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Samenvatting
Cavent is continue aan veranderingen en ontwikkelingen onderhevig en ook in 2018 is er weer hard
gewerkt. De ontwikkeling en implementatie van de Methodische Werkwijze Cavent, een cyclisch
werkproces gebaseerd op de visie van Cavent, is in 2018 afgerond. De kernelementen van de
Methodische Werkwijze zijn: eigen regie, eigen kracht en het werken vanuit de kernwaarden
gelijkwaardigheid, respect voor eigenheid en openheid. Vanuit deze kernwaarden geven we vorm aan
verbinding met de cliënt en diens sociale netwerk. De implementatie heeft een paradigmaverschuiving
teweeg gebracht. Niet langer staat iemands beperking centraal, maar de behoeften en mogelijkheden.
Kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel bij Cavent en we willen graag weten hoe onze cliënten dit
ervaren. Het cliënttevredenheidsonderzoek is in 2018 anders vormgegeven. Onze cliënten krijgen nu
elk jaar minimaal één keer de kans om een verkorte vragenlijst in te vullen, in plaats van om de drie
jaar. De opvallendste uitkomsten waren: cliënten vinden dat er goede afspraken staan in het cliëntplan
en hebben een fijne woning, maar ze voelen zich niet altijd begrepen door de begeleiders en het is
lang niet altijd bekend wat begeleiders opschrijven.
De structuur van medezeggenschap is in 2018 onveranderd gebleven. Cavent stimuleert cliënten
melding te maken van eventuele ontevredenheid en klachten. In 2018 zijn er 8 klachten behandeld.
De onderwerpen van de klachten zijn gevarieerd: van overlast tot facturering tot begeleiding en
bejegening.
Kwaliteit van zorg staat of valt met het personeel. Het driejaarlijkse
medewerkerstevredenheidonderzoek is in 2018 uitgevoerd door Effectory. Hieruit komt overkoepelend
naar voren dat de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers duidelijk aanwezig is en zij blij
zijn met ontwikkelingsmogelijkheden. Er is behoefte aan een focus op werkdruk en communicatie. Er
zijn verschillen tussen teams en per team worden de eigen prioriteiten gesteld. Alle zorgteams hebben
in 2018 een teamreflectie uitgevoerd. Elk team mag zelf kiezen hoe zij dit vormgeeft en doet dit aan
de hand van een aantal vastgestelde thema’s. De methodische werkwijze en de hulpmiddelen die
hiervoor zijn ontwikkeld worden ingezet en de uitkomsten worden meegenomen in het teamplan.
Cavent besteed aandacht aan de vitaliteit van medewerkers door het programma ‘Mijn vitaliteit’ aan te
bieden. Dit bestaat uit een vrijblijvend preventief medisch onderzoek en een persoonlijk adviesgesprek
voor medewerkers. Daarnaast is er in 2018 gestart met een succesvolle pilot capaciteitsmanagement
op een van haar locaties en besloten dit binnen alle team in te zetten. Een omvangrijke operatie die in
2019 voortgezet zal worden. Cavent heeft in 2018 ingezet op vermindering van administratieve
handelingen door te werken met een werkgroep Vermindering Administratieve Lasten. Een
omvangrijke klus, die zo goed als afgerond is, is de digitalisering van de dossiers in ons elektronisch
cliëntendossier in PlanCare.
Ook in 2018 heeft Cavent uitvoerig aandacht gegeven aan veiligheid voor cliënten en medewerkers
middels het voldoen aan de HACCP- en legionellapreventie-normen, het periodiek keuren van de
brandmeldinstallaties die op alle locaties aanwezig zijn, het periodiek uitvoeren van de RI&E, jaarlijkse
keuringen van de medische hulpmiddelen en het inspelen op de meldingen incidenten en calamiteiten
(MIC’s). De meldingen in 2018 zijn zeer verschillend per locatie en te herleiden naar de doelgroep of
de indeling van het gebouw.
Van collega instellingen kunnen we leren. In 2018 heeft de externe visitatie voor het eerst plaats
gevonden met het kwaliteitsrapport van 2017 als onderlegger. De visitatie levert wederzijds
herkenning. De visitatie is afgesloten met appél om elkaar vaker op te zoeken en meer van elkaar te
leren.
Cavent heeft ervoor gekozen om te investeren in duurzaamheid in de breedste zin van het woord; een
duurzame samenleving en duurzaam leven is in hoge mate belangrijk voor de kwaliteit van leven. De
ambities zijn vastgelegd in een nota duurzaamheid. In 2018 is er ingezet op de quickwins; er zijn
zonnepanelen op het dak van de Johannahoeve gelegd en er zijn plannen voor de andere locaties in
2019.
In 2019 zal Cavent zich vooral gaan richten op het uitbouwen en verbeteren van wat er de voorbije
jaren is ingezet, met extra aandacht voor cliënten, het netwerk en het personeel op de werkvloer.
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1. Inleiding
1.1 Over Cavent
Cavent is een kleinschalige organisatie in de Hoeksche Waard die hulp, begeleiding en ondersteuning
biedt aan mensen met een beperking. Dit doen wij in diverse woon- en dagbestedingsprojecten en in
de thuissituatie door middel van ambulante ondersteuning.
Onze locaties
Cavent heeft vier woonlocaties, waar 24-uurs zorg wordt geboden; zorgboerderij de Lindehoeve in
Mookhoek, de Gruttoflat in Strijen, de Vlashof in ’s-Gravendeel en de woonvoorziening in
Numansdorp. Cliënten die in een van onze woonlocaties wonen hebben een eigen appartement. Elke
locatie heeft daarnaast gemeenschappelijk ruimtes waarin elke locatie naar cliëntbehoefte
gezamenlijke momenten en activiteiten organiseert. Daarnaast biedt Cavent op de Lindehoeve
dagbesteding, logeren en BSO. Ook op de Grutto wordt dagbesteding geboden. Op de
Johannahoeve, naast de Lindehoeve bevindt zich Cavent Tuin; ons leerwerkbedrijf dat cliënten
voorbereid op de arbeidsmarkt.
De vijfde locatie Stougjeshof wordt momenteel gebouwd en wordt een uniek woonconcept waar wordt
ingezet op community vorming, het benutten van eigen talenten en elkaars kracht om zelfstandig te
kunnen wonen. Stougjeshof zal bestaan uit 47 appartementen rondom een gezamenlijke binnentuin
en zal naar verwachting in augustus 2019 worden opgeleverd
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Verdeling van de cliëntenpopulatie
Op 1 januari 2018 waren er in totaal 226 cliënten in zorg bij Cavent. Op 31 december 2018 waren dit
er 243. Deze stijging is met name te zien bij het aantal nieuwe cliënten dat bij Cavent in zorg is
gekomen in 2018 met een WMO indicatie. Het aantal WLZ en GGZ cliënten is ongeveer gelijk
gebleven. Cavent heeft slechts plaats voor 5 intramurale cliënten met een GGZ indicatie. Cliënten
vanuit de Jeugdwet zijn iets gedaald. In totaal zijn er in 2018 35 nieuwe cliënten in zorg gekomen bij
Cavent en 18 uit zorg gegaan.
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Opbouw medewerkersbestand
Op 31 december 2018 waren er in totaal 166 vaste medewerkers in dienst bij Cavent. In totaal zijn er
66 assistent-begeleiders, 40 begeleider-coaches, 5 teamcoördinatoren, 3 locatiemanagers en 11
huishoudelijk medewerkers verdeeld over de locaties. De ondersteunende afdelingen werken vanuit
het regiokantoor, waaronder onder andere 2 orthopedagogen, 2 verpleegkundigen, 2 medewerkers
P&O en 6 medewerkers vallend onder het cliëntservicebureau. Daarnaast zijn vrijwilligers onmisbaar
en niet te weg te denken bij Cavent. Ook binnen Cavent is de verdeling man-vrouw ongelijk: maar
liefst 88,55% van de medewerkers is vrouw en het overgrote deel van de medewerkers werkt
parttime. De leeftijdscategorieën van de medewerkers binnen Cavent is verdeeld, al is er enigszins
sprake van vergrijzing.
Leeftijdscategorieën personeel 2018
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1.2. Aanpak kwaliteitsrapport
Dit kwaliteitsrapport geeft een weergave van de kwaliteit die Cavent levert. Voor Cavent is kwaliteit
van zorg een belangrijk speerpunt. In dit rapport staat beschreven wat we onder kwaliteit verstaan,
hoe er op kwaliteit gestuurd wordt, verbeterd 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 2018. Zo doet Cavent verschillende metingen en onderzoeken, waar in het rapport naar
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wordt gerefereerd. Het kwaliteitsrapport dient als onderlegger voor intern dialoog en samenspraak
binnen de organisatie en dit is het eindresultaat.

2. Besturingsvisie
Het traject “Van zorgen voor naar zorgen dat” heeft zich in het afgelopen jaar verder geëvolueerd.
Uitgaan van eigen regie van de cliënt over diens leven, over diens ontwikkeldoelen en over de manier
waarop we als Cavent daarop onze ondersteuning vorm geven komt in steeds meer facetten van ons
dagelijks werk terug. Daarin ligt de essentie van onze kwaliteit van werken. Het bepaalt in sterke mate
de afspraken die we maken met de cliënten en/of hun vertegenwoordiger over de ondersteuning die
we verlenen, wat we daarover in de cliëntplannen vastleggen en niet in de laatste plaats de focus
waarmee we de alledaagse zorg vormgeven en bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van onze
cliënten. Het ontwikkelen en uitvoeren van de Methodische Werkwijze Cavent en alle inspanningen en
activiteiten die daaraan verbonden waren hebben daar toe bijgedragen. Dit project is per 31 december
2018 afgerond en geïmplementeerd in de organisatie. Daarover later meer.
Daarmee doen we niets af aan de visie die Cavent in het afgelopen decennium heeft
gebruikt als basis onder haar werkzaamheden; de methodische werkwijze is een verdere
invulling en vooral verrijking. Onze visie ‘Naast mensen staan” was en is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten:
• We hebben een protestants christelijke signatuur en dragen dit uit.
• We geloven in kleinschaligheid.
• We organiseren onze ondersteuning dichtbij waar mensen zijn opgegroeid in verbondenheid met
de omgeving waar men woont of heeft gewoond, onderwijs heeft genoten of waar men werkt.
• We zijn ervan overtuigd dat deze visie bijdraagt aan de inclusie van onze doelgroep.
• Juist de betrokkenheid van de omgeving zal in onze visie een bijdrage leveren aan de kwaliteit
van bestaan van onze cliënten.
• Als professionele organisatie staan we borg voor ondersteuning daar waar cliënten,
mantelzorgers, vrijwilligers en burgers een beroep op ons doen. We vervullen een rol als ‘veilige
haven’ en faciliteren zelfstandigheid en groei van onze cliënten.
Cavent is van mening dat mensen met een beperking 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 moet kunnen invullen in de
maatschappij. Daar horen inkomen, volwaardig wonen en het maken van zelfstandige
keuzes bij, maar ook het leveren van een bijdrage aan de Civil society.

3. Methodische Werkwijze Cavent
In 2015 is de eerste start gemaakt met de ontwikkeling van de Methodische Werkwijze Cavent bij
onze extramurale zorg. In het opvolgende jaar is gestart met de implementatie van de werkwijze.
De basis daarvoor was de methodiek voor sociale netwerkversterking zoals die door MEE is
ontwikkeld. Onze cliënten en hun vertegenwoordigers bleken zeer tevreden over deze werkwijze, de
medewerkers enthousiast. Bovendien bleek de methodische werkwijze Cavent ook in de praktijk een
goed instrument om uitdrukking te geven aan onze visie. Daarom is Cavent in 2016 gestart om de
werkwijze ook te implementeren binnen de woonvoorzieningen. Dit is per 31 december 2018
afgerond. In 2019 volgt nog de beschrijving en publicatie van de ontwikkelde methodiek.
De Methodische werkwijze Cavent is een cyclisch werkproces met hulpmiddelen en een beschrijving
van vaardigheden gebaseerd op de visie van Stichting Cavent. De methodische werkwijze wordt
toegepast in de dagelijkse begeleiding van een cliënt en in de wijze waarop een organisatie
georganiseerd wordt. Bij Cavent wordt de methodische werkwijze ook steeds meer gebruikt bij het
aanpakken van vraagstukken binnen de organisatie.
De implementatie van de methodische werkwijze heeft een paradigmaverschuiving teweeg gebracht.
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Niet langer staat iemands beperking centraal, maar juist de behoeften en mogelijkheden 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. Ook kiest de cliënt zelf wie hij graag vanuit zijn netwerk zou betrekken om
hem te helpen.
De kernelementen van de Methodische Werkwijze Cavent zijn:
• Eigen regie
De cliënt geeft zelf aan op welke punten hij ondersteuningsbehoeften heeft
en wil leren dan wel zich wil ontwikkelen. De cliënt geeft ook zelf aan 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.
Invulling geven aan het begrip eigen kracht is daarmee
veel meer dan het terug ‘over de schutting gooien’ van
zorgtaken naar de cliënt en zijn netwerk. 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.
• Het werken vanuit de kernwaarden:
o Gelijkwaardigheid
o Respect voor eigenheid
o Openheid
Vanuit deze kernwaarden geven we vorm aan verbinding
met de cliënt en met diens
sociale netwerk. Vanuit een gezamenlijk perspectief en
gedeelde doelen geven we vorm
aan de ondersteuning van de cliënt. Praktisch gezien ziet
dat er nu stapsgewijs als volgt
uit:
o Kennismaking (in het bijzonder bij nieuwe cliënten)
o Informatie verzamelen
o Doelen, wensen en ambities van de cliënt ontdekken
o Informatie analyseren, zo nodig diagnostiek en het
maken van een risico-inventarisatie, waarin o.a. aandacht is voor de gezondheidsrisico’s van de
cliënt
o Vastleggen van de beeldvorming, waaronder de risico-inventarisatie
o Kiezen van doelen en doelen en afspraken vastleggen in het cliëntplan
o Verdelen van de taken. Cliënt, professional en het netwerk, ieder doet zijn deel.
o Uitvoeren
o Evalueren
• Een sterke nadruk op cyclisch werken.
Plannen maken is mooi, maar ze realiseren is mooier. Kortom, 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 twee maal per jaar, bekijken we met hen de voortgang
op de situatie, afspraken en doelen en beoordelen we of bijstelling nodig is. Beeld zegt veel meer
dan we hier kunnen beschrijven. Hoe de methodische werkwijze uitpakt voor een cliënt is daarom
het beste te zien in het filmpje Steeds meer Claudia dat te zien is vanaf de homepage van onze
website www.cavent.nl.
In 2018 hebben in het kader van de implementatie de volgende activiteiten plaats gevonden:
• Aanpassen van werkprocesbeschrijvingen aan de methodische werkwijze. Met name het cyclisch
werken en het betrekken van het netwerk zijn verwerkt in de werkprocesbeschrijvingen.
• Het elektronisch cliëntendossier PlanCare is niet alleen volledig gedigitaliseerd maar is nu ook
ingericht om de verschillende processtappen in de methodische werkwijze te kunnen
documenteren. De inrichting biedt de medewerkers de ondersteuning om daadwerkelijk de pdcacyclus te kunnen hanteren. Nu vindt de volgende stap plaats door met behulp van PlanCare voor
het management sturingsinformatie te genereren in hoeverre bij alle cliënten daadwerkelijk de
pdca-cyclus wordt doorlopen.
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Er is ingezet op versterking van het functioneren van de teamcoördinatoren (TC). Zij zijn
tegelijkertijd coach, vraagbaak en ook motivator naar de begeleider-coaches daar waar het gaat
om de methodische werkwijze. Hun inzet is daarmee zowel tijdens het implementatieproces als in
de periode die nog volgt cruciaal. De TC’s zijn in 2018 sterk betrokken bij de verdere ontwikkeling
van de methodische werkwijze veelal in de vorm van meedenkbijeenkomsten. De werkwijze is
daarmee ook van hen geworden. Daarnaast is ingezet op coaching.
Het programma met deskundigheidsbevordering is verder doorgezet. Evenals in 2017 is hierbij
een menukaart aan cursussen en trainingen aangeboden aan de medewerkers. Deze omvatte
onder meer:
o Verbindende communicatie
o Contextuele hulpverlening “Netwerk: boeiend of vermoeiend’
o Procesbegeleiding basisposter
o Traumasensitief werken
o Verslaving
o Psychiatrie
o Autisme
o Epilepsie
Methodisch werken is verbreed naar methodisch organiseren. De visie van Cavent op het werken
met de cliënt wordt hier toegepast op het aanpakken van interne vraagstukken. Eigenlijk niet
anders dan practise what you preach. Daar waar de werkwijze met cliënten een effectieve manier
is om creativiteit, betrokkenheid en draagvlak bij alle betrokkenen te bereiken is dat binnen de
organisatie niet anders. Los daarvan is het werken met basisposters en vergelijkbare vormen als
netwerkbijeenkomsten ook een hele plezierige manier van werken. Ieder team heeft voor zichzelf
met de methode en de bijbehorende meedenkbijeenkomsten de doelen voor 2018 vastgesteld.
Het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) en met name de uitkomsten van de individuele
vragenlijsten zijn nu geïntegreerd in de cyclus. De antwoorden geven in hoge mate inzicht in het
welbevinden van de individuele cliënt en zijn daarmee een belangrijke bron van informatie in de
beeldvorming.
Cavent heeft een vernieuwde visie op vrijheid, een fundamentele waarde voor mensen, die meer
aansluit bij de eigen regie van de cliënt. Cavent gelooft in ‘vrijheid op maat’, waarmee wordt
bedoelt dat als iemand de vaardigheid mist om informatie te verkrijgen, te begrijpen en te
boordelen 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 keuzen kan maken die bij hem/haar passen. Vrijheid op maat kan
betekenen dat de vrijheid in keuzes wordt ingepekt. Dat mag Cavent alleen doen als de cliënt en/
of de wettelijk vertegenwoordiger hier toestemming voor geeft en een beperking van de keuzes
nooit uitvoeren wanneer de cliënt zich hiertegen verzet.

Al met al vormt de implementatie van de methodische werkwijze een enorme impuls voor de kwaliteit
van werken bij Cavent. Niet alleen vormt de werkwijze een methodisch fundament onder het handelen
van onze medewerkers, het is een sterke impuls voor het cyclisch werken. Het jaar 2018 heeft in het
teken gestaan van de verankering binnen de organisatie. De methodische werkwijze is gebleken niet
alleen een op zichzelf staande vorm van leveren van zorg aan de cliënt te zijn, maar wanneer de
onderliggende visie en uitgangspunten eenmaal gedragen worden door de medewerkers is er geen
weg meer terug. Andere werkprocessen zijn er op aangepast en de wijze van samenwerking intern is
er door veranderd.

4. De medezeggenschap bij Cavent
Wat niet veranderd is is de structuur van de medezeggenschap bij Cavent. Die vinden we vanouds al
van grote waarde; daar waar het de woon- en leefomgeving van onze cliënten aangaat vinden we het
niet anders dan logisch dat zij daar zoveel mogelijk zelf vorm aan geven. Cavent heeft daar ook
uitdrukking aan gegeven door een aantal bevoegdheden die voorheen alleen bij de Centrale
Vertegenwoordigersraad (CVR) waren belegd over te dragen aan de Centrale Cliëntenraad (CCR).
De medezeggenschap voor cliënten is opgebouwd uit een cliëntenraad per locatie (CR) en op
stichtingsniveau is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) De samenstelling van het exacte aantal leden
fluctueert, maar is momenteel als volgt:
• CR Strijen: 7 leden
• CR Numansdorp: 7 leden
• CR Vlashof/Lindehoeve: 5 leden
• CCR: 6 leden met daarbij een gelijke vertegenwoordiging vanuit de cliëntenraden van de locaties.
Kvk: 41118419 | www.cavent.nl

8
!

Voor cliëntvertegenwoordigers is de structuur voor medezeggenschap vormgegeven in een
Vertegenwoordigingsraad (VR) voor de locaties welke bestaat uit 9 leden. Daarvan maken er drie deel
uit van de Centrale Vertegenwoordigingsraad (CVR).
Naast de radenstructuur worden zowel vertegenwoordigers als cliënten periodiek uitgenodigd voor
bijeenkomsten waar alle vertegenwoordigers respectievelijk cliënten zijn uitgenodigd. De agenda
wordt altijd gevormd door actuele onderwerpen. Zo is op de cliëntenbijeenkomst in het eerste kwartaal
van 2019 gesproken over:
• Uitkomsten CTO
• De methodische werkwijze, uitgelegd door een cliënt
• Stougjeshof
De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk interactief en bij cruciale vragen wordt aan de aanwezigen
gevraagd om middels rode, oranje en groene stemkaarten hun oordeel te geven over de inzet van
Cavent. De discussies zijn zonder meer geanimeerd.
Daarnaast wordt er op de locaties zelf aandacht gegeven aan medezeggenschap door bijvoorbeeld de
huiskameroverleggen, waarin de cliënten zelf onderwerpen mogen inbrengen.

5. Cliënttevredenheid
In 2018 is gestart met het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) nieuwe stijl. Dit is een onderzoek dat
continue wordt uitgevoerd. Voor zover bekend is dit het enige tevredenheidsonderzoek dat op deze
manier wordt uitgevoerd. Nog éénmaal de wijzigingen ten opzichte van het klassieke CTO op een rij:
• De vragenlijst wordt nu door iedere cliënt minimaal één maal per jaar ingevuld. Meerdere keren
invullen mag.
• Het invullen van de vragenlijst is nu verbonden aan de jaarlijkse evaluatie van het cliëntplan. Circa
zes weken voor de bespreking van het cliëntplan wordt de vragenlijst ingevuld. De cliënt kan
toestemming geven om de antwoorden te gebruiken bij de beeldvorming voorafgaand aan het
bespreken van het cliëntplan.
• Doordat de vragenlijsten over het hele jaar worden ingevuld ontstaat een continue beeld over de
tevredenheid van cliënten; dat beeld is ook in te delen naar locatie. Hiermee kan een
locatiemanager sneller inspelen op ontwikkelingen binnen een locatie.
• De vragenlijst is ingekort van 69 naar 35 vragen. Dit past beter binnen de spanningsboog van de
cliënten en daarmee neemt ook de kwaliteit van de antwoorden toe. Om toch tot het bevragen van
alle domeinen te komen en daarop te kunnen benchmarken met collega-instellingen is de
volgende indeling uitgewerkt:
o Ieder jaar komen 15 hoofdvragen terug waarbij een gelijke verdeling over de thema’s
wordt gehanteerd.
o Daarnaast worden er ieder jaar 2 a 3 thema’s nader uitgevraagd. Over een periode van 3
jaar komen alle thema’s een keer aan bod en zo ontstaat een volledig beeld over een
periode van drie jaar.
o Ieder jaar is er ruimte voor 4 tot 6 actuele vragen. Deze worden in afstemming met de
locatiemanagers vastgesteld.
• De resultaten worden nu per kwartaal aan locatiemanagers aangeboden. Deze cyclus loopt gelijk
met die van de kwartaalrapportages. De locatiemanagers kunnen daarom de resultaten én
voorgenomen verbeterpunten meenemen in de rapportage. Op deze wijze wordt geborgd dat er
ook daadwerkelijk op de uitkomsten gestuurd wordt.
In 2018 is het CTO ingevuld door 78 van de 105 intramurale cliënten. Het relatief lage aantal vindt zijn
oorzaak in dat pas ruim na 1 januari is gestart met het nieuwe CTO. De cliënten die in het begin van
het jaar hun cliëntplan hebben gedaan zijn dus niet meegenomen. Dat waren er relatief veel omdat er
in deze periode een inhaalactie op is uitgevoerd. Bovendien wordt de termijn van zes weken
voorafgaand aan de bespreking van het cliëntplan in acht genomen. In 2019 zal dit effect niet
optreden omdat inmiddels de interviews met cliënten nu continue plaats vinden en de planning
nauwgezet wordt uitgevoerd.
De antwoorden op de basisvragen geven Cavent breed de volgende resultaten:
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Opvallend is dat veel cliënten van oordeel zijn dat er goede afspraken staan in het cliëntplan (88%).
Dit is ook toegenomen ten opzichte van de meting in 2016. Ook op het hebben van een fijne woning
c.q. fijn appartement wordt hoog gescoord. Daarnaast geven veel cliënten aan altijd bij de begeleiders
terecht te kunnen, terwijl over de kwantiteit begeleiding (vind je dat er genoeg ondersteuning geboden
wordt) minder tevredenheid is. Dat in de afgelopen paar jaar onze begeleidingshouding veranderd is
en we cliënten meer stimuleren om dingen zelf te doen waar dat kan zal daar ongetwijfeld aan
bijdragen.
Bij de actuele vragen kwam naar voren dat een relatief hoog percentage cliënten aangaf wel eens te
maken te hebben gehad met pesten (22%). Ongeveer een kwart heeft dat besproken met de
begeleiding en in de helft van die gevallen heeft dat geleid tot een oplossing.
Met de themavragen is in 2018 ingezoomd op de thema’s individuele begeleiding en het cliëntplan.
Voor het thema individuele ondersteuning leverde dit de volgende resultaten op:
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De algehele tevredenheid over de begeleiding is relatief hoog, maar dat een aanzienlijk deel van de
cliënten aangeeft dat begeleiders ze niet altijd begrijpen is reden voor aandacht op dit onderwerp.
Op het thema ondersteuningsplan zijn de resultaten als volgt:

!
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Alle resultaten zijn ook per locatie uitgesplitst. De resultaten per locatie zullen ook op die locaties in de
teams en met de cliëntenraad besproken worden. In gezamenlijkheid wordt beoordeeld waar de
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.
Voor 2019 staan de volgende acties in de planning:
• Verbeteren van het rapportageformat zodat met name de leesbaarheid en bruikbaarheid voor
locatiemanagers verbeterd zal worden. Ipsofacto, de organisatie die voor Cavent het CTO
uitvoert, zal per kwartaal de resultaten in een helder overzicht aanleveren.
• De extramurale cliënten zullen weer worden meegenomen in het CTO. Ook hun tevredenheid is
tenslotte van belang voor Cavent. Met het team medewerkers dat de extramurale zorg uitvoert
wordt een voor de zelfstandig wonende cliënten bruikbare routing uitgewerkt.
• Het deel actuele vragen in de vragenlijst blijft, na overleg met de locatiemanagers, voor 2019
hetzelfde. Met name het onderwerp pesten vinden we van belang om te blijven volgen en we
willen graag beoordelen of de maatregelen die op locaties bedacht zijn ook daadwerkelijk effect
hebben.

6. Optimalisering van de dossiers
In 2018 is ingezet op de digitalisering van de dossiers. Al vanaf 2016 is bij Cavent het individueel
cliëntplan in PlanCare, ons elektronisch cliëntendossier, beschikbaar maar nog steeds niet volledig
benut. Aanvankelijk is de volledige digitalisering ingeschat voor vier maanden en zou in april 2018
afgerond zijn. De klus bleek echter omvangrijker en complexer dan gedacht en is in november
voltooid. Met de digitalisering is beoogd:
• Alle informatie over een cliënt overzichtelijk en geordend in één systeem onderbrengen.
• AVG-proof maken van onze cliëntinformatie.
• Het informatiesysteem bruikbaar maken als ondersteuning voor begeleiders en management.
• Het creëren van overzicht of de dossiers volledig en up-to-date zijn.
• Het opschonen van de oude dossiers.
Op wat langere termijn is het de wens om de informatie over een cliënt ook toegankelijk te maken voor
een cliënt. Daarmee kan beter aan het recht van de cliënt om diens dossier in te zien worden voldaan.
Tevens is dit een instrument om de regie van de cliënt ten aanzien van de zorg die deze ontvangt te
versterken. Ook wordt de lage score op dit punt bij het cliënttevredenheidsonderzoek hiermee wellicht
ondervangen.
De digitalisering is een omvangrijke operatie gebleken die ook veel tijd heeft gevraagd van
medewerkers in de uitvoering. Vooral het beoordelen van oude hard-copy documenten op relevante
informatie, het al of niet overbrengen daarvan in het elektronisch dossier en het inscannen van
documenten heeft een flinke inspanning gevraagd.
Medewerkers zijn ondersteund met instructie en training op dossiervorming en het gebruik van
PlanCare. In de praktijk is waar nodig ook daadwerkelijk de helpende hand toegestoken aan de
medewerkers in de uitvoering met name bij het scannen van documenten en het verplaatsen van
digitale documenten van de digitale netwerklocatie naar de beveiligde omgeving van PlanCare.
Begin 2019 worden de laatste papieren dossiers vernietigd.
Bij Cavent is per 31 maart 2019 90,4% van de cliëntplannen op orde. Op drie criteria voldoen de
overige cliëntplannen niet:
A. Het cliëntplan is niet gereed binnen zes weken na aanvang van de zorg. 1,2%
B. Het cliëntplan is er in concept, maar niet in definitieve vorm na 6 weken. 6.6%
C. Het cliëntplan is ouder dan een jaar 7.8%
Er zijn verschillende ontwikkelingen te benoemen die hieraan bijdragen. Zo hebben we in 2018 een
stijging gezien van het aan aanmeldingen van nieuwe cliënten met een WMO indicatie, wat ook zorgt
voor meer te schrijven cliëntplannen in een korte periode.
Het primaire proces wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarin hebben we er bij
Cavent voor gekozen om de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een handtekening te laten
zetten onder het cliëntplan. Dit is in lijn met de eigen regie die we bij onze cliënten belangrijk vinden
en tevens een extra check op het gezien hebben van het cliëntplan. In praktijk blijkt het echter met
regelmaat een uitdaging om tijdig een handtekening te verkrijgen. Niet omdat cliënten en/of hun
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vertegenwoordiger het niet eens zijn met de inhoud, maar simpel omdat het een lage prioriteit heeft.
Dit blijkt een lastig te beïnvloeden verschijnsel. Cavent is hierin afhankelijk van de welwillendheid van
cliënten of hun vertegenwoordigers. Dit probleem speelt zich in het bijzonder af bij de cliënten van
logeren en de BSO die ook betrekkelijk weinig uren zorg afnemen. Bij de intramurale zorg bedraagt
het aantal cliëntplannen dat op orde is 92%, maar ook hier speelt het knelpunt van trage
ondertekening. Cavent zal in 2019 onderzoeken of het mogelijk is cliëntplannen middels een digitale
handtekening te laten tekenen. Dit zou zorgen voor tijdsbesparing en in lijn liggen met de digitalisering
en verduurzaming, omdat het cliëntplan dan niet eerst geprint hoeft te worden.
Aan de zijde van Cavent spelen twee factoren een rol:
• Hoge werkdruk waarbij uitvoerenden prioriteit geven aan het daadwerkelijk zorg verlenen.
• Onvoldoende tijdig plannen van evaluaties van cliëntplannen.
Op dat laatste punt biedt het cliëntservicebureau nu ondersteuning door het per kwartaal aanleveren
van overzichten van cliëntplannen die gaan verlopen en waarop actie noodzakelijk is. In 2019 is
gestart om hierin ook de volledigheid van de dossiers mee te nemen; zijn er doelen, afspraken en
werkplannen in uitvoering.
In PlanCare is ook een hulpmiddel beschikbaar gesteld dat begeleider-coaches in staat stelt om de
vereiste acties te kunnen plannen en de werklast verbonden aan het voorbereiden en opstellen van
cliëntplannen gelijkmatig over het jaar te verdelen.
Met de afronding van de digitalisering van de dossiers heeft ook de werkgroep Vermindering
Administratieve Last (VAL) haar werkzaamheden afgerond. De verwachting is nu dat, na de forse
inspanning, het aantal daadwerkelijke administratieve handelingen verminderd is. Daar waar de
operatie tot nu toe als een vermeerdering van de administratieve last werd ervaren wordt nu onnodig
dubbel, dan wel op meerdere plekken registreren voorkomen. Of de begeleider-coaches ook
daadwerkelijk deze benefits gaan ervaren zal in 2019 moeten blijken.
De werkgroep VAL heeft ook vastgesteld dat Cavent voldoet aan wettelijk vereiste
registratieverplichtingen.
Met betrekking tot de MAZ/MUT-meldingen voldoet Cavent aan de norm. In twee gevallen is de
maximumtermijn van 5 dagen overschreden. In beide gevallen werd dit veroorzaakt door een indicatie
die met terugwerkende kracht werd toegekend; tijdige melding is dan per definitie niet mogelijk.

7. Kwaliteitssysteem
7.1. Ontwikkelingen in 2018
Zoals al aangekondigd in het kwaliteitsverslag van 2017 zijn in 2018:
• Een kwaliteitsfunctionaris aangesteld per 1 november.
• De procescommissie van start gegaan.
• De hoofdwerkprocessen opnieuw beschreven met daarin de methodische werkwijze verwerkt en
wordt voldaan aan specifieke eisen van gemeenten en de Serviceorganisatie Jeugd.
• Er is in 2018 een nieuwe verpleegkundige aangesteld om het beleid en de uitvoering van
medische zorgvragen meer te borgen. Zij vormen nu een team van twee.
Een flink deel van de werkzaamheden is beschreven in deelprocessen. De basis daarvan wordt nog
gevormd door documenten uit het oude HKZ-kwaliteitshandboek. De documenten geven weliswaar
een juiste beschrijving van het werk en ze zijn ook met regelmaat geüpdatet, maar ze zijn ook
omvangrijk en daarmee voor de medewerkers in de uitvoering niet optimaal als het gaat om praktische
bruikbaarheid. Hierin ligt voor 2019 een belangrijke taak voor de procescoördinator en
kwaliteitsfunctionaris van Cavent om deze documenten te herschrijven en te toetsen aan praktische
bruikbaarheid voor de werkvloer.
Het verpleegkundig team heeft samenwerking gezocht en gevonden met Zorgwaard op het vlak van
medische en verzorgende protocollen. Kennis wordt uitgewisseld en, waar dat nodig blijkt, wordt
aangesloten op de deskundigheidsbevordering die Zorgwaard veelal intern organiseert op deze
onderwerpen.
7.2. Externe visitatie
Deze heeft voor het eerst plaats gevonden. Partners in de visitatie waren Zorgwaard, V&V-instelling in
de Hoeksche Waard en HW Wonen, woningcorporatie. Het kwaliteitsrapport 2017 heeft gediend als
onderlegger voor de visitatie.
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Het rapport en het gesprek daarover heeft de volgende bevindingen van de partners opgeleverd:
• De versterking van de rol van het netwerk van de cliënt is duidelijk zichtbaar en ook herkenbaar
voor de partners.
• De herkenning van de kanteling van ‘zorgen voor naar zorgen dat…….’ waarbij de cliënt meer zelf
regie krijgt maar waar ook van wordt verwacht dat deze meer zelf actief wordt.
• Een benchmark met collega-instellingen wordt gemist, zodat niet helemaal te overzien is waar
Cavent nu staat.
• De wijze waarop deskundigheidsbevordering van medewerkers wordt georganiseerd met een
verplicht deel en een a la carte menu wordt positief gewaardeerd.
• De partners signaleren een spanningsveld tussen toenemende externe controle (wet- en
regelgeving, inspectie) enerzijds versus eigen regie anderzijds. Dit wordt ook vanuit de eigen
situatie herkend en zowel als een last als een uitdaging gekwalificeerd.
De visitatie levert wederzijds herkenning, maar ook het zien van een rode draad bij alle
gesprekspartners. Een ieder kent, hoewel het vaarwater van elkaar verschilt, dezelfde ontwikkelingen
op hoofdlijnen. De visitatie is afgesloten met appél om elkaar vaker op te zoeken en meer van elkaar
te leren.
Of de volgende visitatie wordt uitgebreid met meerdere partijen wordt nog nader onderzocht.
De bestuurder van Cavent vormt samen met Alerimus en Heemzicht, beide V&V-instellingen in de
Hoeksche Waard, een leernetwerk kwaliteit. Dit komt één maal per zes weken bij elkaar. In het
leernetwerk worden de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem naast elkaar gelegd en,
met de kennis van de ander, gezocht naar verbetering van het eigen kwaliteitssysteem.
7.3 Certificering
Cavent hanteert de kwaliteitsnormering van de NEN. In 2018 is een herhalingsaudit uitgevoerd door
Tüv-Rheinland. Deze heeft geresulteerd in een positief advies. Wel zijn de volgende bevindingen
aangegeven:
• Niet alle secundaire en uitbestede processen zijn beschreven zoals P&O en de facilitaire
ondersteuning.
• De leveranciersbeoordeling is nog niet gekoppeld aan de kritische processen waardoor de weging
te algemeen gebeurt.
• Het vrijwilligersbeleid is nog niet gekoppeld aan de methodische werkwijze.
• Bij dagbesteding ontbreken de beschreven werkprocessen.
• De functiebeschrijving van begeleider-coach stamt nog uit 2011 terwijl die sterk aan verandering
onderhevig is geweest. Een taak-functie-omschrijving van de facilitair medewerker ontbreekt.
• Voor de interne audits ontbreken het auditprogramma en auditcriteria.
Bijzonder bij deze bevindingen is dat bij de implementatie van het KMS volgens de NEN-ISOnormering door de NEN is geadviseerd de processen rondom met name P&O buiten het KMS te
brengen en onder te brengen in een separaat personeelshandboek.
Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid is inmiddels een werkgroep gestart van vrijwilligers om middels
meedenkbijeenkomsten en met gebruikmaking van de methodische werkwijze om dit beleid te
herijken.
Het uitwerken van de overige bevindingen is belegd bij de procesverantwoordelijken.
Cavent heeft het certificaatnummer SZ 4601897.
7.4. Interne audits
Naast de externe audits die door Tüv-Rheinland worden uitgevoerd voert Cavent interne audits uit.
Hierbij ligt de focus met name op de zorgverlening. De audits vinden jaarlijks plaats en doorgaans op
twee locaties die niet door Tüv-Rheinland in hetzelfde jaar worden bezocht. Zo worden in één jaar alle
locaties van Cavent beoordeeld.
Voor de interne audits is een auditcommissie samengesteld bestaand uit medewerkers van diverse
locaties en van het regiokantoor. Zij hebben allen de training procesgericht auditeren doorlopen. De
audits worden altijd afgenomen op een andere locatie dan waar de medewerker zelf werkzaam is.
In 2018 hebben de audits plaats gevonden op de locaties Lindehoeve en Vlashof. Er zijn zowel
positieve bevindingen als ook verbeterpunten geconstateerd. Als positief werden beoordeeld:
• Trots, warmte en betrokkenheid, ook na een, zeker ook op personeelsvlak, bewogen jaar.
• De stap om te gaan werken in PB-teams, waarbij rondom een cliënt een vast team van
medewerkers wordt gevormd, wordt door cliënten en medewerkers gewaardeerd.
• Het werken met de basisposter (methodische werkwijze) wordt als verrijking ervaren. De cliënt
heeft daadwerkelijk de regie.
• De deskundigheid van orthopedagogen wordt ingezet tijdens teamoverleggen.
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Coaching wordt structureel ingezet.

De verbeterpunten zijn:
• De taak- en rolverdeling tussen locatiemanager en teamcoördinator is niet altijd helder.
• De monitoring op deelname aan deskundigheid kan beter. Wanneer een medewerker niet kan
deelnemen aan de workshop of training kan deelnemen is er geen sturing op het vervolg.
• Het netwerk van de cliënt wordt vaak gezien als alleen de familie. Dat kan veel breder zijn.
• Het borgen van de pdca-cyclus en met name de continuïteit daarin is belemmerd door personele
wisselingen.
• De managementrapportage ICP meet enkel gegevens uit het cliëntplan. Doelen en evaluaties
worden niet meegenomen in de meting. Het geeft geen volledig beeld van de stand van zaken van
de dossiers.
• Er is onduidelijkheid of de basisposter alleen een hulpmiddel is of dat het verplicht is in het
werkproces.
• Tijdens teamoverleggen worden ook cliënten besproken en dit slaat neer in de notulen. Dat hoort
alleen in het cliëntdossiers thuis.
De bevindingen zijn terug gekoppeld aan de geauditeerden, de locatiemanager en de directie.
Voortgang op het realiseren van verbeterpunten wordt gemonitord in de kwartaalbesprekingen tussen
locatiemanager en directie.
Naar aanleiding van de bevinding van Tüv-Rheinland is de bestaande beschrijving van de werkwijze
van de audits omgezet naar een, nu nog concept, procesbeschrijving voor de audits.
7.5. Teamreflecties
Ieder team voert zelf teamreflectie uit. Tijdens de reflecties wordt verbindende communicatie vanuit de
methodische werkwijze ingezet. Als hulpmiddel wordt de toolkittas gebruikt; een verzameling van
instrumenten en hulpmiddelen, waaruit de basisposter veruit het meeste wordt ingezet, maar ook de
Feedback Box en de Mededogen Dans.
Het moment waarop de teamreflecties plaats vinden wordt door het team zelf bepaald. De
mogelijkheden zijn:
• Aparte themabijeenkomsten
• Aansluiten bij periodiek overleg
De vorm is eveneens door de teams zelf te bepalen.
• Intervisiebijeenkomsten
• Multidisciplinaire overleggen
• Meedenkbijeenkomsten
Er zijn een aantal vaste thema’s gegeven die naar behoefte door de teams zelf aangevuld kunnen
worden:
• het zorgproces rondom de cliënten,
• zicht op veilige zorg,
• kwaliteit van bestaan,
• kwaliteit van de relatie tussen cliënten, verwanten en team,
• leven in vrijheid,
• samenwerking binnen het team
• samenwerking binnen de organisatie.
Uitkomsten vanuit deze reflecties worden meegenomen in de totstandkoming van het teamplan, dat
gezamenlijk wordt opgesteld. In het teamplan worden concrete afspraken vastgelegd over de
samenwerking, de (deel)taken en de ontwikkeldoelen voor het komende jaar, waarop periodiek wordt
gereflecteerd. Het is een dynamisch document.
Een aantal van de opvallendste positieve bevindingen waren:
• Medewerkers lijken steeds beter in staat aan te geven waar ze tegen aanlopen. Er wordt meer
gebruik gemaakt van coaching.
• Een aantal teams geeft expliciet aan een veilige werksfeer te ervaren waarin er respect is
voor elkaar en de veiligheid wordt gevoelt om elkaar feedback te geven en meningen/ideeën
te bespreken.
Een aantal van de opvallendste aandachtspunten vanuit de teams zijn:
• Teams willen er naartoe dat de cliënt nog meer betrokken wordt bij zijn of haar eigen
zorgproces en dat deze, waar mogelijk is, aanwezig is bij evaluaties. Minder over de cliënt
praten, maar met de cliënt.

Kvk: 41118419 | www.cavent.nl

15
!

•
•

Het inwerkprogramma mag worden aangepast aan de nieuwe methodische werkwijze.
Hiervoor wordt in 2019 een informatie tool ontwikkeld.
Het doelmatig rapporteren in PlanCare gaat het ene team beter af dan het andere team. Het
gebruik van PlanCare is voor velen nog een uitdaging. In 2019 wordt er een verplichte cursus
georganiseerd voor de begeleider-coaches, om hen zo meer toe te rusten hiermee te werken.

Het doel voor 2019 is, om niet alleen binnen de teams die de directe zorg bieden stil te staan bij
reflecteren, maar ook binnen de ondersteunde teams die zijn gevestigd op het regiokantoor, denkend
aan: het cliëntservicebureau, de afdeling financiën, de afdeling onderhoud, enzovoorts. Zij zijn
immers, al is het vaak indirect, ook betrokken bij het zorgproces en hebben hier invloed op.

8. Klachten
Iedere klacht biedt een mogelijkheid tot verbetering. Vandaar dat we zicht proberen te krijgen op alle
uitingen van ontevredenheid, ook al hebben deze nog niet de status van formele klacht bereikt.
Cavent stimuleert iedereen om vooral melding te maken van eventuele ontevredenheid, door o.a. het
open stellen van het mailadres klacht@cavent.nl en op de website een format beschikbaar te stellen
voor het maken van een melding. Er is uiteraard een klachtenprocedure die zo de klager dat wil
gevolgd kan worden, maar Cavent stelt het eerder op prijs om met de klager en degene op wie de
klacht betrekking heeft in gesprek te gaan en in gezamenlijkheid te zoeken naar een oplossing.
Cavent zet daarom in op mediation. De hieronder vermelde klachten zijn zowel via het format op
klacht@cavent.nl gemeld als informeel bij een medewerker of de klachtenfunctionaris gemeld.
In 2018 zijn er 8 klachten behandeld, waarvan er 2 nog uit 2017 stammen. 4 hiervan zijn in 2018
afgerond en 4 zijn in behandeling meegenomen naar 2019. Gemiddeld komen er 2 klachten per
kwartaal binnen. Per kwartaal rapporteert de klachtenfunctionaris over de status en de aard van de
klachten.
De inhoud van de klachten is gevarieerd. Zo waren er twee klachten over overlast. Vanuit de
onderburen maar ook vanuit de cliënt door de woonomgeving. Drie klachten gingen over de
begeleiding en de bejegening. Twee klachten hadden te maken met facturering en één vraag ging om
ondersteuning vanuit een externe organisatie.
Cliënten kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Om de
onafhankelijkheid te waarborgen is dit iemand van buiten Cavent. Een medewerker van het Landelijk
Steunpunt Zeggenschap (LSR) vervult deze rol voor Cavent.
De cliëntvertrouwenspersoon stelt jaarlijks een jaarevaluatie op en bespreekt deze met onze centrale
cliëntenraad.

9. Cliëntveiligheid
De cliëntveiligheid heeft betrekking op de thema’s:
• Meldingen incidenten en calamiteiten (MIC’s)
• HACCP
• Brandmeldinstallatie (BMI)
• Legionellapreventie
• Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
• Keuring hulpmiddelen.
9.1. Meldingen incidenten en calamiteiten (MIC’s)
Bij Cavent melden we echt alles. Van een belediging tot een klap en van foute medicatie tot een tablet
die buiten het vaste schema is toegediend. We vinden het belangrijk om een volledig beeld te krijgen
en daar ook een goede analyse van te kunnen maken. Het overzicht van de meldingen wordt
periodiek in het teamoverleg op locatie besproken en er wordt geoordeeld hoe verbeteringen kunnen
worden bewerkstelligd. Het aantal meldingen over 2018 ziet er als volgt uit:
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Het beeld bij de Lindehoeve laat, evenals over 2017 , een groot aantal meldingen op fysiek geweld en
op verbale incidenten zien. De Lindehoeve is hierin bijzonder gezien de relatief jonge leeftijd van de
doelgroep en de aard van hun beperking. De medewerkers van de Lindehoeve worden periodiek
getraind op omgaan met agressie en emotie.
De aard van het gebouw de Grutto, zelfstandige woningen met een kantoor elders in het gebouw,
zorgt er voor dat met regelmaat de cliënten vergeten hun medicatie op te halen. In de loop van 2018
heeft de herindeling van de Grutto met nu op iedere verdieping een gezamenlijke ruimte inclusief
medewerkerspost plaatsgevonden. De fysieke afstand tussen medewerker en cliënt is kleiner
geworden waarmee het vergeten van medicatie voor een deel wordt ondervangen. Bij de Grutto zien
we in de tweede helft van 2018 een forse daling van het aantal medicatiefouten. We gaan er van uit
dat deze daling zich in 2019 voortzet.
Cavent breed zijn in 2018 de volgende maatregelen voltooid:
• Alle medewerkers die bij medicatievertrekking betrokken zijn hebben de training
medicatieveiligheid gevolgd bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
• De verpleegkundige werkgroep op iedere locatie maakt een nadere analyse van de
medicatiefouten en bespreekt die in het team, waar nodig per cliënt en met persoonlijke instructie,
hoe de verstrekking verbeterd kan worden.
Ieder kwartaal wordt aan de locatiemanagers 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 locatiemanagers. Verbeterpunten die daar uit voortgekomen
worden aldus weer geborgd in de pdca-cyclus.
9.2. HACCP
Om te borgen dat binnen Cavent conform de HACCP-voorschriften wordt gewerkt worden de
volgende middelen ingezet:
• Alle medewerkers die bij Cavent betrokken zijn bij de voedselbereiding hebben daartoe een
opleiding gevolgd en beschikken over het HACCP-certificaat.
• Iedere locatie heeft een HACCP-aandachtsfunctionaris.
• Minimaal vier maal per jaar wordt er op de alle locaties onaangekondigd een audit uitgevoerd,
Deze wordt uitgevoerd door de HACCP-aandachtsfunctionarissen en altijd op een locatie anders
dan waar zij zelf werkzaam zijn. De resultaten worden terug gekoppeld naar de locatiemanager en
aandachtsfunctionaris van de locatie. Zij komen ook terug in de rapportages die als onderlegger
fungeren bij kwartaalbesprekingen tussen directie en locatiemanager.
Voor 2018 mag geconcludeerd worden dat Cavent voldoet aan de HACCP-normen. De vertrekpunten
die voort komen uit de audits zijn op details en er zijn geen fundamentele afwijkingen ten aanzien van
de norm.
9.3. Brandmeldinstallatie
Op iedere locatie beschikt Cavent over een brandmeldinstallatie (BMI) die aan alle wettelijke eisen
voldoet. De installaties worden periodiek gekeurd door Kiwa; de brandweer controleert periodiek de
brandveiligheid van een locatie als geheel. Aanwijzingen voor aanpassing waren in 2018 slechts op
detail en zijn opgevolgd.
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Alle BMI’s zijn, met uitzondering van Numansdorp, eigendom van woningcorporatie HW Wonen, de
eigenaar en verhuurder van de betreffende locaties.
9.4. Legionellapreventie
Ook op dit terrein voldoet Cavent aan alle normen. De periodieke controle op aanwezigheid van
legionellabacteriën is met een onderhoudsovereenkomst met een gecertificeerd bedrijf geborgd.
Cavent draagt zelf zorg voor het bijhouden van de maandelijkse temperatuurmetingen en de
eventueel daaruit volgende spoelprocedures.
Voor het bijhouden van het logboek voor legionellapreventie maakt Cavent op drie locaties, eigendom
van HW Wonen, gebruik van een online database van de firma Hydroscope. Op de locatie
Numansdorp wordt nog een hard copy logboek bijgehouden. In 2019 overweegt Cavent om zich ook
voor die locatie aan te sluiten op de online database.
In 2018 hebben zich op dit vlak geen incidenten voorgedaan.
9.5. Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Cavent draagt zorg voor een veilige omgeving voor medewerkers én cliënten. Daartoe wordt periodiek
een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Deze wordt op de woonlocaties, maar ook op
de dagbesteding en in het leerwerkbedrijf uitgevoerd.
In 2018 zijn de ontruimingsplannen allemaal weer doorgenomen en daar waar nodig veranderd. Alle
geplande ontruimingsoefeningen zijn gerealiseerd.
Daarnaast zijn alle herhalingstrainingen inzake bedrijfshulpverlening (BHV) uitgevoerd.
9.6. Keuring hulpmiddelen
Jaarlijks worden alle medische hulpmiddelen bij Cavent gekeurd en waar nodig wordt onderhoud
gepleegd. De jaarlijkse keuring en het onderhoud zijn geborgd in een overeenkomst met een
gecertificeerd bedrijf. Voor specifieke apparaten zoals een plafondlift is hierop een overeenkomst
gesloten met de leverancier.
In 2018 is Cavent voor de certificering overgestapt van Welzorg naar de firma Van der Mark uit
Numansdorp.

10. Personeel
Kwaliteit van zorg staat of valt met de kwaliteit van het personeel. De zorg van Cavent voor dit domein
is beschreven in vijf thema’s:
• Medewerkerstevredenheid
• Training en scholing
• Mijn vitaliteit
• Capaciteitsmanagement
• Werkbelasting en flexpool
• Verklaringen omtrent gedrag (VOG)
10.1. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Het driejaarlijks MTO is najaar 2018 uitgevoerd door Effectory en opnieuw is Cavent vermeld op hun
lijst met beste werkgevers van Nederland.
Het onderzoek is deze keer nog uitgevoerd in één korte aansluitende periode en vormt daarmee een
momentopname. Het is de wens van Cavent om het MTO gelijk aan het CTO een meer continue
karakter te geven zodat we ook sneller kunnen sturen op ontwikkelingen in het medewerkersbestand.
Voor nu heeft het MTO Cavent breed de volgende resultaten opgeleverd:

!
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De kleine bolletjes rechtsboven geven het resultaat van de vorige meting aan, die daaronder de
benchmark voor de branche.
Het overkoepelend beeld uit alle antwoorden levert het volgende op:
• Betrokkenheid en de bevlogenheid zijn duidelijk aanwezig
• Medewerkers zijn blij met de ontwikkelingsmogelijkheden
• Klantgerichtheid is een groot trotspunt bij Cavent
• Er is behoefte aan een focus op werkdruk en communicatie
• Er zijn verschillen tussen teams waarbij ieder team goed de eigen prioriteiten kan stellen.
Als trotspunten dragen de medewerkers aan:

!

En als verbeterpunten zijn dat:

!
De resultaten zijn in het uitgebreide rapport uitgesplitst naar locatie en naar functiegroep.
Op alle locaties wordt in 2019 met elkaar besproken waar de mogelijkheden voor verbetering liggen,
welke prioriteit we daar in stellen en hoe we dat willen uitvoeren.
10.2. Training en scholing
Het programma en training, scholing en coaching volgend uit de methodische werkwijze Cavent is in
2018 doorgezet. Zie daarover ook de paragraaf over de methodische werkwijze eerder in dit rapport.
Wat gebleven is, is dat met de medewerkers persoonlijke arrangementen opleiding á la carte worden
afgesproken buiten het programma voor de methodische werkwijze.
Cavent voldoet aan alle verplichtingen voor bijscholing en training en ondersteunt haar medewerkers
bij het voldoen aan de eisen voor registratie met betrekking tot bijscholing en training.
10.3. Mijn vitaliteit
Cavent heeft een personeelsbestand met relatief veel mensen die ons trouw zijn, lang in dienst zijn en
daarmee vaak ook al wat ouder zijn. De zorg is een zwaar beroep met onregelmatige diensten, veel
loopwerk, tilwerk en andere fysieke belasting. Daarbij moeten onze mensen met het geleidelijk aan
verhogen van de pensioenleeftijd steeds langer doorwerken. Alle reden dus om aandacht te besteden
aan de vitaliteit van onze medewerkers.
In het voorjaar is gestart met het preventief medisch onderzoek (PMO) dat aan alle medewerkers
vrijblijvend is aangeboden. Een PMO bestaat uit een vragenlijst en, als de medewerker dat wil, een
daadwerkelijk medisch onderzoek. Aandachtsgebieden zijn fysieke conditie, mentale weerbaarheid,
werkbeleving, stressfactoren en toekomstperspectief.
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Aan het onderzoek is, ook weer als de medewerker dat wil, een persoonlijk adviesgesprek verbonden.
Naast persoonlijk advies op het gebied van gezondheid en leefstijl wordt in het gesprek ook gekeken
naar eventuele knelpunten ten aanzien van inzetbaarheid in het heden en toekomst. En, ook weer als
de medewerker dat wil, wordt een advies aan Cavent gegeven hoe de medewerker daarbij
ondersteund kan worden.
Het PMO is primair ondersteunend aan de individuele medewerker. Het geeft inzicht in de
gezondheidssituatie en de factoren die daarop van invloed zijn en het geeft de medewerker zelf regie
en keuzemogelijkheden hoe daar mee om te gaan.
De resultaten van het PMO zijn geanonimiseerd gebundeld in een overzicht van de resultaten. De
belangrijkste bevindingen daarin zijn:
• Er is behoefte aan maatwerk beweegondersteuning
• Veel mensen ervaren stress t.a.v. de privé situatie
• Er wordt ongewenst gedrag ervaren
• De vele veranderingen binnen Cavent worden als stressfactor ervaren
• Onduidelijke communicatie over de veranderingen vanuit Cavent
• Met name op het regiokantoor wordt taakonduidelijkheid ervaren
• Er is toename van de werkdruk met name door toename administratieve werklast. Dit sluit zeker
aan bij hierboven beschreven toename van de administratieve werklast als gevolg van de
digitalisering van de dossiers.
• Ouderen ervaren dat herstel langer duurt na een slaapdienst
• Medewerkers ervaren slaapproblemen
• Positieve beleving over de opleidings- en trainingsmogelijkheden binnen Cavent
• Er is behoefte aan een traject (opnieuw) stoppen met roken
In de rapportage worden bedreigingen gesignaleerd naar onder meer mogelijk toenemend
ziekteverzuim. De werkbeleving, betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers en de ruimte
mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering bieden echter kansen.
Cavent heeft de mogelijkheden onderzocht om hier middels een “vitaliteitshuis” op in te spelen. Eind
2018 is gestart met de conceptontwikkeling. In 2019 zal dit verder worden uitgewerkt.
Ondanks dat er geen directe verbinding met het werk zichtbaar is, is het ziektepercentage in 2018
behoorlijk gestegen (6,86 procent exclusief zwangerschapsverlof). Dit is in lijn met de benchmark
gehandicaptenzorg. Uit de analyse blijkt dat het overgrote deel van de ziekmeldingen langdurig en niet
werk gerelateerd is. Het aantal langdurig uitgevallen collega’s is groot en legt een grote druk op de
begroting. Voor 2019 zal dit extra aandacht vragen uiteraard in combinatie met het weer opstarten van
‘mijn vitaliteit’.
10.4. Capaciteitsmanagement
Voorjaar 2018 is gestart met een pilot capaciteitsmanagement op locatie de Grutto. Tot op cliëntniveau
wordt nauwkeurig in kaart gebracht welke tijd noodzakelijk is om goede zorg te verlenen. De
cliëntagenda is daarbij leidend. Ondersteunende taken van haccp-commissie tot OR-werk worden in
deze beeldvorming meegenomen.
Het capaciteitsmanagement is daarmee zo wel voor de organisatie als voor de medewerkers zelf een
goed instrument om de werkzaamheden rondom cliënten te plannen en er bovenal voor te zorgen dat
daarvoor genoeg tijd beschikbaar is. Niet meer, maar zeker ook niet minder. De medewerker wordt
daarmee een handvat geboden om de ervaren werkdruk hanteerbaar te maken met een reële
tijdsinzet per cliënt.
De pilot in de Grutto is succesvol gebleken. Er is daarom besloten het capaciteitsmanagement uit te
rollen naar alle locaties. De start van capaciteitsmanagement is een omvangrijke operatie. Van de
medewerkers vraagt het een periode van zeer nauwgezet alle werkzaamheden vastleggen in
tijdsregistratie. Dit is tijdrovend en draagt zeker bij aan de beleving van toename van administratieve
last. Echter ook hier geldt “De cost gaat voor de baet uit”. We zijn er van overtuigd dat deze
investering van de medewerkers zich daadwerkelijk gaat terug betalen in de juiste hoeveelheid tijd
voor elke activiteit. Daarmee zullen de medewerkers ook meer ruimte en minder werkdruk gaan
ervaren.
De uitrol zal nog tot ver in 2019 doorlopen.
10.5. Werkbelasting en flexpool
Met de flexpool wil Cavent de gevolgen van onregelmatigheid in het werk terugbrengen.
Onregelmatigheid als gevolg van ziekteverzuim, verlof of onvoorziene omstandigheden is een van de
dominante factoren bij het ervaren van werkdruk, zeker als de werkzaamheden buiten kantooruren
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vallen. De flexpool moet er voor zorgen dat de last van het invalwerk niet bij de vaste medewerkers
terecht komt. Met de flexpool zorgen we voor een vaste ploeg invallers. De nadelen van externe
invallers die veelal de cliënten en de eigenheid van organisatie en locatie niet kennen worden hiermee
ondervangen. Zowel medewerkers uit het huidige personeelsbestand als externen kunnen deel uit
maken van de flexpool. Voor medewerkers van Cavent biedt dit de mogelijkheid om hun
dienstverband én hun inkomsten op te plussen. Overall moet de flexpool gaan bijdragen aan het
terugdringen van de werkdruk.
Medio 2018 zijn er twee medewerkers gestart in de flexpool. Daarna is de instroom gestokt. In 2019
zal hieraan hernieuwd aandacht worden gegeven.
Een aantal begeleider-coaches heeft zelf ook aangegeven dat de werkbelasting hoog is. Daarbij zijn
de volgende factoren benoemd:
• De werkdruk wordt als hoog ervaren.
• Vacatures worden niet opgevuld.
• Een gering verschil in beloning tussen assistent begeleider en begeleider-coach.
Met hen zijn de volgende stappen ondernomen:
• Met alle begeleider-coaches is in kaart gebracht waar de werkdruk uit bestaat. Eerst op
teamniveau, later in gesprek tussen begeleider-coaches en de directeur. Daarbij is vooral ook
gekeken naar de mogelijkheden voor oplossing dan wel hanteerbaar maken van de werkdruk. Dit
heeft geresulteerd in:
o Versneld invoeren van de flexpool.
o Het besluit om niet nog meer nieuwe initiatieven te ontwikkelen die hun beurt weer nieuwe
deeltaken zouden opleveren.
o Het perspectief dat een aantal ontwikkelingen op korte termijn zoals
capaciteitsmanagement, digitalisering van de dossiers, herindeling van de Grutto en Mijn
Vitaliteit op het moment weliswaar een extra tijdsinvestering vragen maar uiteindelijk een
verlichting van de werkdruk zullen opleveren.
o Er is meer ruimte in uren gemaakt voor medewerkers om vaste extra taken zoals
vrijwilligerscoördinatie, CTO-interviews of interne audits te kunnen uitvoeren.
o Er is een uitgebreid intern onderzoek uitgevoerd naar het verschil in beloning tussen
begeleider-coaches en assistent-begeleiders. Daaruit bleek dat de
onregelmatigheidstoeslag een belangrijke factor is. Assistent-begeleiders voeren veel
meer onregelmatige diensten uit en kunnen daardoor zo blijkt met hun
onregelmatigheidstoeslag soms dicht in de buurt komen van de beloning van de
begeleider-coaches die juist heel regelmatig werken. De beloningsstructuur is vastgelegd
in de CAO en is leidend.
• Met een aantal collega-instellingen is een benchmark uitgevoerd ten aanzien van caseload,
taakbelasting en beloning. Dit heeft er in geresulteerd:
o Bij collega-instellingen wordt volgens dezelfde inschaling betaald.
o Daar is één uitzondering op bij een instelling die medewerkers met aantoonbaar veel
cliënten met sociale psychiatrie een schaal hoger betaalt. Hiervoor wordt echter ook een
HBO-opleidingsniveau vereist.
o De caseload wijkt niet af van die bij Cavent.
• Onderzoek naar de vervulling van vacatures.
o Hoewel Cavent evenals collega-instellingen merkt dat het steeds moeilijker wordt om
geschikt personeel te vinden zijn tot nu toe alle vacatures opgevuld.
We vertrouwen erop dat met de genomen maatregelen het ervaren van werkdruk terug zal lopen, al
zal het effect daarvan zich veelal pas in 2019 laten zien. Er gebeurt inderdaad heel veel binnen
Cavent wat ook inzet en verandering vraagt bij de medewerkers. Projecten zoals digitalisering van de
dossiers en capaciteitsmanagement zullen in 2019 zijn of worden afgerond. Het programma Mijn
vitaliteit zal dan juist zijn vruchten gaan afwerpen.
De realiteit is echter ook dat ons beroep en onze branche steeds dynamischer worden en dit een
steeds grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de medewerker vragen. Daar waar dit op een
locatie knelpunten oplevert zal steeds, per locatie, het gesprek worden aangegaan en samen naar
praktische invulling en oplossingen worden gezocht.
10.6. Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)
Alle medewerkers bij Cavent, vrijwillig of professioneel, dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te
overleggen alvorens zij mogen starten met hun werkzaamheden. De afdeling P&O houdt hiervan de
registratie bij. De ‘dekking’ hiervan is op dit moment 100%.
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11. Bouwsteen 5: Duurzaamheid
Cavent heeft de ambitie om, naast de vier landelijk gedefinieerde bouwstenen voor kwaliteit, er zelf
een vijfde aan toe te voegen, te weten duurzaamheid. Een duurzame samenleving en zelf duurzaam
leven is in hoge mate belangrijk voor de kwaliteit van leven. Onze cliënten en onze organisatie vormen
daarop geen uitzondering.
Cavent heeft de ambities vastgelegd in een nota duurzaamheid. Daarin zijn alle vormen van
duurzaamheid beschreven; van duurzame energie tot het scheiden van afval, van duurzaam
personeelsbeleid tot bewuste inkoop beschreven. Echter ook hier geldt weer dat uitvoeren van
duurzaamheidsbeleid een investering vraagt van de organisatie, van de cliënten en de medewerkers.
Dus ook meer werk. Gezien de ontwikkeling beschreven in de vorige paragraaf is besloten om in 2018
op dit thema alleen in te zetten op de grote quickwins, c.q. maatregelen die weinig inzet vragen van de
medewerkers maar toch een grote milieuwinst opleveren. De nadruk ligt op het installeren van
zonnepanelen. Dit zal gebeuren op de locaties:
• Vlashof. Hiervoor is een begroting gemaakt en op basis daarvan een SDE+subsidie aangevraagd.
Deze is in behandeling.
• Stougjeshof. Het gehele dak zal worden belegd met zonnepanelen. Met de toekomstige bewoners
zal een vorm van energiecollectief worden gevormd zodat de voordelen van de zonne-energie ook
ten goede komen aan de bewoners. Dit concept wordt nog uitgewerkt.
• Johannahoeve en Lindehoeve. Op de Johannahoeve is het dak vernieuwd en volledig belegd met
zonnepanelen. Er is sprake van een flinke overproductie welke met een rechtstreekse kabel wordt
geleverd aan de Lindehoeve.
• Voor de Grutto is SDE+subsidie toegekend en een legplan gemaakt. De werkzaamheden zullen in
2019 starten.
In de loop van 2019 zal worden beoordeeld of de uitvoering van de overige
duurzaamheidsmaatregelen haalbaar is en zo ja op welke wijze daaraan uitvoering zal worden
gegeven.
Conclusie
Cavent is continue aan veranderingen en ontwikkelingen onderhevig. Ook in 2018 is er veel gebeurd
dat invloed heeft op de kwaliteit van zorg en leven van de cliënten en de kwaliteit van werken voor de
medewerkers. 2018 stond met name in het teken van het doorzetten en verder uitbouwen van enkele
intern ingezette veranderingen, waarbij de ‘Methodische Werkwijze Cavent’ de basis vormt. Eind 2018
is de implementatie van deze werkwijze, die de afgelopen jaren enthousiast en als waardevol is
ontvangen door cliënten, diens netwerk en medewerkers, formeel afgerond. De basis is er en is dé
manier van werken binnen Cavent.
• De implementatie van Methodische Werkwijze mag nog verder geborgd worden in de
dieperliggende lagen van de organisatie. In 2018 is er een voortgang gemaakt met het
upgraden en beschrijven van de primaire werkprocessen volgens de PDCA-cyclus. In 2019
zal deze voortgang worden doorgezet in de deelprocessen, waar bij de herschrijving wordt
getoetst op praktische bruikbaarheid op de werkvloer. Daarnaast zal de coaching op het
inzetten van de methodische cyclus op de werkvloer blijvend aandacht vragen, bij huidige
maar ook zeker bij nieuwe medewerkers.
• Eigen kracht en eigen regie van cliënten staat voorop. De visie op vrijheid is aangepast en de
medezeggenschap van cliënten en het betrekken bij en inzicht geven in het eigen zorgproces
zal in 2019 verder worden uitgebouwd.
• We genereren periodiek nog meer relevante sturingsinformatie. Door de nieuwe wijze van
uitvoeren van het CTO, maar ook door nieuwe metingen op de volledigheid van het
cliëntdossier. In 2019 zal er verder aandacht worden besteed aan het beter borgen van dit
vernieuwde doorlopende proces en zal er worden onderzocht of het MTO op dezelfde wijze
als het CTO kan worden vormgegeven.
Medewerkers van Cavent zijn betrokken en bevlogen in hun werk. Klantgerichtheid is een groots
trotspunt. Ook is men blij met de ontwikkelingsmogelijkheden. Tegelijkertijd zorgen de vele
ontwikkelingen binnen de zorg en Cavent en de steeds dynamischer wordende branche voor een
behoefte aan duidelijke en tijdige communicatie en alertheid op de werkdruk. Dit is een blijvend
aandachtpunt voor 2019. De inzet van de digitalisering van de dossiers, Mijn vitaliteit, de ontwikkeling
van de flexpool en capaciteitsplanning zullen in 2019 naar verwachting bijdragen aan een
vermindering van het ervaren van werkdruk. Daarbij is en blijft het een uitdaging de juiste balans te
vinden.
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Tot slot, de kracht en focus van Cavent zal in 2019 overwegend gericht blijven op het ondersteunen en
begeleiden van cliënten met een (licht)verstandelijke beperking. In 2019 zal Cavent zich vooral gaan
richten op het uitbouwen en verbeteren van wat er de voorbije jaren is ingezet, met extra aandacht
voor het personeel op de werkvloer.
Kortom, consolideren wat goed gaat en versnellen waar nodig, met extra aandacht voor cliënten, het
netwerk en het personeel op de werkvloer.
Reflectie Centrale Cliëntenraad
Op 23 april 2019 is het kwaliteitsrapport gepresenteerd aan de leden van de centrale cliëntenraad. De
leden hebben kritische vragen gesteld en er is gesproken over wat kwaliteit nu precies inhoudt.
Onderwerpen die eruit sprongen voor de leden waren de kwaliteit van het eten op de Grutto en op
Numansdorp, hier zijn de meningen over verdeeld, maar zijn niet allen positief. Ook gaven de leden
aan het goed te vinden dat het onderwerp pesten meegenomen is, maar dat het wel onduidelijk is wat
iemand onder pesten verstaat. Dit is voor de een anders dan voor de ander.
Reflectie Vertegenwoordigersraad
Het kwaliteitsrapport is gelezen door de leden en in een bijeenkomst op 10 april 2019 besproken. Er
zijn zaken toegelicht en uitgevraagd. Met name de door Cavent toegevoegde vragen in het CTO over
pesten vielen op en waren onderwerp van gesprek. Alsmede de voortgang van de verbeteracties
vanuit de uitkomsten van het CTO. De vertegenwoordigersraad beschrijft het kwaliteitsrapport als
duidelijk en helder en onderschrijft de inhoud van het kwaliteitsrapport.
Reflectie Ondernemingsraad
Het kwaliteitsrapport is op 8 mei 2019 besproken in de ondernemingsraad. De leden hebben een
kritische blik geworpen op het rapport en zien een aantal mogelijkheden tot verbetering. Zo behelst de
kwaliteit binnen een organisatie niet alleen goede zorg en processen rondom de cliënten, maar ook
voor de medewerkers. Deze komen minder aan bod in het rapport. In hoofdstuk 4 wordt de
medezeggenschap van de medewerkers, de OR, gemist. Ook in hoofdstuk 8 worden alleen de
klachten van cliënten besproken, er wordt niet ingegaan op klachten van medewerkers. De uitkomsten
van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn beknopt weergegeven en geven een eenzijdig
beeld van de werkelijkheid. Ook wordt het benoemen van de rol van de cliëntvertrouwenspersoon en
het onderwerp Arbo en preventiemedewerkers gemist.
Over het algemeen geeft het rapport een goede weergave van de manier waarop Cavent tracht te
voldoen aan kwaliteitseisen en zijn er uitkomsten uit verschillende onderzoeken en metingen
beschreven. Echter wordt er wat de leden van de OR betreft te uitgebreid ingegaan op bovenstaande
en te summier op wat Cavent met deze resultaten doet. Er mag meer geconcretiseerd worden wat
Cavent werkelijk doet aan kwaliteitsverbetering.
Tot slot mag het rapport korter en bondiger beschreven worden, met hierin meer aandacht voor de
leesbaarheid en vormgeving, zodat het rapport een meer beknopte en overzichtelijke weergave wordt
van wat Cavent aan kwaliteit heeft gedaan en gaat doen en zo voor een bredere doelgroep te lezen is.
Reflectie Raad van Toezicht
Op 23 mei 2019 is het kwaliteitsrapport besproken in de Raad van Toezicht en heeft er een kritische
reflectie plaatsgevonden. Hier kwam uit dat de Raad van Toezicht het een mooi rapport vindt dat een
positief beeld geeft over de kwaliteit bij Cavent. Daarnaast kan de Raad van Toezicht zich vinden in de
reflectie van de OR en heeft zij nog een aantal opvallendheden aangekaart. Deze reflectie is niet
opgenomen in dit kwaliteitsrapport.
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