeldinstallatie aanwezig, die
aan alle wettelijke eisen voldoet
en periodiek wordt gekeurd door

de Kiwa. De brandweer controleert
periodiek de brandveiligheid van de
locaties.
Legionellapreventie
De periodieke controle op aanwezigheid van legionellabacteriën is
door een onderhoudsovereenkomst
met een gecertificeerd bedrijf, te
weten Hydroscope, geborgd. Voor
Cavent Lindehoeve, Cavent Vlashof
en Cavent Grutto draagt HW Wonen
de verantwoordelijkheid voor de
legionellapreventie. Voor Cavent Numansdorp is dat Cavent zelf. HW Wonen en Cavent werken samen met
hetzelfde gecertificeerde bedrijf. Per
2019 is Cavent ook aangesloten op
het elektronisch logboek van Hydroscope, waarin zowel het beheersplan
als de resultaten van alle metingen
en de zo nodig te nemen maatregelen per locatie worden vastgelegd.
Cavent draagt zelf zorg voor het
bijhouden van de maandelijkse temperatuurmetingen en de eventueel
daaruit volgende spoelprocedures
op alle locaties. In 2019 hebben zich
op dit vlak geen incidenten voorgedaan.
Risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E)
Cavent draagt zorg voor een veilige
omgeving voor medewerkers en
cliënten. Daartoe wordt periodiek
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd door arbo- en
preventiemedewerkers. Deze wordt
op de woonlocaties, maar ook op de
dagbesteding en in het leer-werkbedrijf uitgevoerd. Alle geplande
ontruimingsoefeningen zijn in 2019
gerealiseerd. Er wordt echter op
locaties op roosterbasis gewerkt, en
uit de interne audits bleek dat niet
alle medewerkers aanwezig waren
tijdens deze oefening. In april 2020
zal er daarom door een externe
partij een grootschalige ontruimingsoefening plaats gaan vinden,
waar medewerkers van tevoren voor
worden uitgenodigd. Daarnaast zijn
alle herhalingstrainingen inzake

bedrijfshulpverlening (BHV) uitgevoerd.
Vanuit de interne audits is naar voren gekomen dat er weinig aandacht
is voor inenting tegen Hepatitis B.
De arbocoördinator en verpleegkundige hebben naar aanleiding hiervan een nieuw voorstel geschreven,

2019 is besloten om te gaan werken met de KICK-protocollen van
landelijke kennisorganisatie Vilans.
Door aan te sluiten bij Vilans heeft
Cavent toegang tot een portaal met
up-to-date-protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen.

Gezondheid
Vet Leven is een projectgroep die zich bezig
houdt met gezond etent.
Ze hebben een kookboek uitgebracht met
gezonde, lekkere recepten.

Overhandiging Hoera, ik kook!
aan wethoiuder Joanna Blaak

wat momenteel ter goedkeuring ligt
bij het managementteam.
Medische hulpmiddelen
In september 2019 zijn alle medische hulpmiddelen gekeurd en
waar nodig is onderhoud gepleegd.
Dit gebeurt jaarlijks. Cavent heeft
hiervoor een overeenkomst met een
gecertificeerd bedrijf, Van der Mark
Zorghulpmiddelen.
Gezondheid
Zicht op en omgang met gezondheidsrisico’s
Een goede afweging van risico’s
vraagt om helder beleid en heldere
protocollen, alsmede het analyseren
van fouten om ervan te leren. In
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De projectgroep Vet Leven heeft na
hard werken samen met andere cliënten, vrijwilligers en medewerkers van
Cavent hun kookboek ‘Hoera ik kook!’
uitgegeven. Een kookboek in overzichtelijke ringband, met een selectie
aan stap voor stap te volgen lekkere
en gezonde recepten, aan de hand
van pictogrammen en korte teksten.
De projectgroep heeft in april 2019
gekookt voor het college van B&W van
de gemeente Hoeksche Waard en het
boek vol trots aan hen overhandigd.
Het boek is voor iedereen te bestellen
via bol.com.
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Op cliëntniveau signaleert en weegt
de begeleider-coach de gezondheidsrisico’s van een cliënt in de
beeldvorming en de risicoanalyse
in het cliëntplan, zodat samen met
de cliënt, het netwerk en de begeleiding de risico’s kunnen worden
verkleind of gehanteerd. Wanneer
er sprake is van aanmerkelijke
gezondheidsrisico’s, of wanneer een
cliënt een ZZP VG 5 of 8 indicatie
heeft, wordt de verpleegkundige
betrokken bij het cliëntplan en de
evaluatie. Zij heeft een adviserende
en monitorende rol. Zo nodig worden middels een multidisciplinair
overleg ook de orthopedagoog en
de huisarts hierbij betrokken. Daarnaast worden gezondheidsrisico’s
besproken in het team, waardoor
medewerkers actueel zicht houden
en door reflectie op elkaars casussen
leren en ontwikkelen in het belang
van de cliënt.
Verder had Cavent vanuit het
verleden een samenwerking met
Zorgwaard, waarbij oudere cliënten
periodiek werden gezien door een
Specialist Ouderengeneeskunde, om
zo gezondheidsrisico’s vroegtijdig
te signaleren en hier waar mogelijk
preventief op te handelen. In 2020
zal deze samenwerking weer worden opgepakt.
Vet Leven
Een gezonde levensstijl is een zeer
actueel maatschappelijk thema. Al
sinds 2015 is de projectgroep Vet
Leven binnen Cavent actief. Deze
groep bestaat uit een groep cliënten
vanuit verschillende locaties binnen
Cavent, die zich bezighouden met
het thema gezondheid. Maandelijks
komen zij bij elkaar om de onderwerpen gezonde voeding, beweging
en hygiëne en de stand van zaken
op locaties hiervan te bespreken en
daarna bezig te zijn met het maken
van voorlichtingsmateriaal, om
hiermee begeleiders en de cliëntenraden te informeren over het belang
van gezonde voeding en voldoende
bewegen. Door het bezig zijn op een

‘Bij Cavent zijn tendensen te zien in de
doelgroep, zoals de ouderwordende
cliënt en de complexerwordende zorgvraag. Dit maakt ook dat de rol van de
verpleegkundige belangrijker wordt;
door collega’s op de werkvloer wordt
dit in groeiende mate gezien en wordt
er steeds vaker gebruik gemaakt van
de medische expertise van de verpleegkundige.’
Rianne Kooij, verpleegkundige

praktische wijze, begrijpen cliënten de materie beter. Ook nemen
sommige cliënten de informatie
mee naar hun locatie en proberen
daar op hun manier medebewoners
en begeleiders te overtuigen van de
noodzaak. Ook in 2019 zijn er weer
diverse activiteiten georganiseerd
in het kader van meer bewegen,
waaronder het voetbaltoernooi met
zaalvoetbalvereniging de Dissidenten.
Conclusies en ontwikkelkansen
Veiligheid is een breed begrip,
waar veel onderwerpen een relatie
mee hebben, zoals te zien is in de
diversiteit aan onderwerpen in dit
hoofdstuk. We zijn blij met de goede
meldcultuur binnen Cavent als het
gaat om het melden van incidenten
en calamiteiten, net als met de zichtbaarheid van de verpleegkundige,
waardoor medewerkers haar steeds
vaker weten te vinden. Ten aanzien
van een gezonde levensstijl zijn we
tevreden met de initiatieven die
bedacht worden om cliënten meer
te laten bewegen en gezonder te
laten eten.
Een ontwikkelkans voor 2020 is het
verder borgen van het melden van
incidenten en calamiteiten binnen
het extramurale team en het leren
van elkaars incidenten. Ook wordt
in 2020 onderzocht of het Elektronisch Toedieningsregistratiesysteem
gebruikt kan gaan worden.

Betrokken en vakbekwame
medewerkers
Opbouw medewerkersbestand
Op 31 december waren er in totaal
163 vaste medewerkers in dienst.
Een jaar eerder waren dit er 166. Dit
is opvallend, aangezien het cliëntenbestand van Cavent met 63 cliënten
is gegroeid. Nu zijn dit voornamelijk
cliënten met een indicatie vanuit
de Wmo, waarvan de indicatie vaak
klein is en zijn er ook een aantal medewerkers met grotere contracten.
90,2% werkt parttime bij Cavent.
Zoals bij alle zorgorganisaties is het
overgrote deel van de medewerkers
(86,5%) vrouw.
Kwaliteit van werk
Zoals eerder benoemd is er in 2019
op het gebied van personeel veel
gebeurd. Er zijn grote wisselingen
geweest op het gebied van personeel. Daarnaast heeft ook de
afdeling P&O te maken gehad met
fluctuaties in de bemensing. Er zijn
diverse middelen en tijd geïnvesteerd om een stabiel personeelsbestand te creëren en te behouden,
waardoor de continuïteit voor
cliënten gewaarborgd blijft.
Cavent heeft als organisatie geprobeerd focus te houden in de onrust
en daartoe interventies gepleegd.
Het beoogde resultaat was wisselend, maar de intentie heeft de juiste
richting gegeven in vooruitgang.
Het personeel heeft zo veel mogelijk ondersteuning gekregen, al is
dit niet optimaal geweest. Cavent

moest roeien met de riemen die ze
had. Door investering in tijdelijke
krachten en interimkrachten is er
inmiddels al een flinke inhaalslag
gemaakt en is een groot deel van
de stabiliteit wedergekeerd. Het
medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt bij Cavent eens in de drie
jaar uitgevoerd. In het najaar van
2018 is dit voor het laatst gebeurd.
Het eerstvolgende onderzoek zal
plaatsvinden in 2021.
In 2019 is er in de lijn van de visie
van Cavent gewerkt aan verbindend
communiceren en samenwerken
voor de medewerkers. Verbindende communicatie is daarmee niet
alleen speerpunt naar de cliënt toe,
maar wordt onderdeel van het DNA
van elke medewerker en daarmee
van heel Cavent. Een van de ontwikkelingen is het verschuiven
van top-down-communicatie naar
bottom-up communicatie. Dat betekent dat de werkvloer meer initiatief
neemt in het geven van input aan de
organisatie en het voeren van regie
over de eigen loopbaan. De leidinggevende en de organisatie spelen
hier een belangrijke faciliterende rol
in en er ligt minder nadruk op sturing. Bottom-up heeft verbinding en
gelijkwaardigheid op het oog; voor
Cavent is het belangrijk om hierin
door te groeien.
Teamreflectie
Het onderwerp Teamreflectie is in
2019 sterk onder de aandacht gekomen. Naast de teamreflecties in de
zorgteams is er dit jaar ook gestart

met teamreflecties op de ondersteunende afdelingen op het regiokantoor. Vanuit hun zorgachtergrond
zijn medewerkers in de zorgteams
gewend om te reflecteren. Op de
ondersteunende afdelingen zat
dit niet ingebakken en was dit een
uitdaging.

In 2019 kwam in verschillende teams
naar voren dat er sprake was van
onderbezetting en hoge werkdruk,
wisselingen van collega’s en van
leidinggevenden. Sterke kanten zijn
dat veel teams een hoge betrokkenheid ervaren op elkaar en op het
werk. Een valkuil hiervan die is

Medewerkers
Eind 2019 had Cavent 163 medewerkers. Dat
zijn er drie minder dan het jaar ervoor.
De medewerkers houden zelf hun kennis
bij en praten over hoe ze dingen anders of
beter kunnen doen.
We kijken naar waar medewerkers goed in
zijn en wat voor werk het best bij hen past.
Cavent is sinds een paar jaar bezig met beter
plannen. Veranderingen in de roosters en
planningen zijn er om beter voor de je te
zorgen.
Medewerkers van Cavent krijgen verschillende cursussen om hun werk zo goed
mogelijk te doen. Een cursus in 2019 was
wandelcoaching.

Om alle medewerkers binnen
Cavent hierin te ondersteunen, is er
een hulpmiddel ontwikkeld om dit
vorm te geven. Daarnaast is er een
toolkit samengesteld door de orthopedagogen, waar teams dankbaar
gebruik van maken.
Vanuit de visie van Cavent en de
eigen regie voor medewerkers is
teamreflectie belangrijk. Ook voor
het zelforganiserende karakter van
teams is reflectie een voorwaarde. In
2019 is dit niet in elk team volgens
hetzelfde tijdspad gegaan. Maar
juist de onrust die is geweest, heeft
nadruk gelegd op het belang van
teamreflectie. Dan kan er lering uit
getrokken worden en een goede
doorstart gemaakt worden.
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benoemd, is het voorbijgaan aan
de eigen grenzen. Dit is een aandachtspunt door bijvoorbeeld het
aantrekken van nieuwe collega’s en
het herstructureren van werkzaamheden.
Voor 2020 zijn binnen de teams de
jaarplannen opnieuw opgesteld,
met meer betrokkenheid vanuit
de teams dan het jaar daarvoor.
Teamcoördinatoren hebben actief
input gevraagd van medewerkers
en het opstellen deels gedelegeerd
naar de medewerkers. Doel was om
het jaarplan echt eigen te maken
van een team en daardoor de eigen
verantwoordelijkheid en zelforganisatie te stimuleren.
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Aantrekken medewerkers
In 2019 is er een nieuw wervings- en
selectiebeleid ontwikkeld, samen
met een werkgroep van medewerkers uit de praktijk. Ook het vrijwilligersbeleid en het stagebeleid zijn
vernieuwd. Uit de externe audit van
2018 kwam het updaten van dit
beleid als advies naar voren; Cavent
is hiermee aan de slag gegaan.
Door de vernieuwing van beleid is
er een eenduidig plan van aanpak
gekomen voor het vergroten van
het personeelsbestand. Vrijwilligers
zijn onmisbaar voor de cliënten van
Cavent. Vrijwilligers maken dat de
cliënt meer verbonden is met de
samenleving en zij zijn als het ware
een goede buur. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten met
cliënten niet ondernomen kunnen
worden.
Wat betreft stagiair(e)s is een van
de speerpunten is dat de match van
stagiair(e) en stageplek hoofdzakelijk gebaseerd wordt op de leervraag
van de stagiair(e) en minder op de
vraag van de locatie. Zo wil Cavent
aantrekkelijk zijn voor onze toekomstige medewerkers.
Capaciteitsplanning
In 2019 zijn de eerste resultaten
van Capaciteitsplanning zichtbaar
geworden. Nadat alle teams in 2018
zijn gestart met het traject, was
Cavent Grutto de eerste die in 2019
daadwerkelijk de uitkomsten in de
praktijk bracht. Voor Cavent Grutto zijn hier goede veranderingen
uit voortgekomen en is er in 2019
gewerkt aan de kinderziektes. Alle
andere locaties hebben in 2019,
net zoals Cavent Grutto, een basisrooster opgesteld en zijn hiernaar
gaan werken. Dit basisrooster wordt
regelmatig geëvalueerd, waarna er
aanpassingen gedaan kunnen worden op basis van wisselingen in de
cliëntenagenda’s. Het traject van de
capaciteitsplanning is door de locaties als leerzaam ervaren, maar ook
als intensief. Op een aantal locaties
is er meer bijschaving nodig om het

nieuwe basisrooster beter werkbaar
te maken. Daarnaast is er ervaren
dat de methode van capaciteitsplanning in de extramurale werkwijze
om een andere benadering vraagt.
Eind 2019 is dit uit de evaluaties
gekomen en is er gestart met een
doorstart van capaciteitsplanning.
Waarbij hetzelfde doel voor ogen
wordt gehouden, maar de methode meer aan zal sluiten op wat de
betreffende locatie nodig heeft.
Toerusting van medewerkers
In 2019 hebben de teamcoördinatoren een plan gemaakt om zich
anders te gaan organiseren. Vanuit
verschillende teamsessies en een
assessment is het besluit genomen
dat de teamcoördinatoren veel meer
ingezet zullen worden vanuit hun
kwaliteiten en aansluiting op de
locatie. In de overgangsfase werken de teamcoördinatoren tijdelijk
samen op de verschillende locaties,
om te kunnen voldoen aan het faciliteren van de medewerkers. Naast de
aangewezen locaties wordt zo ook
breder ingezet op hun expertises,
zoals kennis van de psychiatrie, of
ervaring als coach.
Ook voor de managers hebben er
veranderingen plaatsgevonden.
Waar de manager eerst een locatiemanager was, zijn ze nu clustermanager geworden. Naast dat er in
2019 twee nieuwe clustermanagers
begonnen zijn na het vertrek van
twee collega’s, zijn ook de taken en
verdeling onder de loep genomen.
Clustermanager zijn betekent dat
zij, naast een locatie aansturen, ook
een aandachtsgebied hebben, zoals
cliënt en dienstverlening, kwaliteit
en processen, en goed werkgeverschap. Dit laat zien dat er vanuit de
onrust van 2019 lering is getrokken
en een plan is opgesteld. In 2020 zal
dit worden geëffectueerd. We zien
uit naar de positieve effecten die
hierdoor zullen gaan doorwerken
naar de medewerkers op de werkvloer.
Om het niveau van de medewerkers

goed op peil te brengen en te houden, is er beleid uitgezet voor het
opleidingsniveau van de medewerker. Natuurlijk was er al goede aandacht voor opleidingsniveaus, maar
dit is nu vastgesteld. Assistent-begeleiders moeten minstens over een
MBO-3 diploma beschikken. Begeleiders-coaches en staffunctionarissen moeten minstens een MBO-4
diploma hebben. Wanneer een
sollicitant een MBO-2 diploma heeft
of zij-instromer is, wordt er gekeken naar de mogelijkheid om leren
en werken te combineren. Want
kwaliteit zit natuurlijk niet alleen in
opleiding, maar ook in eigenschappen, ervaring en motivatie.

Conclusies en ontwikkelkansen

Duurzaamheid

Van 2019 kan eerlijk gezegd worden
dat het voor medewerkers in alle
lagen een jaar was van roeien met
de riemen die we hebben. Een van
de resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2018
was, dat medewerkers zich sterk
betrokken voelen bij hun werk. Dit
is een kwaliteit die heeft gemaakt
dat de medewerker ook in een
jaar van uitdaging niet opgeeft en
toch doorzet. We zijn blij te mogen
vermelden dat de opgaande lijn in
de organisatie én in het faciliteren
van de medewerker, goed in gang is
gezet.

Investeringen in hardware
Cavent wil graag investeren in duurzaamheid. De investering in 2019 is
met name te zien in de zogenoemde
‘hardware’. Zo is er veel geïnvesteerd
in zonnepanelen, op de locaties

Duurzaamheid
Er zijn zonnepanelen geplaatst op
Stougjeshof en de Johannahoeve.
Met cliënten wordt gepraat over duurzaamheid. Dit willen we vaker gaan doen.
Natuurspeeltuin Cavent BSO

Leren en ontwikkelen
Cavent spreekt van leren in plaats
van opleiden. Leren is geen doel op
zich. Daarmee wordt benadrukt dat
leren breder is dan het volgen van
cursussen en opleidingen. Bovendien: opleiden onderga je, leren doe
je actief zelf.
De vormen waarin leren kan
plaatsvinden zijn zowel individueel
als collectief en lopen uiteen van
cursussen/trainingen/opleidingen
volgen tot intervisie, coaching, intercollegiale toetsing, e-learning, casuïstiek bespreking, ethisch dilemma,
boeken lezen en werkbezoeken.
In 2019 is een scholingsaanbod
aangeboden waaronder een aantal
basiscursussen en ook de cursus
‘wandelcoach’, waarbij reflectie op
de werk-privé-balans veel aandacht
krijgt. Voor 2020 ligt er een volledig
scholingsaanbod. Zo zullen eerdere cursussen herhaald en verdiept
worden, en nieuwe cursussen
gebaseerd op de behoefte van de
specifieke teams en medewerkers. Er
is ook een basispakket aan verplichte cursussen die belangrijk zijn voor
alle (nieuwe medewerkers) binnen
Cavent. Dit zijn de cursussen Verbindende communicatie, Methodische
werkwijze en PlanCare.

Ontwikkeling
natuurspeeltuin
Cavent BSO
Kinderen en jongeren zijn de toekomst, daarom willen we juist hen
meegeven hoe je op een duurzame
manier met dingen om kunt gaan.
Samen met de kinderen van Cavent
BSO, hun netwerk en omgeving, hebben we de natuurspeeltuin ontwikkeld; een tuin met onder andere een
modderkeuken, piratenschip, wipwap,
waterglijbaan, wigwam en ga zo
maar door. Allemaal zelf gemaakt met
spullen uit de natuur of tweedehands
giften. Er is nagenoeg niets nieuws
aangeschaft en materialen gaan voor
lange tijd mee.
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Cavent Lindehoeve, Johannahoeve
en de Stougjeshof. De Stougjeshof
is vrijwel energieneutraal door de
energiezuinige bouw en het grote
aantal zonnepanelen waarmee het
dak is volgelegd. Voor Cavent Grutto
zijn er plannen gemaakt om in 2020
zonnepanelen te gaan installeren
en een plan te maken om de buitenkant (zijmuren, ramen) te gaan
opknappen voor een betere isolatie.
Medewerkers
Duurzaamheid houdt ook in duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Samen met de gemeente Hoeksche
Waard, Zorgwaard, Heemzicht,
maar ook Rabobank HW en andere
organisaties in de regio heeft Cavent
de ambitie uitgesproken om een
mantelzorgvriendelijke organisatie
te willen zijn. Daarvoor doet Cavent
in 2020 onderzoek naar hoeveel van
onze medewerkers naast hun werk
ook mantelzorger zijn en hoe wij als
Cavent kunnen bijdragen aan een
betere balans en meer ondersteuning aan medewerkers die naast hun
baan ook nog zorg of ondersteuning
bieden aan een naaste.
Ook is er aandacht besteed aan
bewustwording voor duurzaamheid onder de medewerkers. Onder
andere door een melding onder de
e-mail-handtekening om printen te
ontmoedigen. Maar ook door het
printvolgsysteem in te voeren, om
onnodig printen te voorkomen.
Cliënten
Het gesprek over duurzaamheid met
cliënten vindt plaats, bijvoorbeeld
door het organiseren van de warme
truiendag. In 2020 is duurzaamheid
een onderwerp wat verder op de
agenda gezet zal worden in gesprek
met de cliënten(raad).
Conclusies en ontwikkelkansen
Cavent heeft in 2019 geïnvesteerd
in de ‘hardware’ qua duurzaamheid.
Met andere prioriteiten is het vaak
dit onderwerp wat achterblijft. Toch
is er in 2019 in geïnvesteerd en

aandacht voor geweest. Hierin kan
nog een verdiepingsslag worden
gemaakt.
Vooral de bewustwording van duurzaamheid bij cliënten en medewerkers biedt nog kansen.

Eindconclusie

Bijlagen

Terugkijkend op het afgelopen jaar
met veel veranderingen en ontwikkelingen kunnen we concluderen
dat we goed op weg zijn om de
ingezette lijn van ontwikkeling te
verzilveren. We hebben het vizier op
doorontwikkeling en verdere professionalisering van onze zorg- en
dienstverlening met de vraag van de
cliënt als vertrekpunt. Er zijn stappen
gezet om de bedrijfsvoering beter
aan te laten sluiten bij het primaire
proces. Korte lijnen en meer verbinding zorgen voor draagvlak in
de hele organisatie en leiden tot
resultaten.
De komende jaren blijven we focus
houden op kwaliteit van zorg georganiseerd vanuit de vraag van de
cliënt, de positionering van goed
werkgeverschap en een efficiënte bedrijfsvoering. Naast nieuwe
ontwikkelingen zijn de methodische
aanpak, capaciteitsmanagement en
informatie gestuurd werken belangrijke pijlers om onze organisatiedoelstellingen te realiseren samen
met interne en externe stakeholders

Bijlage 1: reflectie centrale
cliëntenraad
De cliëntenraad heeft het kwaliteitsrapport inclusief de cliëntversie ‘Kort’
doorgenomen en besproken. De
cliëntenraad vindt de cliëntversie

Ook in de regionale samenwerking
worden de krachten gebundeld
om in de Hoeksche Waard slimme
oplossingen in zorgprocessen te
ontwikkelen die meerwaarde bieden
aan de ondersteuningsvragen van
de cliënt. Ondanks de vele ontwikkelingen in het zorglandschap, liggen
er mooie perspectieven en kijken we
met vertrouwen naar de toekomst!

Conclusie
Cavent kijkt altijd hoe zij het nog beter voor
jou en medewerkers kan doen. Afhankelijk
van hetgeen je nodig hebt.

Sollicitatiecommissie Stougjeshof
De sollicitatiecommissie voor begeleiders voor de nieuwgeopende locatie
Stougjeshof bestond uit nieuwe bewoners van deze locatie. Voorafgaand
aan de sollicitatiegesprekken kregen
zij een training van de P&O-manager.
Hierin werd uitgebreid geoefend hoe
je een dergelijk gesprek voert, welke
vragen je dan stelt en er kwamen
proefsollicitanten langs om deze vaardigheden uit te proberen. De deelnemers ontvingen een certificaat.

goed te begrijpen en duidelijk. De
foto’s die erbij staan zijn leuk en de
cliënten herkennen zichzelf en de
begeleiders. De cliëntenraad heeft
uitgebreid vragen gesteld, over wat
een orthopedagoog doet, en waar
de kwaliteitsmedewerker zich mee
bezig houdt.
De cliëntenraad vindt het goed te
lezen dat cliënten meer tevreden
zijn in 2019 over hoe vaak ze hun
begeleider zien, dan in 2018. Maar
omdat het nu al 2020 is en de situatie anders is vanwege de corona-periode, is dit lastig terug te halen hoe
het in 2019 ook alweer was.
De cliëntenraad is over het algemeen tevreden over het rapport.
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Bijlage 2: reflectie ondernemingsraad
De OR vind het kwaliteitsrapport
goed en helder te lezen. Realistisch,
verfrissend en een compleet rapport
waarbij met een kritische, maar
opbouwende blik is gekeken naar de
organisatie. De kwaliteit wordt goed
belicht door de volledigheid aan informatie. De minder goed verlopen
zaken worden beschreven, waarbij
ook beschreven wordt wat er aan
gedaan gaat worden om dit te verbeteren. De beschreven conclusies
en ontwikkelkansen geven de basis
om verder te bouwen aan kwaliteit
in 2020. De wens is dat in het volgende kwaliteitsrapport opvolging
te zien is van de ingezette lijn vanuit
2019. De doorstart van capaciteitsplanning, het benutten van de kwaliteiten van de medewerkers, en het
blijven borgen van de methodische
werkwijze bij de medewerker, ziet de
OR als kansen voor 2020.
Bijlage 3: reflectie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft
met interesse kennisgenomen van
het Kwaliteitsrapport Cavent 2019.
Het rapport geeft een weergave van
het gevoerde beleid dat bijdraagt
aan de kwaliteit van de zorg en de
resultaten van dit beleid binnen de
organisatie.
In deze weergaven zien we zeker
veel informatie terug, die we het
afgelopen jaar als RvT hebben
ontvangen van de bestuurder. Het
is daarmee een mooie opsomming
van de zaken welke bij Cavent spelen, en hebben plaatsgevonden in
het jaar 2019. Er is veel gebeurd en
opgepakt.
Het lijkt ons goed te verhelderen
welke plaats het kwaliteitsrapport
inneemt binnen de verantwoordingsdocumenten, en de kwaliteitscyclus van de organisatie. Zo is voor
de lezer en voor ons als Rvt goed
duidelijk op welke wijze het gele-

zen moet worden en voor wie het
bestemd is.
Er wordt gesproken over het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 20172020 en de bouwstenen binnen dit
kader. Ons advies is de relatie met
dit kwaliteitskader sterker in het
document aan te brengen.
Binnen het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017- 2020 staat het
volgende:
Een landelijk kwaliteitskader berust
op een aansprekende visie, geeft
helderheid aan cliënten over ‘goede
zorg’, helpt medewerkers en teams
om de zorg voortdurend te verbeteren, biedt een handvat voor herijking van intern zorgbeleid en voor
bestuurlijke verantwoording naar
de omgeving. Het is een openbaar
document. Vanaf het rapportagejaar
2017 levert elke zorgorganisatie
uiterlijk op 1 juni van het volgende
jaar een kwaliteitsrapport aan Zorginstituut Nederland.18
De IGZ en het zorgkantoor zullen
voor hun taken gebruik maken van
het integrale kwaliteitsrapport. Extra
uitvraag van kwaliteitsinformatie is
niet voorzien. Uiteraard kan in het
kader van toezicht aan een organisatie aanvullende informatie worden
gevraagd bij risico’s op onverantwoorde zorg of in relatie tot thematisch onderzoek door de IGZ.
Bovenstaande geeft het belang aan
van een goede verslaglegging gebaseerd op het kwaliteitskader. Vanuit
het kwaliteitskader zien we de
bouwstenen, het zorgproces rond
de individuele cliënt, onderzoek
naar cliënt ervaringen en kwaliteitsrapportage en visitatie terug komen
in het stuk. De zelfreflectie in de
teams komt daarentegen minder
aan bod.
Verder ervaren we het qua opbouw
als positief, om ieder hoofdstuk af
te sluiten met conclusies en ontwikkelkansen. Al merken we op dat het
bij de uitwerking van deze afsluiting

dan op onderdelen wel wat concreter kan. Op die manier kan de relatie
getrokken worden naar een jaarplan
voor de komende jaren en wordt
het kwaliteitsrapport nadrukkelijker
een onderdeel voor de totale PDCA
cyclus binnen de organisatie.
We zijn dan ook benieuwd naar de
eindconclusies in hoofdstuk 10. We
hopen dat daar de conclusies op
hoofdlijnen worden beschreven en
welke acties genomen worden.
Tot slot: bij het lezen van het rapport
stellen we onszelf als RvT ook de
volgende reflectieve vraag.
Hebben wij voldoende kennis en
aandacht voor de zorgkwaliteit in
onze vergaderingen en kunnen
we voldoende toetsen of Cavent
voldoet aan het kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg?
Dit rapport helpt ons daarbij. Naast
de reeds bestaande vormen van
informatie, zoals vergaderen op
en daarbij kennis nemen van de
verschillende locaties, onze aanwezigheid bij verschillende gremia, bij
OR CCR ect., door voortgangsrapportages om onze rol t.a.v. kwaliteit
van de zorg goed te vervullen.
Is er naast deze vormen nog meer
nodig, dat invulling geeft aan inzicht
in de harde en zachte kant van
kwaliteit?
In hoeverre hoort de verantwoording van de RvT op dit onderwerp
ook terug te komen in het kwaliteitsrapport?
Het is goed dat we in 2020 onze
toezicht visie met elkaar bespreken
en daarbij vaststellen wat de rol van
de RvT is in het samenspel van het
bewaken van de kwaliteit binnen de
organisatie.
Bijlage 4: maatregelen ter verbetering vanuit de externe-auditrapportage
• De SWOT-analyse is nog niet
doorgetrokken naar de woonvoorzieningen.

• De managementbeoordeling is nu
(nog) te veel een samenvatting van
gegevens. Het beoordelend effect
kan verbeterd worden.
• De profielen van de kwaliteitsmedewerkers en interne auditoren
sluiten nog niet aan bij het verder
door te ontwikkelen auditproces.
• In het kwaliteitshandboek waren
een aantal documenten niet up-todate conform wijzigingen in richtlijnen/Wet- en regelgeving.
• Er is geen overeenkomst voor de
leden in de klachtencommissie en
geen functieprofiel voor de klachtenfunctionaris.
• Vrijwilligersbeleid dient mee te
groeien met de deskundigheid van
de organisatie.
• P&O heeft een jaar achter de rug,
door diverse oorzaken , dat er een
gat is ontstaan betreffende de
continuïteit van een aantal zaken.
Inmiddels heeft de organisatie een
aantal zaken wederom opgepakt.
Bijlage 5: aanbevelingen vanuit
de interne-auditrapportage
• Assistent-begeleiders meer betrekken bij de totstandkoming van
processen binnen de organisatie.
• Assistent-begeleiders, dagbesteding en vrijwilligers betrekken bij de
cliëntplanbesprekingen.
• Deskundigheidsbevordering begeleider-coach organiseren omtrent
de uitvoer van de werkprocessen.
Onderaanneming dagbesteding Wlz
en herindicaties Wlz.
• Ontwikkelingsmogelijkheden op
huidige dagbestedingsplekken van
cliënten periodiek blijven onderzoeken en evalueren.
• Ontruimingsplannen updaten en
ontruimingsoefeningen structureel
plaats laten vinden op momenten
waarop er zo veel mogelijk medewerkers aanwezig zijn.
• Samenwerking tussen de nieuw gevormde teams op de Grutto borgen.
Hierbij aandacht voor ontruimingen
en bijhouden aanwezigheidslijst
voor de brandweer.
• Monitoring scholing HACCP en

voedselbereiding centraal borgen,
gelijkelijk monitoring BHV.
• Opvolging MIC’s beschrijven in
het MIC-proces en dit Cavent-breed
communiceren.
• Het extramurale team informeren
en coachen in de uitvoering van het
MIC-proces.

• Bij een volgende audit de auditees
door de auditcoördinator laten
selecteren in plaats van door de
locaties zelf. Dit om te voorkomen
dat dezelfde personen herhaaldelijk
worden geaudit en er een eenzijdig,
onvolledig beeld ontstaat.

• Een eenduidig inwerkproces
opstellen. Dit onderbrengen bij de
afdeling P&O. Hierin aandacht voor
de PDCA-cyclus. Locaties verantwoordelijk stellen voor inhoudelijke
locatiespecifieke aanvullingen op
het proces en de uitvoering.
• Vacatures op de website van
Cavent tijdig verbergen. Realistische
uren bieden aan nieuwe medewerkers.
• Het vrijwilligersbeleid centraal
borgen en Cavent-breed informeren
over het proces.
• Functiebeschrijvingen herzien en
een eenduidige benaming toebedelen aan de verschillende aandachtfunctionarissen binnen Cavent,
zodat dit per locatie overeenkomt.
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