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Cliëntversie
Zoals in elk jaar
hebben we er
ook in 2020 alles
aan gedaan om
steeds beter te
worden.
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Beste Lezer,
Het is alweer een jaar geleden dat de
coronacrisis begon. In deze bijzondere periode waarin alle maatregelen rondom corona veel van onze
aandacht vraagt, is het prachtig om
te zien hoeveel kracht en creativiteit

In dit rapport staat wat goed gaat bij
Cavent en wat beter kan. En wat Cavent heeft gedaan in 2020 om dingen
te verbeteren.
Naast het hele verhaal, staat hier de
korte versie.

zien, maar ervaren dat de organisatieontwikkelingen, fikse werkdruk
en natuurlijk corona niet hebben
bijgedragen aan de duidelijkheid in
afstemming en communicatie.
We zijn goed op weg, en tegelijkertijd is er ook nog veel te leren en te
verbeteren. Zo willen we medewerkers meer persoonlijke aandacht
geven en meer de verbinding
maken. Dit doen we door met elkaar
in gesprek te gaan over hoe de samenwerking kan verbeteren en door
scholing en deskundigheid aan te
bieden, passend bij de verschillende
cliëntvragen.
Het kwaliteitsrapport 2020 geeft
een mooie inkijk op de stappen die
gezet zijn ten aanzien van inrichting
van het kwaliteitssysteem, sturing
en borging van de vele kwaliteitsaspecten bij Cavent. Met het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg als
uitgangspunt werken we continue
aan de kwaliteit van het zorgproces
rondom de individuele cliënt en is
een stevige basis gelegd om de toekomstige ambities rondom kwaliteit
en veiligheid verder vorm te geven.
Hartelijke groet,
Sigrid Orgers,
directeur-bestuurder Cavent
Februari 2021

er in onze organisatie aanwezig is in
deze veeleisende periode. Dat is iets
om trots op te zijn. Het kwaliteitsrapport 2020 laat zien dat de gemiddelde tevredenheid van cliënten is
gestegen. Cliënten zijn positief over
de aandacht en betrokkenheid in
de zorg en begeleiding en er is veel
aandacht geweest voor een zinvolle
daginvulling en de kwaliteit van leven. Het inzetten van het netwerk en
de verslaglegging zijn wat onderbelicht gebleven. Met extra aandacht
en training voor de werkvormen
waarbij medewerkers ondersteund
worden in de dialoog met het netwerk van cliënten gaan we hier weer
volop mee aan de slag.
Medewerkers zijn trots op de
kwaliteit die ze in hun werk laten

‘Thuis in de Hoeksche Waard’
staat voor onze verbondenheid met 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.
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1 Over Cavent
Diensten en
cliëntpopulatie
Cavent biedt al bijna 54 jaar ondersteuning aan mensen met een
zorgvraag in de Hoeksche Waard.
Dit doet Cavent op het gebied van
begeleiding en ondersteuning bij
wonen, dagbesteding en het dagelijks leven. Anno 2020 gebeurt 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.
Wonen
De nieuwste locatie van Cavent is de
Stougjeshof; hier woont men sinds
2019 zelfstandig met extramurale
begeleiding waar een ‘community’
is gevormd. Naast de Stougjeshof
beschikt Cavent over een viertal
andere locaties verspreid over de
Hoeksche Waard waar 24-uurs
begeleiding wordt geboden: 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.
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,
Cavent Logeren, waar in de weekenden en vakanties kinderen en jongvolwassenen met elkaar logeren.
Werk en dagbesteding
Waar cliënten in het dagelijks leven
ondersteuning of begeleiding nodig
hebben bij werk en dagbesteding,
voorziet Cavent daarin op verschillende manieren. Zo zijn er twee
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
bestaat voor toeleiding naar betaald
werk.

Cliënten in zorg
Cliënten uit zorg

Wlz

Wmo

Jw

11
7

18
53
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Op 1 januari 2020 waren er in totaal
306 cliënten in zorg bij Cavent. Op

•
•
•

Werkwijze

•

Cavent biedt zorg op vijf woonlocaties,
dagbesteding, logeren, BSO en begeleiding
thuis. Eind 2020 waren er 273 cliënten die
zorg krijgen van Cavent.

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

•

OPENHEID

GELIJKWAARDIGHEID

Missie en Visie

31 december

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

Cavent

gegaan bij Cavent en overgenomen
door collega-zorgaanbieders. Het
aantal cliënten met een Wlz-indicatie is iets gestegen. Dat komt omdat
er meer cliënten in zorg zijn gekomen dan zijn uitgestroomd. De zorg
aan cliënten die financiering krijgen
vanuit andere wetten binnen Cavent
is nagenoeg gelijk gebleven.

Cliëntpopulatie in 2020

1 januari

31 december 2020 waren dit er 273.
Deze daling zit hem voornamelijk
in het stopzetten van de Huishoudelijke Ondersteuning vanuit de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De cliënten die enkel
Huishoudelijke Ondersteuning
van Cavent ontvingen zijn uit zorg

Missie
Onze visie en missie blijft onveranderd het vertrekpunt in alles wat we
doen. Cavent ondersteunt
mensen met een zorgvraag en de
mensen daaromheen. Wij willen
samenwerken vanuit verbinding,

RESPECT
VOOR
EIGENHEID

daarbij is samenwerken.
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
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kennis en ervaring in.
We gaan voor maatwerk oplossingen in samenwerking met regiopartners;
Cavent werkt in de Hoeksche Waard,
zoveel 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.
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 inmiddels
welbekende filmpje ‘Steeds meer
Claudia’

2 Ontwikkelingen
op het gebied van
kwaliteit

uit diverse functies vanuit verschillende lagen van de organisatie. Er is
ingezet op:

Ontwikkelingen in 2020

• Toepasbaar maken van preventierichtlijnen voor Cavent;
• Teams adviseren en ondersteunen
bij alle vragen rondom covid-19;
• Oplossen van knelpunten in personele bezetting als gevolg van
uitval vanwege covid-19;
• Uitwerken alternatieve dagbesteding op eigen locaties;
• Coördineren van aanmelden voor
testen;
• Zorgen voor voldoende voorraad
beschermingsmiddelen;
• Zorg dragen voor centrale en
eensluidende communicatie naar
cliënten, vertegenwoordigers en
medewerkers;
• Planning en voorbereiding van het
vaccinatieprogramma.

2020 was een bijzonder jaar. Niet
alleen voor de hele wereld, maar
zeker ook voor Cavent. Hieronder
een overzicht van onze highlights
van 2020.
Covid-19
Direct na de komst van covid-19 is
er met man en macht gewerkt aan
de bestrijding van het virus. Er is een
coronacrisisteam opgezet waarin
dagelijks de ontwikkelingen worden
besproken. Er is sterk ingezet op de
voorraad beschermingsmiddelen
en de communicatie van informatie
over het virus.
Alle maatregelen zijn gecoördineerd vanuit een speciaal daartoe
opgericht coronateam, bestaande

Daarnaast is er vanuit het co-

Highlights 2020
januari ontwikkelingen P&O: van functioneringsgesprek naar ontwikkelgesprek, visie op leren & ontwikkelen, start VGN academie,
herijking functies en competenties (hfdst 8.), start nieuwe
vragenlijst (deel 3) CTO (hfdst. 4)
februari verkiezingen cliëntenraden, Cavent Numansdorp 25 jaar
(hfdst. 5)
maart COVID-19 komt Nederland binnen (hfdst 2.), herijking rol en
verdeling teamcoördinatoren, verkiezingen centrale cliëntenraad(hfdst.5)
april verkiezingen OR (hfdst. 5)
mei start nieuwe OR welke is uitgebreid naar 7 leden, dag van de
zorg (hfdst. 5)
juni beëindiging ISO-certificering (hfdst. 2)
juli herijking medisch beleid en aanbod medicatietrainingen
(hfdst. 7)
augustus start project verbetering kwaliteit cliëntplannen (hfdst. 3), start
filmpjes over kwaliteit (hfdst. 2)
september publicatie kwaliteitsrapport 2019, publicatie kaderbrief, tussentijds MTO (hfdst. 5), start proces Workspace365 (hfdst. 2)
oktober aanvraag zorgbonus zorgpersoneel, medewerkers flexpool
vormen team (hfdst. 5), start onderzoek Stougjeshof (hfdst 6.)
november interne audits (hfdst. 2)
december start Groeitraject Regiokantoor (hfdst. 8), start project invoering ETS Medimo (hfdst. 7), beëindiging aanbieden huishoudelijke ondersteuning vanuit Wmo (hfdst. 1), vanuit Plan&Flex
roosteren in Ortec ipv in Excel

ronateam deelgenomen aan de
regionale overleggen rondom het
inrichten van een cohortlocatie en
het instellen van een ‘coronaroute’
met wijkverplegers die bij de diverse
instellingen ondersteuning leveren,
er is deelgenomen aan de regionale
overleggen van Ronaz en GGD en

altijd gestaan voor onze cliënten. Er
is een nauwelijks merkbare stijging
van het ziekteverzuim geweest.
Digitalisering in 2020
Omdat de fysieke overleggen en
contactmomenten in 2020 erg
schaars waren, was de uitdaging om

Wat is er gebeurd in 2020?
Februari Cliëntenraadsverkiezingen en
het 25-jarige bestaan van Cavent Numansdorp.
Maart kregen de locaties een teamcoördinator van een andere locatie. Ook kwam
corona, de lockdown en via de computer
vergaderen.
Oktober Cavent heeft de zorgbonus voor
de medewerkers aangevraagd.
December Cavent is gestopt met huishoudelijke ondersteuning bij de mensen thuis
vanuit de Wmo.

Online cliëntenvergadering
Iemand die niet bij Cavent werkt heeft gekeken wat beter kan. De tips zijn:
• Maak een actieplan met de CTO uitslagen
• Laat zien aan cliënten en hun familie wat je kunt
doen als je niet helemaal tevreden bent.
• Zorg dat alle cliëntplannen op orde zijn.
Er is gekeken naar en nieuw computersysteem waarin begeleiders rapporteren en
cliëntplannen schrijven. Dat systeem komt
er in 2021.

Cavent heeft bijgedragen aan het
landelijke communicatieplatform
van de VGN
De komst van covid-19 zorgde
ervoor dat bepaalde zaken stagneerden, zoals de fysieke teamoverleggen en het volgen van trainingen.
Het koste tijd om dit digitaal vorm te
geven en eenieder moest hierin zijn
draai vinden.
Het personeel van Cavent verdient
een groot compliment. Er is met grote betrokkenheid gewerkt. Zeker in
de beginperiode van de pandemie
was er sprake van grote onbekendheid en onzekerheid over de risico’s
die met de ziekte gepaard gaan terwijl er tegelijkertijd een groot tekort
aan goede beschermingsmiddelen
was. Onze medewerkers hebben er

de verbinding te houden des te groter. Niet alleen met cliënten, maar
ook zeker met collega’s. Daarom zijn
de kwaliteitsmedewerkers gestart
met het maken van filmpjes om zo
de collega’s te informeren over de
ontwikkelingen op kwaliteitsgebied.
In 2021 zal een communicatiemedewerker hen helpeh bij het maken en
verspreiden van de filmpjes.
Dus ook bij Cavent heeft COVID-19
in 2020 bijgedragen aan de blik
op digitaal werken binnen Cavent.
Natuurlijk is het uitgangspunt altijd
dat digitalisering ondersteunend
moet zijn aan het uitvoeren van de
werkzaamheden. Tijdens de pandemie is gebleken dat het huidige
digitale systeem het thuiswerken
niet optimaal ondersteund. Na een
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Aanbevelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuïteit in op orde houden cliëntplannen
Maak netwerk, wettelijke status en zorgzwaarte onderdeel van evaluatie cliëntplan
Benoem medicatiecode in Beeldvorming
Kijk naar minimale eisen cliëntplan om het binnen 6 weken af te hebben
Ontwikkel tool om te bepalen of geleverde zorg aansluit bij indicatie
Eenduidigere zorgstructuur incl. TBV
Verschil risicovolle en voorbehouden handelingen moet duidelijk zijn + scholing
Uitslagen CTO moeten leiden tot actieplan conform proces CTO
Licht cliënt(vertegenwoordigers) actiever in over mogelijkheden bij klachten
Maak per team afspraken over bijhouden attenties, gratificaties voor teamleden
Kijk naar mogelijkheden basisrooster voor team BSO/logeren

onderzoek naar alternatieven is er
een start gemaakt met de implementatie van Workspace365 als
vervanger van de digitale omgeving
van Cavent. Het doel is efficiënter
te kunnen gaan werken en ook het
thuiswerken beter te ondersteunen.
In 2021 zal hier een vervolg aan
gegeven worden.
Dat geldt ook voor de vernieuwing
van het Elektronisch Cliëntdossier
(ECD). Momenteel maakt Cavent
gebruik van PlanCare. Echter heeft
de softwareleverancier in 2020
aangegeven PlanCare te gaan uitfaseren. Voor Cavent een moment van
bezinning en is er gestart met een
selectietraject voor een nieuw ECD.
Het projectplan is geschreven en zal
in 2021 tot uiting worden gebracht,
met nauwe betrokkenheid van de
collega’s op de werkvloer. De wens is
om begin 2022 over te gaan op een
nieuw ECD.
ISO-Certificering
In 2020 heeft Cavent de ISO-certificering los gelaten. Vanuit de
verschillende financiers was het niet
langer een harde eis om als organisatie een dergelijke certificering te
hebben. Daarbij brengt zo’n certificering ook kosten en een administratieve last met zich mee. Cavent
beschikt over een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem, met een
bijbehorend kwaliteitsplan. Daarom
durfde Cavent het aan om af te stappen van de ISO-certificering.

Omdat de externe audit, ten behoeve van de certificering, wel altijd
als een toegevoegde waarde werd
ervaren is in 2020 gekeken naar
alternatieven om toch die controle
te blijven borgen. Dat is gevonden
in een externe reflectie op kwaliteitsborging welke in januari 2021
virtueel is uitgevoerd.
Interne audit
In oktober 2020 heeft de interne
audit plaatsgevonden. Elk jaar
wordt volgens planning een aantal
domeinen geaudit. Na 3 jaar zijn alle
domeinen uit het kwaliteitshandboek aan de orde gekomen. In 2020
zijn de domeinen primair proces,
aanmelding en plaatsing, medische
processen en klachten, medezeggenschap en waardering cliënten
geaudit. Vanuit het personeelshandboek zijn de domeinen verzuim
en re-integratie, vergoedingen en
extra’s en werktijd, vakantie en verlof
aan de orde gekomen. Hieruit zijn
zowel positieve punten als aanbevelingen (hierboven) naar voren
gekomen.
Het auditteam is uitgebreid met drie
nieuwe auditors. Alle auditors zijn
geschoold om zo op deskundige
wijze vorm te kunnen geven aan de
interne audit. Voor het eerst heeft
deze audit digitaal plaatsgevonden
De volledige 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 zou 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. Door
alle coronamaatregelen is in 2020
het plan voor de externe visitatie
niet geeffectueerd. Wel is de vorm
van visiteren vastgesteld en is de visitatie zelf gepland in februari 2021.

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 2020. 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.

3 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, opgesteld en uitgevoerd wordt. Het is een
speerpunt dat cliënten een vaste
persoonlijk begeleider hebben in
dit proces. Er wordt op steeds meer
locaties een match gemaakt op
kwaliteiten van de medewerkers en
de behoefte van een cliënt. Ook de
cliënten zelf worden meegenomen
in dit proces.
Binnen het werken wordt samen
met de cliënt gerapporteerd en het
cliëntplan aangepast. Binnen de
Stougjeshof en Extramuraal wordt al
op deze wijze gewerkt en dit zal met
de digitaliseringslag ook worden
uitgebreid naar alle teams binnen
Cavent. Zo is en blijft de cliënt eigenaar van zowel het cliëntplan als de
rapportage.

Op orde
Niet gereed binnen zes weken na
aanvang zorg
Plan in concept
Ouder dan een jaar
Bij Cavent is per 31 december 2020
83,9% van de cliëntplannen op orde.
Op drie criteria voldoen de overige
cliëntplannen niet:
A. Bij 1,5% is het cliëntplan niet gereed binnen zes weken na aanvang
van de zorg
B. Bij 0,7% is het cliëntplan er in concept, maar niet in definitieve vorm
binnen 6 weken.

C. Bij 13,9% is er wel een cliëntplan
aanwezig, maar is deze ouder dan
een jaar.
NB: Bij Cavent leverden we in 2020
huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke opvang.
Deze cliënten zijn niet meegerekend
in bovenstaande berekening.

Systematisch werken in
dialoog met de cliënt

samenstellingen afspreken en buiten afspreken.

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

Zicht op kwaliteit van bestaan

Kwaliteit en cliënt
Iedere cliënt heeft een plan met doelen.
Deze zijn met de cliënt, vrienden en of
familie opgesteld.
Van die plannen is 83,9 % op orde.

Je beste zelf. Uit:
How
coaching
works

Er zijn nieuwe manieren gevonden om te
werken. Zo heeft het ambulante team heel
veel gebeld via beeldbellen met cliënten of
gewandeld buiten. Koken via beeldbellen is
ook gelukt en samen werken aan mijn eigen
plan, lekker in de buitenlucht.

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
2021 is dit in een goede PDCA-cyclus gezet, en naast de volledigheid
van het cliëntplan gaat de focus
meer uit naar de kwaliteit van de
inhoud. In 2020 is er onder leiding
van de team coördinatoren en de
orthopedagogen een project gestart
waarbij de begeleider- coaches en
assistent begeleiders extra training
zullen krijgen. Dit project heeft in
het najaar van 2020 twee bijeenkomsten gehad. Vanwege covid-19
is dit even stil gelegd en in 2021 zal
er weer een start gemaakt worden in
een digitale vorm.

de kwaliteit door de toepassing van
de Plan-Do-Check-Act cyclus. De
cliënten worden ook betrokken bij
diverse werkgroepen op locaties of
op het regiokantoor. Daarnaast is er
een laagdrempelig contact met de
clustermanagers waardoor cliënten
deze makkelijker weten te vinden.
Zo is er een brief geschreven van
een cliënt op de Grutto met een
aantal actiepunten erop. Deze is in
direct contact opgepakt met cliënt
en de clustermanager.
Vanwege de pandemie is er een
nieuwe manier van werken ontstaan
om de cliënten, hun netwerk en de
begeleiding op een zo goed mogelijke manier in te kunnen zetten
en te evalueren. Er is veel gebruik
gemaakt van beeldbellen, in kleinere
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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 te kunnen komen.
De pandemie heeft in 2020 veel invloed gehad op de kwaliteit van het
leven van cliënten. De begeleiders
hebben veel aandacht gehad voor
de persoonlijke wensen van cliënten en de digitalisering is heel snel
gegaan. Het netwerk van de cliënt
heeft zich ingezet om te blijven
communiceren door beeldbellen
of kaarten te sturen. De diverse
lockdowns hebben wel hun sporen
achtergelaten, zoals kerst in lockdown op de Vlashof.

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.
Enkele voorbeelden van afspraken
zijn hoeveel schermtijd mag een
cliënt hebben die komt logeren,
afspraken over geld en een gezonde levensstijl.
Meer informatie
over de visie op
vrijheid binnen
Cavent is te zien
in een filmpje.

Conclusies en
ontwikkelkansen
Het overgrote deel van de cliëntplannen zijn op orde in 2020. De
uitdaging voor in 2021 zal zijn om
de rest van de cliëntplannen ook op
orde te maken en te werken aan een
kwaliteitsverbetering. Er zijn diverse
nieuwe samenwerkingsvormen
gevonden door de begeleiders om
te communiceren en samenwerken
met het netwerk en de cliënt. Dit
wil Cavent graag behouden in 2021.
In 2020 heeft de pandemie enorm
veel impact gehad op de kwaliteit
van leven bij cliënten. Ook in 2021
zullen de begeleiders daar oog voor
hebben, want de pandemie is nog
niet volledig voorbij.

4 De ervaringen
van cliënten
Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek
IIn 2018 is gestart met het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) in een
nieuw jasje. Dit is een unieke manier
van de uitvoer van het CTO. In plaats
van eens in de drie jaar, wordt het
onderzoek doorlopend uitgevoerd.
Cavent maakt gebruik van “Cliënten
aan het woord”, Ipso Facto, opgenomen in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten 2017-1019 VGN.
Elk jaar worden er, naast de basisvragen, ook een aantal verdiepende
thema’s uitgevraagd. In totaal zijn er
in 2020 121 vragenlijsten ingevuld,
tegenover 125 vragenlijsten in 2019.
Er is een kleine daling te zien, terwijl
er een extra locatie is meegenomen
in het onderzoek. Deze daling komt
doordat er vanwege covid-19 en een
verminderde bereidheid bij de cliënten. Dat is te zien bij zowel Extramuraal als op de Lindehoeve. In 2020
hebben de cliënten van de Stougjeshof voor het eerst deelgenomen.

was dat 60% en in 2020 is dit gestegen naar 67 %.
In Numansdorp is er gestart met verse groente inkopen bij een groenteboer in de buurt. Op de Lindehoeve
is er besloten om een medewerker
aan te trekken die zich specifiek gaat
inzetten op gezonde voeding, koken
en het menu samenstellen met
producten die komen uit de tuin
van de locatie. In 2021 zal dat verder
uitgewerkt worden.
In 2020 zou er op de Lindehoeve
specifiek aandacht zijn voor veiligheid en het groepsproces. Vanwege
covid-19 is dit voor het grootste deel
opgeschoven naar 2021.
Met de themavragen is in 2020 ingezoomd op de thema’s dagbesteding,
vrije tijd en communicatie. Voor het
thema dagbesteding leverde dit de
volgende resultaten op (figuur 4.2).
Van de cliënten van Cavent hebben 53% dagbesteding. 29% van
de cliënten werken bij de sociale
werkplaats of werken bij een ander
bedrijf. Slecht 9% van de cliënten
heeft vrijwilligerswerk, volgt een opleiding of heeft geen dagbesteding.

Cliëntvertrouwenspersoon,
klachtenfunctionaris en
klachtencommissie

directeur-bestuurder.
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

Figuur 4.1. Basisvragen (n=95*)

Als een cliënt of vertegenwoordiger
ergens mee zit en hij wil graag met
een onafhankelijk persoon praten,
dan is er een cliëntvertrouwens-

Ervaringen van cliënten

Vertrouwenspersoon

Clienttevredenheidsonderzoek uitslagen:
In 2020 hebben 121 cliënten de vragenlijst
ingevuld. Dat is iets minder dan vorig jaar.

De vertrouwenspersoon heeft in 2020 drie
vragen gekregen. Ze is bij een aantal cliëntenraden geweest om kennis te maken en te
vertellen wat haar werk is.

In Numansdorp is er gewerkt om het eten te
verbeteren door verse groenten te kopen.

Els van der Ark
* bij 3/4: n=64; bij vraag 5/6 n=75

Ook op de Lindehoeve gaan ze aan de slag
met lekkerder eten. Daar komt een medewerker die gaat koken voor de cliënten.

Figuur 4.2 . Oordeel cliënten over dagbesteding

Op de Vlashof vindt iedereen dat hij of zij
genoeg hulp krijgt van familie of vrienden
om hun vrije tijd in te vullen.
De uitslagen worden met de verschillende
cliëntenraden besproken en samen wordt er
een actieplan gemaakt.

Aantal afgenomen CTO's

Cavent Grutto
Cavent Lindehoeve
Cavent Numansdorp
Cavent Vlashof
Ambulant
Stougjeshof

2019

2020

33
16
22
16
38
0

25
7
17
17
31
26

Het volledige rapport met de uitkomsten is te vinden op de website
van Cavent.
De antwoorden op de basisvragen
geven Cavent-breed de volgende
resultaten (figuur 4.1).
In 2019 vond slechts 80% van de
deelnemers de dagbesteding bijna
altijd leuk en in 2020 is dat 95%. De
stijging van het eten heeft zich voort
gezet. In 2018 was het 47% dat het
eten bijna altijd lekker vond, in 2019

De vragen met het thema vrije tijd
zijn de resultaten als volgt (figuur
4.3). Wat opvalt is een 100% score op
de Vlashof. Daar geven alle cliënten
aan dat zij genoeg hulp krijgen van
hun vrienden en familie om hun
vrije tijd mee in te vullen en ook
genoeg kunnen doen met hun netwerk. In tegenstelling met de locatie
in Numansdorp. Daar is er een score
van 31% en 39%. Samen met de
cliëntenraad zal dit een onderwerp
van gesprek zijn met de Clustermanager.
Op het thema communicatie zijn de
resultaten als volgt (figuur 4.4)
Dit thema is ingebracht door de
cliëntenraad. Zij vinden dit een
erg belangrijk onderwerp en de
uitslagen zullen besproken worden
met de centrale cliëntenraad en de

liggen. Deze zullen ook weer terugkomen in de kwartaalrapportage.
Verbeteracties keren op die manier
ook weer terug in de PDCA-cyclus.
In 2021 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. De thema’s pesten en methodische werkwijze blijven staan. Dit
blijven we belangrijk vinden. In 2021
zal het onderzoek ook worden afgenomen bij Cavent Logeren en BSO.
Samen met Ipso Facto wordt een
passende vragenlijst opgesteld voor
de doelgroep. Daarnaast is de cyclus
van drie jaar afgerond en start in
2021 het eerste jaar van de volgende
driejarige cyclus.

persoon (CVP) vanuit het landelijk
Steunpunt Medezeggenschap (het
LSR). Zij stelt jaarlijks een evaluatie
op en bespreekt deze met de centrale cliëntenraad. In 2020 zijn er 3
vragen binnen gekomen bij de CVP.
Cliënten en hun vertegenwoordigers
zijn gehoord en weer op weg geholpen bij hun vraagstukken.
CVP heeft zich zichtbaar gemaakt
door langs de cliëntenraad te gaan
en 2 locaties te bezoeken. Vanwege
covid-19 zijn de bezoeken op andere
locaties uitgesteld. De CVP heeft
een samenwerkingsoverleg gehad
met de klachtenfunctionaris en de
directeur-bestuurder.
Als een cliënt of vertegenwoordiger onvrede ervaren over Cavent,
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Figuur 4.3. Oordeel cliënten over vrije tijd

Figuur 4.4. Communicatievoorkeur cliënten

5 Medezeggenschap

Conclusies en
ontwikkelkansen

lijke vertegenwoordiging vanuit de
cliëntenraden van de locaties.

Cliëntenraden
Cavent is trots op de unieke manier
van afnemen. Elk jaar een uitvoerig
onderzoek met actuele thema’s die
vanuit de cliënten en de medewerkers komen. De cliëntenraad wordt

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. De
klachtenfunctionaris ondersteunt
bij het gezamenlijk vinden van een
oplossing. De klachtencommissie
bestaat uit drie mensen die buiten
Cavent werken en advies geven over
de klacht aan Cavent.
In 2020 zijn er in totaal 11 klachten in behandeling geweest bij de
klachtenfunctionaris, waarvan er 9
nieuw binnen zijn gekomen in 2020

Aard van de klachten

en 9 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.

Om kwaliteit van zorg te kunnen
leveren en te verbeteren, is het
belangrijk dat onze cliënten daar
waar mogelijk meedenken en mee-

Klachten

Inspraak

Er zijn negen nieuwe klachten binnengekomen. De meeste daarvan gingen over
begeleiding van cliënten.
Er zijn twee klachten door de klachtencommissie behandeld en die zijn met Sigrid
afgerond.

Op 19 februari waren er cliëntenraadsverkiezingen bij Cavent Grutto, Cavent Vlashof en
Cavent Numansdorp. De cliëntenraden hebben in juli en augustus kunnen vergaderen
met 1,5 meter afstand en een mondkapje op.

In 2020 zijn er 2 klachten behandeld
door de klachtencommissie. Deze
klachten zijn na gesprekken met
betrokkenen en advisering aan de
directeur-bestuurder door de klachtencommissie afgerond.
nauw betrokken bij deze uitvoering
en ook bij het plan van aanpak om
de verbeteringen door te voeren.
In het roerige jaar van de covid-19
pandemie heeft Cavent ervoor
gezorgd het CTO uit te voeren op
de gebruikelijke manier, maar wel
met de geldende maatregelen. De
communicatie blijft een onderwerp
van gesprek. Cliënten geven aan dat
ze het liefst de informatie willen ontvangen van hun begeleiders. In 2021
zal er een medewerker communicatie worden aangetrokken om de
communicatie te verbeteren. Er zal
in 2021 ook extra aandacht zijn voor
de route naar de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris.
Via de huiskameroverleggen zal dat
onder de cliënten verspreid worden.

beslissen 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).Per 1 januari 2021 gaat er een
wijziging in de medezeggenschapsstructuur plaatsvinden conform de
nieuwe WMCZ 2018. Er is gekozen
voor een CCR en daaronder vallend
twee deelraden. Deelraad één bestaat uit cliënten en deelraad twee
bestaat uit vertegenwoordigers.
Eind 2020 zag de samenstelling er
als volgt uit:
• CR Grutto: 8 leden
• CR Numansdorp: 6 leden
• CR Vlashof: 5 leden
• CCR: 6 leden met daarbij een ge-
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Covid-19
Covid-19 heeft grote invloed gehad
om de vergaderingen bij de verschillende cliëntenraden en bij de CCR. Er
zijn leuke initiatieven ontstaan zoals
online vergaderen en vergaderen op
een andere locatie waar er vergaderd kon worden met 1,5 meter
afstand. De cliëntenraadsleden
hebben de focus gehad op de eigen
woonlocatie door in gesprek te
gaan met de clustermanager en de
teamcoördinatoren over de corona.
Zij hebben kunnen aangeven welke
zaken zij als prettig of onprettig
hebben ervaren. Niet aan alles kon
gehoor gegeven worden in verband
met de landelijke regels. Daarnaast
heeft de CCR zich hard gemaakt
voor de veranderingen op internet
en TV gebied. Juist in deze periode
merkten cliënten hoe belangrijk het
is om even ontspannen een film te
kijken of te kunnen beeldbellen met
familie en vrienden.
De CR van de Vlashof heeft een
ongevraagd advies ingediend met
betrekking tot de warmte op de
locatie. De clustermanager heeft dit
besproken samen met de voorzitter
van de raad en samen hebben zij
afspraken gemaakt. In 2021 staan de
werkzaamheden op de begroting.
Een waar succes moment voor deze
raad.
De CCR heeft zich gericht op het
ontwikkelen van een nieuwe medezeggenschapsregeling. Zij hebben
besloten om in 2021 samen te gaan
met de CVR. Dit zal geëvalueerd
worden na een half jaar om te kijken
hoe het gaat. Daarnaast hebben zij
een instemmingsaanvraag gehad
over het vernieuwen van TV en
internet op verschillende locaties,
“Vrienden van Cavent” die losgemaakt zijn van Cavent en covid-19
binnen Cavent. De CCR heeft zowel
in het echt als online vergaderd.

Huiskameroverleggen
De huiskameroverleggen zijn veelal
niet doorgegaan in verband met de
covid-19 pandemie. Op de Lindehoeve is er een start gemaakt met
een bewonersavond met medezeggenschap als thema. De cliënten
hebben aangegeven dat zij het heel
belangrijk vinden dat er nieuwe
meubels komen in de gemeenschappelijke ruimte, ze missen het
boodschappenbusje, aandacht voor
gezonde voeding en samen koken
en het verzamelpunt bij de entree,
dat gebruikt wordt bij ontruimingen, was kapot. Het verzamelpunt
is gerepareerd en met de andere
punten gaan cliënten meedenken
over hoe dit verbeterd of aangepakt
kan worden op de locatie.

Vertegenwoordigingsraden
Voor cliëntvertegenwoordigers is de
structuur voor medezeggenschap
vormgegeven in een Vertegenwoordigersraad (VR) voor de locaties,
bestaande uit 8 leden. Hiervan
maken er 3 deel uit van de Centrale
Vertegenwoordigersraad (CVR), die
zich met zaken op stichtingsniveau
bezighoudt. Een afvaardiging van
de VR heeft meegewerkt aan de
vernieuwing binnen de medezeggenschapsregeling vanuit de WMCZ
2018. Daarnaast waren grote onderwerpen binnen de VR de internet
en TV aansluiting via Ziggo en de
tarievenlijst (waspakketten en strijkkosten). In 2021 is er één CCR met
daaronder vallend twee deelraden,
namelijk een cliëntendeelraad en
een vertegenwoordigersdeelraad.

Ondernemingsraad
In april 2020 zijn er verkiezingen
geweest. De ondernemingsraad
(OR) bestaat nu uit 7 leden, en wordt
ondersteund door een ambtelijk secretaris. De OR heeft in 2020 vooral
online vergaderd. De OR heeft veel
instemmings- en advies aanvragen
gekregen met betrekking tot het

personeelshandboek. Hieronder
een lijstje van de zaken waar de OR
zich, onder andere, mee bezig heeft
gehouden.
OR-zaken 			
• Beleid werving & selectie
• Gedragscode
• P&O beleid
• Personeelsbeoordeling
• Stage- en vrijwilligersbeleid
• Personeelsopleiding
• (Gewijzigde) functiebeschrijvingen
• Invulling WKR
• Arbo-beleid
• Regeling WAB
• Preventiebeleid
• Beleid zwangerschap
• Regeling Werk & verzuim
• Verzuimbegeleiding
• Reiskostenregeling
• Regeling opvang na schokkende gebeurtenis
• Covid-19

Er is veel aandacht geweest voor de
ontwikkelingen en vernieuwingen
in het personeelshandboek. In 2021
zal de OR, in samenspraak met de
directeur-bestuurder, een actievere
rol gaan vervullen binnen de diverse
projecten en ontwikkelingen binnen
Cavent. Daarbij zal de focus liggen
op meer zichtbaarheid en uitwisseling richting de achterban.

6 Samenspel in zorg
en ondersteuning

In 2020 was het voornaamste gespreksonderwerp met het netwerk
van onze cliënten covid-19 en de
daaruit voortvloeiende maatregelen. In de meeste gevallen waren de
cliënt, begeleiding en het netwerk
het eens over wat het is beste is voor
de cliënt en diens omgeving. Echter

Relatie tussen cliënt,
medewerkers en netwerk
Vanuit de visie van Cavent is het
netwerk van de cliënt belangrijk;

Ondernemingsraad

Samenweking

In 2020 zijn er verkiezingen geweest voor
het vinden van nieuwe OR leden. De OR bestond eerst uit 5 leden en nu uit 7 leden.

Er is een onderzoek gedaan bij de bewoners,
begeleiders en de familieleden van Stougjeshof. Cavent en de gemeente Hoeksche
Waard wilden weten of wonen in Stougjeshof helpend is voor de bewoners. In 2021
wordt dit verder onderzocht.

In 2020 heeft de OR in gezamenlijkheid met de directeur-bestuurder
een verkort MTO ingelast. Het is een
waardevol moment om te weten
wat er speelt bij de achterban en
hier een werkbaar plan van aanpak
van te maken vanuit de teams en de
clustermanagers. Hierover is meer te
lezen in hoofdstuk 8.

Conclusies en
ontwikkelkansen
De medezeggenschapsregeling is
geëvalueerd en aangepast naar de
huidige WMCZ 2018. Samen met de
cliëntenraden en de vertegenwoordigingsraden is daar uitgekomen
dat ze samen gaan als één raad met
twee deelraden. Dat betekent dat er
gewerkt zal gaan worden aan een
nog nauwere samenwerking tussen
de cliëntenraden en de vertegenwoordigersraad. Daarnaast staat
er nog een brede medezeggenschapsafspraak op de agenda voor
2021, namelijk de CCR met de OR en
Raad van Toezicht. De OR heeft in
april verkiezingen gehouden en is
uitgebreid van 5 leden naar 7 leden.

IEDER WOENSDAGAVOND
WANDELEN VAN 19.30- 20.30 UUR
VERZAMELEN PARKEERPLAATS
SCHIPPER ACCOUNTANTS, BEETSTRAAT 5
IEDER WOENSDAGAVOND
WANDELEN VAN 19.30- 20.30 UUR

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.

VERZAMELEN PARKEERPLAATS
SCHIPPER
ACCOUNTANTS,
BEETSTRAATook
5 voor
zorgden
de maatregelen
kritische vragen en discussies. De
wisselende berichtgeving vanuit het
RIVM zorgde tevens voor wisselende
berichtgeving vanuit Cavent richting
cliënten en netwerk. Dit zorgde
soms voor knelpunten in het contact
en er zijn situaties geweest waarin
men het niet eens werd over wat de
best passende oplossing is. De teamcoördinator en clustermanager werden, vaker dan normaal, ingezet bij
contacten met het netwerk. Zo zijn
er een aantal cliënten tijdelijk bij ouder(s) thuis gaan wonen, wat zorgde
voor een andere wijze van contact;
veelal digitaal of telefonisch.

De maatregelen zorgden ook voor
out of the box denken en het vinden
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van oplossingen om onze cliënten,
door de lockdown en het beperkte
contact, te behoeden voor eenzaamheid en te zorgen voor afleiding.
Zo ontstonden er een aantal mooie
initiatieven, waarbij ook het netwerk
en vaak het gehele dorp, al dan niet
de Hoeksche Waard, werd betrokken. Zo reed er met Koningsdag
een ‘alternatieve truckersrit’ langs
de Gruttoflat, met bont versierde
auto’s en vrachtauto’s, werden er
op vrijdagmiddag dansmiddagen
georganiseerd waarbij de bewoners
op hun balkon werden uitgedaagd
de danspassen na te doen van de
begeleiding, wat zelfs de internationale pers haalde en werd er een
hofconcert gegeven in de Stougjeshof, om bewoners een hart onder de
riem te steken. En zo zijn er tal van
voorbeelden.
Onderzoek Stougjeshof
Een mooi voorbeeld van de relatie tussen de cliënt, medewerkers
en zijn netwerk is te zien op onze
locatie Stougjeshof. Stougjeshof
kent een uniek concept. Het project
is opgebouwd uit 47 zelfstandige
wooneenheden, gebouwd als een
middeleeuws hofje. De doelgroep
is divers en omvat zowel mensen
met een verstandelijke beperking,
uit de sociale psychiatrie, ouderen,
als mensen met een lichamelijke beperking. Ook de financiering van de
zorg is ontschot en komt uit verschillende bronnen.
Uitgangspunt is dat iedereen die
in Stougjeshof komt wonen welis-

waar een zorgvraag heeft maar ook
iets bij kan dragen aan het geheel.
Ofwel met individuele hulp aan een
medebewoner, ofwel de bewoners
vervullen een rol bij de gezamenlijke
voorzieningen, zoals het onderhoud
van de tuin en gemeenschappelijke
ruimten, de communicatiegroep,
de bewonersraad tot en met de
kookgroep. Op deze manier wordt
een community gevormd die voor
een deel in de eigen ondersteuning
voorziet.
De gemeente Hoeksche Waard en
Cavent hebben afgesproken dat
er een onafhankelijk onderzoek
zal worden uitgevoerd naar de
ervaringen van cliënten en andere
betrokkenen met het wonen in
Stougjeshof. In dat onderzoek zal
ook aandacht worden besteed aan
de resultaten in termen van kwaliteit van bestaan en efficiëntie van
de zorg. De centrale vraag van het
onderzoek is:
“Hoe worden de wensen van de
bewoners van Stougjeshof vervuld en
hun talenten en activiteiten ingezet
om elkaar te ondersteunen in hun
hulpvragen en hoe en in welke mate
draagt het concept Stougjeshof bij
aan de kwaliteit van het bestaan van
bewoners, mantelzorgers en formele
hulpverlener en de efficiëntie in de
zorg?“
De centrale vraag is uitgewerkt in de
volgende onderzoeksvragen:
• Wat zijn de wensen, verwachtingen
en mogelijkheden van bewoners?

Tijdens de kerstdagen moesten alle bewoners van de Vlashof in quarantaine
in verband met twee covid-19 besmettingen. Familiebezoek zat er niet in. Om
de bewoners een hart onder de riem te steken deed een van de begeleiders een
oproep via facebook om hen op te vrolijken middels een kaartje. Binnen een dag
stonden er dozen vol met kaarten en cadeaus; van bekenden en onbekenden uit
de buurt en het dorp ’s-Gravendeel. Niet veel later verzorgden muzikanten op
de stoep voor het gebouw een heus privé concert. Een zeer hartverwarmend gebaar, waarin duidelijk wordt hoe betrokken en begaan men is met onze cliënten
in deze roerige tijd. Tegelijkertijd brengt dit kansen met zich mee; er zijn mensen
die wat willen betekenen voor onze doelgroep, kunnen we dit beter benutten.
Willemijn Oskam, teamcoördinator Cavent Vlashof

• In hoeverre ervaren bewoners
ondersteuning door medebewoners,
en waaruit bestaat deze?
• In hoeverre bieden bewoners ondersteuning aan anderen, en waaruit
bestaat deze ondersteuning? Hebben bewoners de ervaring dat hun
kwaliteiten goed worden benut?
• Hoe tevreden zijn bewoners met
het wonen in Stougjeshof? Heeft
wonen in Stougjeshof ook effect
op de kwaliteit van leven van de
bewoners?
• Hoe tevreden zijn mantelzorgers
met het wonen van de cliënt? Wat
betekent het voor hen in termen van
belasting en kwaliteit van leven?
• Wat zijn de ervaringen van medewerkers van Cavent met de begeleiding van bewoners? Hoe tevreden
zijn de medewerkers over het
werken bij Stougjeshof?
• Wat zijn de opbrengsten van
Stougjeshof in termen van efficiëntie
van zorg (denk aan kosten en inzet
van begeleidingstijd)? Welke ontwikkelingen zijn hierin waar te nemen?
• Welke verbetermogelijkheden worden waargenomen door bewoners,
mantelzorgers en medewerkers?
Het onderzoek wordt uitgevoerd
onder bewoners, de cliëntvertegenwoordigers en medewerkers. Er
wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, persoonlijke interviews
en data die beschikbaar zijn uit de
registratie. Er worden drie ronden
uitgevoerd. De eerste heeft al in
november en december 2020 plaats
gevonden. Er zullen nog ronden
volgen in mei/juni en september/
oktober 2021. Tussentijds wordt
steekproefsgewijs experience sampling uitgevoerd bij de bewoners:
er worden korte sets met vagen met
gebruik van een app aan de bewoners gesteld.

Versterking van het netwerk van de cliënt
Wanneer een cliënt bij Cavent in
zorg komt wordt er gekeken naar

zijn huidige netwerk en wie er voor
hem belangrijk is. Het hulpmiddel
om dit inzichtelijk te maken is de
netwerktekening. De mogelijkheden
tot contact en verbinding zijn door
de maatregelen beperkt en fysiek
contact was niet meer vanzelfsprekend. Er moesten in bepaalde periodes keuzes gemaakt worden in wie
de cliënt mocht zien. Dit zorgde bij
sommige cliënten en netwerk voor
onbegrip; anderzijds werd dit goed
opgepakt. Samen met de cliënt is
gekeken naar wat er wél mogelijk is
om contact te hebben met de mensen die belangrijk zijn voor hem. Zo
is vaker digitaal contact meer de
norm geworden en werd er meer
buiten afgesproken.
Cavent wil in toekomst nog meer
gebruik maken van buurtcirkels
die worden georganiseerd door
Pameijer; dit is een groepje mensen
die bij elkaar in de wijk komen en
elkaar kunnen helpen met dagelijkse dingen. Zeker voor onze cliënten
die voor het eerst zelfstandig gaan
wonen in een nieuwe buurt is dit
een uitkomst. In 2020 hebben deze
buurtcirkels wel doorgang gevonden; maar veelal digitaal. Voor
nieuwe cliënten was de drempel
dan vaak te hoog om deel te nemen.
Momenteel wordt de begeleiding
soms ingezet als zijnde vervanging van een dergelijk informeel
netwerk. Meer gebruik maken van
deze buurtcirkels maakt dat cliënt
zelfstandiger wordt en begeleiding
minder ingezet hoeft te worden.

Samenwerking tussen begeleiders en behandelaars
Om de ondersteuning aan cliënten
zo goed mogelijk vorm te geven, wordt er samengewerkt met
verschillende partijen. 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 dagbesteding. Ook
zijn er samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties voor

cliëntplan alsook bij de aanmelding.
Bij aanmeldingen ziet men steeds
vaker psychiatrische problematiek in
combinatie met VG problematiek.
Er is in 2020 misschien wel meer dan
ooit gebruik gemaakt van de expertise van de verpleegkundige; bij cli-

Meldingen incidenten en
calamiteiten (MIC’s)
Tijdens de Kerst zaten de bewoners van
Cavent Vlashof in quarantaine. Daardoor
konden zij hun familie niet zien. Ze hebben
toen dozen vol kaarten en cadeaus gekregen.

Bij Cavent Lindehoeve zijn de meeste meldingen van agressie. Maar ook bij Cavent
Grutto zijn er veel.
Door corona hebben cliënten het best wel
zwaar gehad en dat zie je ook terug in het
aantal meldingen.
Cavent heeft de wijze om een MIC melding
te doen via de computer verbetert, zodat
de begeleiders makkelijker een melding
kunnen doen.
De clustermanagers maken elk kwartaal een
verbeterplan voor deze MIC meldingen.

eventuele behandeling van een
cliënt, wordt er samengewerkt met
schulddienstverlening en vindt er
casuïstiek overleg plaats met de gemeente, enzovoort. In 2020 zijn deze
overleggen steeds meer digitaal
vorm gegeven. Alhoewel dit soms
ook de nodige uitdagingen met zich
mee brengt heeft dit zeker ook een
positieve uitwerking: de samenwerking is laagdrempeliger en de lijnen
korter.
Bij Cavent heeft de orthopedagoog
een belangrijke rol in de invulling
van de begeleiding van cliënten. Bij
een ZZP VG 6 en wanneer gewenst
is de orthopedagoog standaard
betrokken en is haar advies leidend
in de begeleidingshouding en het

ënten met klachten, (vermoedelijke)
besmettingen, wanneer er sprake is
van aanmerkelijke gezondheidsrisico’s, standaard bij een ZZP VG 5 of
VG 8 of wanneer daar aanleiding toe
is. Zij heeft een adviserende en coördinerende rol. De populatie binnen
Cavent wordt ouder en daardoor
komen er meer vragen op dat gebied. Steeds meer cliënten worden

geherindiceerd met een VG 5. Een
positieve invloed van covid-19 is dat
men de verpleegkundige nog beter
weet te vinden, de lijnen zijn korter
en er is meer wederzijds vertrouwen.
Expertteam
Daarnaast is er in 2020 binnen
Cavent een expertteam opgericht.
De reden hiervoor is dat de doelgroep steeds complexer wordt en er
vaak meer disciplines betrokken zijn
bij een casus. Om als voorbeeld te
noemen de ouder wordende cliënt.
Daarom zijn de krachten gebundeld.
Dit team bestaat uit: een clustermanager met het cluster cliënt en
dienstverlening, orthopedagogen
en de verpleegkundige. In 2021 zal
de rol en functie van het expertteam
verder inhoudelijk verdiept worden.

Conclusies en
ontwikkelkansen
2020 heeft ervoor gezorgd dat
er anders tegen contact maken
aangekeken wordt. Er zijn nieuwe
initiatieven ontstaan en er is vooral
gekeken naar wat wél mogelijk is.
In tijden van onzekerheid is juist de
verbinding met de ander belangrijk.
In 2021 liggen er kansen voor Cavent om meer in te gaan zetten op
buurtcirkels, vrijwilligers nog meer
te gaan betrekken als informeel netwerk van de cliënt en de positieve
ontwikkelingen vanuit de maatregelen mee te nemen voor de wijze van
betrekken van het netwerk.

‘Door mijn betrokkenheid bij het Coronacrisisteam ben ik zichtbaarder geworden als Verpleegkundige. In combinatie met mijn verpleegkundige achtergrond
verzamel je op diverse manieren informatie over covid-19. Soms was dat
lastig, omdat de richtlijnen van de RIVM anders konden zijn dan de behoefte
van de medewerker op het gebied van veiligheid. Het is mijn rol om dan uit
te leggen waarom iets wel of juist niet gedaan wordt. Hierdoor creëer je
meer wederzijds begrip en vertrouwen, wat bijdraagt aan de samenwerking.’
Rianne Kooij, verpleegkundige bij Cavent
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7 Borging van
veiligheid in zorg en
ondersteuning
Veiligheid gaat voor alles. Binnen
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.

Meldingen incidenten en
calamiteiten (MIC’s)
Proces van melden
In 2020 is de vernieuwde wijze
van melden doorgezet. Ook is er
gekeken naar de doorontwikkeling
van het melden in het elektronisch
cliëntdossier. De meldingenmodule
in het elektronisch cliëntendossier is
aangevuld en uitgebreid getest. Er
is een emailnotificatie toegevoegd
en het MIC-proces is nog verder
gedigitaliseerd. In januari 2021 zal
de meldingenmodule in gebruik
genomen worden.
Overzicht meldingen

In totaal zijn er in 2020 339 meldingen gedaan. Dit is een flinke stijging
ten opzichte van het aantal mel-

dingen in 2019 (168%). Op locatie
de Lindehoeve zijn in vergelijking
tot de rest van de locaties, relatief
de meeste meldingen gedaan. 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 2020. Er is in
2020 een heel nieuw team gestart,
waarvan de meesten van buiten
Cavent kwamen. Caventbreed is
er veel aandacht geweest voor het
meldingsproces wat ook deels de
stijging kan verklaren. Ook covid-19
speelt hier een rol in. De door de
overheid opgelegde beperkingen
geven ook de nodige onrust en zorgen voor onbegrip bij de cliënten.
Daarom is er veel aandacht gegeven
aan de communicatie naar cliënten
en cliëntvertegenwoordigers over
de situatie.
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 2020 zijn alle kwaliteitsdocumenten met betrekking tot de medische
processen uitgebreid geëvalueerd,
aangevuld en vastgesteld. Ook zijn
de medische kwaliteitsdocumenten
onder andere uitgebreid met een
praktisch toepasbaar hitteplan.
In de interne audits zijn ook de
medische processen aan de orde
gekomen. Hieruit kwam naar voren
dat de verpleegkundige steeds beter
gevonden wordt en een prominente
plek heeft binnen de organisatie.
Ook bleek dat het vastleggen van de

afspraken rondom medicatie met de
cliënt in het cliëntplan nog aandacht
behoeft en dat de medicatieruimtes
beter dienen te worden ingericht.
Hier zijn reeds acties op uitgezet.
Ook de groep van aandachtsvelders
medicatie, onder leiding van de
verpleegkundige, heeft het afgelopen jaar een professionaliseringsslag
doorgemaakt. Ze zijn nauw betrokken bij het uitvoeren van het medicatiebeleid en hebben meegedacht
bij de keuze voor een Elektronisch
Toedieningsregistratiesysteem.
Elektronisch Toedieningsregistratiesysteem
In 2019 is er een start gemaakt met
een onderzoek naar een passend
Elektronisch Toedieningsregistratiesysteem (ETS) met als doel de
medicatieveiligheid te vergroten.
In 2020 is in samenspraak met de
verpleegkundige en aandachtsfunctionarissen Medicatie de keuze
gevallen op Medimo. In januari 2021
zal gestart worden met de implementatie hiervan. Er zal in maart een
pilot starten op locatie de Vlashof.
Na de evaluatie van de pilot zal in
kwartaal 2 van 2021 het gebruik van
Medimo op de overige woonlocaties
verder worden uitgerold.
Covid-19
De verpleegkundige heeft zich in
2020 voornamelijk bezig gehouden
met covid-19. Door haar betrokkenheid in het Coronateam was er een
waardevolle inhoudelijke toevoeging. Er was en is nog steeds nauw
contact met de GGD, zicht op de
persoonlijke beschermingsmaterialen en er kon direct actie uitgezet
worden indien nodig.
Helaas hebben de meeste geplande
scholingen, buiten de verplichte
trainingen, voor 2020 geen doorgang kunnen vinden. Niet alleen
omdat het organisatorisch niet
mogelijk was vanwege de maatregelen, maar ook omdat alle inzet nodig
was om de zorg te kunnen conti-

nueren. In 2020 is er gezorgd dat in
2021 de scholing weer kan worden
opgepakt, dit zal voornamelijk via
e-learning zijn of in kleine groepjes
op gepaste afstand. De behoefte aan
scholing wordt steeds groter, mede
door de toenemende zorgvraag in

uitgevoerd door deze aandachtsfunctionarissen. Helaas heeft de
interne uitwisseling door covid-19
geen doorgang kunnen vinden.
Brandmeldinstallatie
Op elke locatie van Cavent is een
brandmeldinstallatie aanwezig, die

Medicatie
Er zijn nieuwe handleidingen voor medewerkers om zo min mogelijk fouten te maken.
Verpleegkundige Rianne is veel met corona
bezig geweest en de medewerkers daarmee
geholpen.

Rianne Kooij

De brandweer gaat soms langs op een locatie om te kijken naar de brandveiligheid.
Van der Mark is het bedrijf dat alle medische
hulpmiddelen controleert, zoals tilliften of
douchstoelen. Dat doen zij elk jaar op de
locaties.

combinatie met handelingsverlegenheid. Toch blijkt ook steeds vaker
dat er al heel veel kennis en kunde
aanwezig is in de organisatie, meer
dan we ons misschien realiseren!

aan alle wettelijke eisen voldoet
en periodiek worden gekeurd door
de Kiwa. De brandweer controleert
periodiek de brandveiligheid van de
locaties.

Veilige leefomgeving

Legionellapreventie
De periodieke controle op aanwezigheid van legionellabacteriën is
met 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.
Cavent draagt zelf zorg voor het

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-aandachtfunctionaris welke
een check uitvoert op een andere
locatie van Cavent. Normaliter wordt
minimaal vier keer per jaar op alle
locaties onaangekondigd een audit
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bijhouden van de maandelijkse temperatuurmetingen en de eventueel
daaruit volgende spoelprocedures
op alle locaties. In 2020 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 het
regiokantoor, de dagbesteding en
in het leer-werkbedrijf uitgevoerd.
Daarnaast zijn alle herhalingstrainingen inzake bedrijfshulpverlening
(BHV) uitgevoerd.
Alle locaties zijn tijdig voorzien van
de juiste middelen. Ook zijn, naast
de gezondheidsrisico’s, de overige
risico’s van covid-19 meegenomen
in de RI&E.
Medische hulpmiddelen
In 2020 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
Covid-19
Direct na de komst van covid-19
is er sterk ingezet op de voorraad
beschermingsmiddelen en communicatie met informatie over het virus.
Niet alleen over het virus zelf maar
ook over de risico’s en de bescherming. Er is een sterke werkwijze
neergezet voor de coördinatie van
de beschermingsmiddelen onder
leiding van de verpleegkundige.
Hierdoor zijn alle locaties tijdig
voorzien van de juiste middelen en
informatie. Door dit alles is er meer
aandacht voor handhygiëne en
infectiepreventie dan ooit!

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
2020 zou er gestart worden met het
werken met de KICK-protocollen van
landelijke kennisorganisatie Vilans.
Helaas heeft de implementatie
door covid-19 stilgelegen. Gelukkig
werd door Vilans het portaal een
tijdje opgesteld voor alle organisaties, waardoor Cavent in 2020 tóch
gebruik heeft kunnen maken van de
kennis en kunde van Vilans. Dit was
ook direct een bevestiging dat het
werken met de KICK-protocollen van
Vilans een goede keuze is. Daarom
wordt de implementatie in 2021
gepland.
Op cliëntniveau signaleert en weegt
de begeleider-coach de gezondheidsrisico’s van een cliënt in de
beeldvorming en de risicoanalyse in
het cliëntplan, zodat met de cliënt,
het netwerk en de begeleiding de
risico’s kunnen worden verkleind of
gehanteerd. Zoals eerder genoemd
heeft de verpleegkundige hier ook
een rol in. 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 collega-instelling 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. Door covid-19 heeft de
externe samenwerkingen stil gelegen. Door de veranderde doelgroep
blijft er behoefte aan uitwisseling
van expertise. Daarom worden momenteel de contacten weer aangescherpt. Niet alleen op inhoudelijk
gebied, maar ook op het gebied van
bedrijfsvoering wordt er veel kennis
en kunde uitgewisseld.

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
ontwikkelende meldcultuur binnen
Cavent als het gaat om het melden
van incidenten en calamiteiten, net
als met de zichtbaarheid van de
verpleegkundige, die medewerkers
mede dankzij covid-19 steeds vaker
weten te vinden. Ook de digitale ontwikkelingen moeten gaan
bijdragen aan nog veiliger medicatiebeheer. Ook voor de cliënten kan
covid-19 verstrekkende gevolgen
hebben, niet alleen lichamelijk maar
ook mentaal. Dit zal nauwlettend gemonitord moeten worden om deze
gevolgen te kunnen beperken.

8 Betrokken
en vakbekwame
medewerkers
De visie van Cavent op de medewerker is:
Je neemt zelf regie over je loopbaan
en je persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Je ontwikkelen hoort
bij het werk, Cavent faciliteert je
daarin.
Er is een ‘haal- en brengplicht’. Als
werkgever verwachten we dat je je
inzet en de afgesproken resultaten
nastreeft. Cavent ondersteunt je
daarbij.

een personeelsadviseur op de afdeling P&O. En toen kwam in maart
ook covid-19 nog om de hoek kijken
en heeft tot de dag van vandaag
nog steeds een enorme impact op
ons (werkende) leven.
De pandemie heeft veel gevraagd
en vraagt nog steeds veel tijd en

uitgevoerd, geïnitieerd door de OR
in samenspraak met het MT. Hieronder een korte weergave van de
uitkomsten.

Teamreflectie
TROTS 62% is tevreden over de
werkzaamheden, 88% is trots op het
werk en 64% heeft er plezier in.

Medewerkers
Er zijn 170 medewerkers in dienst. Het
grootste gedeelte (84,1 %) is een vrouw, en
de meeste zijn tussen de 50 en 59 jaar oud.

Wat kan beter volgens de medewerkers?
• Communicatie
• Werkdruk
• Waardering

Waar zijn de medewerkers trots op?

Op 31 december waren er in totaal
170 medewerkers in dienst. Een
jaar eerder waren dit er 163. Dit is
inherent aan de stijging van het cliëntenbestand. Zoals bij alle zorgorganisaties is het overgrote deel van
de medewerkers (84,1%) vrouw.
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Aantal en leeftijd medewerkers

Kwaliteit van werk
Opnieuw zijn de veranderingen
binnen de organisatie gestaag door
gegaan in 2020. Er zijn wisselingen
geweest in het (cluster)management
en er is versterking gekomen van

62 % is tevreden over het werk
88 % is trots op het werk voor de cliënten
64% heeft plezier in het werk

aandacht van iedereen en leidt af
van de structurele taken en inzetten
van nieuwe ontwikkelingen.
De combinatie van de wisselingen in
het locatiemanagement, de noodzakelijke dagelijkse aandacht voor
alles rondom het virus, de beperking van op afstand werken en niet
fysiek kunnen overleggen droegen
ook niet bij aan duidelijkheid in
afstemming, communicatie en
informatievoorziening. De werkdruk
is onverminderd groot en de situatie
van beheerste pandemie heeft in
zorgorganisaties grote impact; zo
ook bij Cavent, bleek uit de signalen
van het personeel.
Dit heeft er toe geleid dat in september 2020 er een tussentijds medewerkerstevredenheidsonderzoek is

In samenspraak met P&O en kwaliteit & processen is er nieuwe
regeling teamreflectie ontwikkeld.
Hierin zijn de reflectie op kwaliteit
van zorg, teamontwikkeling en leren
en ontwikkelen gecombineerd tot
één instrument voor teams. In 2020
is deze werkwijze van start gegaan.
Elk zorgteam heeft een teamreflectie
uitgevoerd. Hieronder een overzicht
van de uitkomsten:
GING GOED
• Veel cliëntplannen geactualiseerd.
Hulpmiddelen voor cliëntplan
goed benut.
• Ontwikkelgesprekken worden als
positief ervaren
• Inzetten kwaliteiten binnen team-/
cliëntverdeling.
• Meer aansluiting bij ondersteunende diensten.

Je denkt in kansen en mogelijkheden
om een bijdrage te leveren en bent
bereid om een stapje meer te zetten
als dat nodig is. Cavent waardeert je
daarvoor.

Opbouw
medewerkersbestand

een communicatiemedewerker en
ook is de werkdruk besproken in een
werkgroep.

VERBETERPUNTEN Communicatie:
transparant en duidelijk, werkdruk en
waardering.
Ruim 50% van de collega’s heeft
het onderzoek ingevuld, wat heeft
gezorgd voor veel inzichten en een
hele kritische, doch realistische
weergave van de ervaringen. Per
locatie is er een analyse gemaakt van
de resultaten en met de verschillende
teams besproken. De actie is uitgezet
om per locatie/team samen met het
management te komen met verbeterinitiatieven, met als doel om richting
te geven aan vooruitgang. Ook Caventbreed zijn er aan de hand van de
resultaten de nodige acties uitgezet.
Zo is er gestart met het werven van
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UITDAGINGEN
• Vormgeven teamreflectie door
covid-19.
• Zaken blijven liggen door covid-19. Digitaal moeten vergaderen/trainingen.
• Luisteren en feedback geven.
• Kwaliteit cliëntplannen en opvolging.

Aantrekken medewerkers
De arbeidsmarkt veranderd en het
aanbod is schaars. Dat is ook in 2020
gebleken. Er is meer verloop dan
voorgaande jaren, want het aanbod
buiten de deur is momenteel erg royaal. Reden voor opstappen is vaak
de doorstroommogelijkheden en de
waardering. Dat laatste kwam ook
naar voren in het tussentijdse MTO
en hier zal in 2021 aandacht voor
zijn. Ook lijkt het dat vooral jongere
medewerkers sneller kiezen voor
een andere werkgever, wat past bij

de huidige ontwikkeling in de markt.
Doordat er zoveel schaarste is op de
markt en in het personeelsbestand,
in combinatie met covid-19, is het in
2020 een uitdaging geweest om het
juiste wervingsproces te doorlopen
en te werken aan kwaliteitsverbetering. Daarom wordt er in 2021 meer
ingezet op het behoud van de juiste
medewerkers.

Capaciteitsplanning
In 2020 is een doorstart gemaakt
met capaciteitsmanagement. Er is
een samenwerking gezocht met een
extern deskundige om Cavent te
ondersteunen in het optimaliseren
van het proces. Het verder inrichten
van de roosters en covid-19 bleek
geen goede match, want alle handen waren nodig om de zorg voor
de cliënten te continueren. Toch is er
met de nodige ondersteuning voor
gezorgd dat het proces door is gegaan. Nogmaals zijn de roosterregels
hierop aangepast en momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan de
definitieve versie van het kader.
Er is inzicht verkregen in de verhouding indicatie van de cliënten vs.
inzet van personeel en er is kritisch
gekeken naar de aanvullende taken.
Dit heeft geleid tot een aantal uitgangspunten en voor elk team een
basisrooster. Het basisrooster wordt
regelmatig geëvalueerd, waarna er
aanpassingen gedaan kunnen worden op basis van wisselingen in de
cliëntenagenda’s en de looplijsten.
Elk team heeft een chef looplijst aangesteld als verantwoordelijke voor
het bijhouden van de wisselingen in
de cliëntagenda’s en looplijsten. Aan
de hand van de aanpassingen wordt
er met de verantwoordelijke voor
het rooster op de locatie afgestemd
over het personele basisrooster.
De basis voor de samensmelting van
de zorg vanuit het primaire proces
én de personele inzet is gelegd. In
2021 zullen de kaders en werkwijze
verder verduidelijkt en verankerd
worden.

Toerusting van
medewerkers
De lijn die in 2019 is ingezet om een
medewerker in te zetten op zijn/haar
kwaliteiten, talenten en behoeften,
is in 2020 doorgegaan. Het MT heeft
een leiderschapstraject gevolgd,
omdat binnen het MT in 2020 enkele
wisselingen zijn geweest. Onderlinge samenwerking en op elkaar
ingespeeld raken zijn belangrijk
voor het goed functioneren van het
MT. Gelukkig kon in juni toch gestart
worden met het leiderschapstraject
voor het MT in een fysiek overleg.
Er is geëvalueerd waar het MT
staat, wat er goed gaat en waar de
knelpunten zitten. Tot slot zijn onze
ambities vertaald naar actiepunten.
De belangrijkste actiepunten waren:
investeren in de samenwerking binnen het MT, werken vanuit een visie
en missie, meer focus op voortgang
en resultaat, beter prioriteren.
Met behulp van management drives
is meer inzicht gekomen in de
drijfveren van de individuele leden.
Dit traject zal ook in 2021 voortgezet
worden om van elkaar te leren en te
werken aan vertrouwen en verbinding.
En ook bij de teamcoördinatoren is
er grondig gekeken naar de samenstelling en samenwerking. Hiervoor
is externe coaching ingezet die hen
in dit proces begeleid. Voor de samenwerking binnen het Regiokantoor, welke als verbeterpunt uit het
MTO naar voren kwam, is een plan
gemaakt voor het inzetten van een
Groeitraject om zo weer naar elkaar
te groeien, de verbinding te krijgen
en de samenwerking te versterken.
Dit zal in 2021 worden geëffectueerd. Verder is voor al het zorgperso-

neel de zorgbonus aangevraagd en
toegekend.
Voor de ondersteunende diensten
heeft covid-19 gezorgd voor een
sterk veranderde werksituatie.
Opeens moest alles vanuit huis
gebeuren in plaats van op kantoor.
Laptops, beeldschermen en toetsenborden gingen allemaal mee
naar huis om zo het werk te kunnen
continueren. Microsoft Teams werd
hét middel om contact te houden
met elkaar. Deze manier van werken
heeft veel gevraagd van collega’s.
De balans tussen werk-privé was
het onderwerp van gesprek tussen
personeel en leidinggevende. De
middelen die noodzakelijk waren
om vanuit huis te kunnen werken
zijn aangereikt en er is geïnventariseerd hoe de collega’s hun werk
wensen in te delen in de toekomst.
Op basis van deze informatie zal er
begin 2021 een thuiswerkregeling
opgesteld worden om het personeel
te kunnen blijven faciliteren, ook
vanuit huis.

gekomen voor al het niet-agogische personeel. Het kan niet alleen
benut worden voor het aanleren van
werkgerelateerde skills, maar draagt
zeker ook bij aan de ontwikkeling
van de collega vanuit persoonlijke
behoeftes en interesses.
Ondanks de inzet op scholing, blijft

ling, heeft het zwaartepunt moeten
verschuiven naar continuering van
de zorg, extra spanning en risico’s
en een vergrote werkdruk. Dit bleek
ook uit de resultaten van het MTO.
Binnen de mogelijkheden die er
nog wel waren is gezocht naar een
weg om tóch de gewenste ontwik-

Duurzaamheid
De medewerkers op het regiokantoor hebben veel thuis gewerkt en vergaderd via de
computer.
De clustermanagers en teamcoördinatoren
zijn gewisseld van werkplek. Ook zijn er een
aantal nieuwe.

Cavent Grutto heeft zonnepanelen gekregen.

Door corona was het voor veel medewerkers
ook een pittig jaar. Met elkaar hebben we
goed ons best gedaan om elkaar te helpen.

Cavent heeft elke cliënt 2 wasbare mondkapjes gegeven zodat ze deze niet steeds
hoeven weg te gooien.

Boederij de Lindehoeve gebruikt de stroom
van de Johannahoeve (Cavent Tuin). Daar
liggen ook zonnepanelen.

Leren en ontwikkelen
Door de afdeling P&O is er, ondanks
covid-19, sterk ingezet op deskundigheidsbevordering middels
scholing. Cavent is aangesloten bij
de VGN Academie en zal in 2021
starten met GoodHabitz, een online
omgeving waarin alle medewerkers
en leidinggevenden van Cavent
beschikking hebben tot een breed
aanbod aan trainingen: van leadership skills, presenteren, verandermanagement, tot aan trainingen als
“hoe voorkom je een burn-out, assertiviteit, mindfulness en nog veel
meer. Met de komst van GoodHabitz
is er ook een breed scholingsaanbod

dat toch een uitdaging in de aanwezigheid van covid-19. Enerzijds is
de behoefte aan training en ontwikkeling zeker aanwezig, anderzijds
wordt er weinig ruimte ervaren om
er tijd in te investeren vanwege de
werkdruk die het virus met zich mee
brengt. Daarom zal er in 2021 maandelijks aandacht worden gegeven
aan een specifiek thema om zo de
collega’s aangesloten te houden.

Conclusies en
ontwikkelkansen
‘Covid-19 heeft veel gevraagd van de flexibiliteit en veerkracht van collega’s.
Naast de zichtbare gevolgen van COVID-19 is er ook een hele grote onzichtbare
kant die we nu misschien nog niet zien, denk aan de disbalans werk-privé, de
druk van kinderen thuis, etc. Er zijn zoveel bevlogen medewerkers, nu is het
de uitdaging deze ook te behouden!’
Eveline Legemate, personeelsadviseur bij Cavent

kelingen door te kunnen zetten. Dat
was en is uitdagend en moet strak
gemonitord blijven. Het virus heeft
ons laten zien dat het personeel van
Cavent betrokken, veerkrachtig en
flexibel is, maar covid-19 heeft ons
ook uitgeput. Wat de daadwerkelijke
gevolgen zullen zijn, is nog niet te
overzien. Hier moet extra aandacht
voor zijn en blijven in 2021, zodat
we de medewerkers kunnen blijven
faciliteren en behouden binnen
Cavent.

Covid-19 heeft gemaakt dat 2020
compleet anders is verlopen dan
verwacht. Waar extra zou worden ingezet op stabilisering, faciliteren van
het personeel en expertiseontwikkeCAVENT KWALITEIT 2020
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9 Duurzaamheid
Investeringen in hardware
Duurzaamheid is een bouwsteen
die Cavent zelf heeft toegevoegd,
omdat Cavent hier veel waarde aan
hecht. In 2020 is de investering in
‘hardware’ voortgezet. De locatie Cavent Lindehoeve is aangesloten op
het zonnepanelennet van de Johannahoeve, waarvan het gehele dak al
eerder is vol gelegd met zonnepanelen. Op deze wijze profiteert ook
de Lindehoeve van de duurzame
energie die deze panelen opwekken. Daarnaast zijn in juni 2020 ook
op locatie de Grutto zonnepanelen
geïnstalleerd.
Op alle locaties van Cavent zijn
de lampen in de publieke ruimtes
vervangen voor energiebesparende
LED lampen. Deze zijn weliswaar
duurder, maar gaan veel langer mee.
In 2020 is het plan om de locatie
Cavent Grutto duurzamer te maken
verder uitgewerkt. Het doel is om de
locatie zodanig op te knappen dat
deze van energielabel E naar B wordt
omgezet; het maximaal haalbare
energielabel voor de locatie. Het
gebouw zal worden geïsoleerd door
de ramen te vervangen en nieuwe
deuren en panelen te plaatsen die
een hogere isolatiewaarde hebben.
Ook zullen de balkonhekken en
tussenschotten worden vervangen,
net als de zonneschermen. Dit alles
zal op zodanige wijze worden gerealiseerd dat onze cliënten tijdens
de opknapbeurt gewoon in hun
woning kunnen blijven.

Medewerkers
Onder duurzaamheid valt ook duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En in tijden van een wereldwijde pandemie had dit een extra
grote prioriteit. Om de continuering
van de zorg te kunnen waarborgen
zijn de richtlijnen van het RIVM zo
strikt mogelijk opgevolgd om zo
besmettingen onder medewerkers

te voorkomen.
In 2020 is Cavent gestart met een
onderzoek naar hoe veel van onze
medewerkers naast hun werk ook
mantelzorger zijn en hoe Cavent
kan bijdragen aan een betere balans
tussen werk en hun inzet als mantelzorger. Dit heeft door covid-19 even
stilgelegen, maar wordt in 2021
vervolgd.

Cliënten
In 2020 is er minder aandacht
besteed aan duurzaamheid dan
gewenst. Het omgaan met de gevolgen van de covid-19 pandemie en
de maatregelen had prioriteit. Toen
bekend werd dat men in publieke
ruimtes mondkapjes moest gaan
dragen, zijn alle cliënten vanuit Cavent voorzien van 2 stoffen, wasbare
mondkapjes. Dit om de hoeveelheid
afval die wordt veroorzaakt door
wegwerpmondkapjes tegen te gaan.

Conclusies en
ontwikkelkansen
Cavent heeft in 2020 de investeringen in ‘hardware’ doorgezet. Er ligt
nog een grote kans in het bewust
maken van cliënten op het gebied
van duurzaamheid. Er zijn ideeën
over het opzetten van zogeheten
energieteams die op locatie een
campagne organiseren om dit bewustzijn in gang te zetten. Echter is
dit nog niet van de grond gekomen.
Een andere kans ligt op het gebied
van de voedselvoorziening binnen
Cavent. Op de locaties Cavent Lindehoeve en Cavent Tuin wordt onder
andere groenten en fruit verbouwd.
Momenteel wordt dit verkocht in
een kraam naast de Johannahoeve,
maar komt het ook voor dat een
deel naar de voedselbank gaat of de
varkens. Hier liggen nog kansen als
het gaat om een circulaire voedselvoorziening.

10 Eindconclusie

11 Bijlagen

Het kwaliteitsrapport 2020 is net
als vorig jaar een prettig leesbaar
en toegankelijk rapport geworden,
met mooie resultaten en ontwikkelingen. Het rapport laat ook zien dat
kwaliteit gaat over vele facetten van
zorg, begeleiding en bedrijfsvoering.
Dat raakt ons allemaal en vraagt
ook inzet van iedereen. Het is een
samenspel tussen cliënt, netwerk
en medewerker of medewerkers
onderling en centraal daarbij staat
de dialoog met de cliënt over de
kwaliteit van leven. Het cliënttevredenheidsonderzoek laat zien dat de
cliënt ons onverminderd waardeert
en op welke onderdelen nog verbetering mogelijk is.
Aan medewerkers is gevraagd wat
er nodig is om te werken met plezier
en per team zijn focuspunten benoemd. Onze methodische werkwijze biedt mooie werkvormen voor
het samenspel tussen medewerker,
cliënt en netwerk en geeft ook handvatten voor de dialoog in de teams
over samenwerking, werkplezier en
kwaliteitsverbetering.
En werken aan kwaliteit is continue
onder de aandacht binnen Cavent,
maar gaat verder dan de locaties van
Cavent. Het afgelopen jaar hebben
we ook ervaren door samenwerking met andere organisaties, door
externe visitatie en netwerken in de
buurt, dat we van elkaar leren, elkaar
inspireren en elkaar kunnen helpen.
Genoeg redenen om elkaar meer
op te zoeken en samen te werken,
digitaal of fysiek als het weer kan.
Collega’s, cliënten, vrijwilligers,
cliëntvertegenwoordigers, samenwerkingspartners, er is veel bij elkaar
te halen en te brengen. Ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan dit
kwaliteitsdocument en wens iedereen een mooi kwaliteitsjaar toe met
veel waardevolle ontmoetingen!

Bijlage 1: reflectie centrale
cliëntenraad

Sigrid Orgers, directeur-bestuurder
Cavent
Februari 2021

De Centrale Cliëntenraad (CCR),
bestaande uit een deelraad cliënten
en een deelraad vertegenwoordigers hebben het kwaliteitsrapport
op 21 april 2021 doorgenomen en
besproken.

Bijlage 2: reflectie ondernemingsraad

Bijlage 3: reflectie Raad van
Toezicht.

Op 7 april 2021 is het kwaliteitsrapport door de Ondernemingsraad
(OR) besproken:

De Raad van Toezicht (RvT) heeft
kennisgenomen van het kwaliteitsrapport van Cavent 2020. Herkent
de onderwerpen en conclusies die in
het rapport staan.

• De OR mist de protestants-chris-

De cliënten uit de deelraad vinden
dat de cliëntversie kort maar helder
is omschreven.

Dank je wel voor
je inzet het
afgelopen jaar!

De cliënten vinden het heel goed
dat er bij het nieuwe ECD gekeken
gaat worden hoe ze zelf kunnen
inloggen. De CCR vindt het wel
jammer dat er door corona niet altijd
aan een actieplan van de CTO’s is
gewerkt.

Groet Sigrid

De derde bouwsteen; Zelfreflectie in de teams, is onderdeel van
hoofdstuk 8 en komt later aanbod.
Dat is ook direct het minst belichte
onderdeel, voor de RvT is bekend
dat er een start is gemaakt met
zelfreflectie in de teams en de
RvT heeft kennisgenomen van de
uitkomsten van deze aanzet tot
teamreflectie. We kijken uit naar
het vervolg van deze zelfreflectie
en de borging ervan in de wijze van
werken bij Cavent.

De cliënten vragen zich af of het
onderzoek wat er op de Stougjeshof
plaatsvindt ook invloed kan hebben
om de andere woonlocaties van
Cavent.
De ouders en vertegenwoordigers
uit de deelraad zijn enthousiast over
het rapport. Het is duidelijk, goed
leesbaar, overzichtelijk en netjes
vormgegeven. Zij vragen aandacht
voor een aantal punten die uit het
CTO zijn gekomen, namelijk:
• Weinig hulp vanuit de begeleiding
bij het invullen van vrije tijd
• Communicatie / gehoord worden
door de begeleiding
• Het goed doorgeven van afspraken bij overdracht, zodat iedereen
weet welke afspraken er zijn.
Bijvoorbeeld over visite of een
dagje weg.
Verder vragen de vertegenwoordigers of er bij het logeerhuis en de
BSO ook een tevredenheidsonderzoek komt. Als dat nog niet op de
planning staat, dan zal dat alsnog
worden ingepland.

Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 gaat uit van 4
bouwstenen.
In het kwaliteitsrapport van Cavent
zijn de eerste twee bouwstenen in
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 duidelijk terug te lezen. Deze zijn dan ook
goed en helder omschreven.

Deze 3 bouwstenen zijn input voor
het kwaliteitsrapport, waarbij er
naast deze bouwstenen ook andere
onderdelen zijn toegevoegd. Deze
onderdelen zoals medezeggenschap en duurzaamheid maken het
rapport meer compleet.

telijke inslag van Cavent in het
rapport.
• Er wordt gesproken over methodisch en cyclisch werken. Er zou
vaker dan 2x per jaar met de cliënt
en het netwerk geëvalueerd en
aangepast worden. Vanuit de praktijk blijkt dat dit sterk afhangt van
de zorg die de cliënt afneemt. De
OR vindt het methodisch werken
erg belangrijk en onderschrijft het
het belang hiervan.
• Covid-19 heeft logischerwijs een
prominente plek in het kwaliteitsrapport. De impact van Covid-19
is goed verwoord. De wens vanuit
de OR is wel om de mogelijkheden
en kansen die de Covid-19 situatie
ook met zich meebrengt in 2021
meer te benutten en in te zetten.

De RvT heeft het rapport in relatie
met het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
gelezen.
De RvT vindt het fijn te zien dat de
aanbevelingen van het voorgaande
jaar zijn meegenomen
in dit rapport. Het is meer in relatie
met het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en ook de
afsluiting van de hoofdstukken met
conclusies en ontwikkelkansen is
overgenomen.
Natuurlijk was het jaar 2020, met de
Covid19 pandemie een heel ander
jaar dan de andere jaren en ook dat
is terug te lezen in het rapport waarbij gekeken is naar de kansen die dit
bijzondere jaar heeft gebracht.
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Aan de eisen van het rapport is
voldaan, en zeker de toevoeging
van de persoonlijke verhalen in
de kaders geeft het rapport meer
diepgang wat een van de eisen is
waar het rapport aan moet voldoen.
Maar vooral maakt het een compleet en prettig leesbaar stuk.
Onze aanbeveling is in de rapportage over 2021 nadrukkelijker stil
te staan bij de opvolging van de
conclusies en ontwikkelkansen uit
de rapportage van 2020.
In het rapport wordt een compliment uitgedeeld aan het personeel
van Cavent voor de wijze waarop
is omgegaan met de effecten van
Covid19. Wij hebben hierover ook
veel positieve signalen ontvangen
en onderschrijven dit compliment
daarom graag als RvT.
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