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INLEIDING

Overall kunnen wij stellen dat we goed
inzicht hebben gekregen in de beleving
van bewoners en medewerkers over de
zorg die we verlenen en de dingen die
daar nog aan verbeterd kunnen worden.

Voor u ligt het eerste kwaliteitsrapport
van ChiqCare volgens het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg 2017-2022. Met behulp
van dit verslag willen wij een inkijkje geven
in de wijze waarop wij ook in 2019 goede
zorg hebben getracht te leveren aan onze
bijzondere en mooie doelgroep, waar we aan
hebben gewerkt en waar we in 2020 verder
aan zullen gaan werken. Wij vinden het
namelijk belangrijk dat wij de kwaliteit van
zorg continu blijven verbeteren en vinden
transparantie daarover belangrijk.
We bieden en verlenen bij ChiqCare
woonzorg en “ondersteuning met
noodzakelijk verblijf” of zoals landelijk
genoemd: beschermd en begeleid wonen,
aan mensen met een WMO-beschikking
vanuit de gemeente of een WLZ-beschikking
vanuit het CIZ. We zijn voor beiden
gecontracteerd zorgaanbieder binnen de
zorgregio Amersfoort eo. Deze zorg bieden
wij op verscheidene locaties.
Daarnaast bieden wij ambulante
(individuele) maatschappelijke
ondersteuning waarbij wij mensen, voor
zover mogelijk en conform het beschreven
zorgplan, begeleiden en aansturen richting
volledig zelfstandig wonen. Met thuiszorg
bedoelen we onder andere ambulante
begeleiding en persoonlijke verzorging.

geweest die deze zorg bij ons hebben
afgenomen. In dit rapport richten wij ons
vooral op deze groep mensen. In ons werk
gaan we uit van onze missie en visie en
nemen we het Kwaliteitskader in acht. In dit
verslag blikken wij terug op 2019.
Overall kunnen wij stellen dat we goed
inzicht hebben gekregen in de beleving
van bewoners en medewerkers over de
zorg die we verlenen en de dingen die
daar nog aan verbeterd kunnen worden.
Bovendien hebben we stappen gezet en al
resultaten geboekt om die verbeterpunten
te realiseren.
In dit verslag staan de bouwstenen vanuit
het Kwaliteitskader centraal; het zorgproces
rondom de individuele bewoners, de
bewonerservaringen en zelfreflectie in
de verschillende teams. Het rapport is
opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
5.

Profiel ChiqCare
Primair proces
Bewonerservaringen
Personeelsmanagement
Speerpunten

Bij ChiqCare leveren we dus binnen de WLZ
zorg aan mensen met een verstandelijke
beperking. Over 2019 zijn er circa 8 mensen
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PROFIEL CHIQCARE

Binnen ChiqCare werken wij met elkaar
volgens onze missie en visie. Tijdens de
selectie en inwerkperiode is er daarom
veel aandacht voor de boodschap, normen
en waarden die hieruit voortvloeien. In
onze dagelijkse handelingen komen deze
bovendien systematisch terug.

1.1 Missie
Bij ChiqCare stimuleren we de persoonlijke
groei van mensen met aandacht en zorg op
maat, waardoor hun levensgeluk toeneemt.
Gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn hierbij
onze norm. Deze missie geldt eveneens
voor het personeel van ChiqCare; juist door
goede begeleiding, open structuur en een
gepaste waarderingsformule vergroten we
het levensgeluk van personeel.
Bij ChiqCare richten we ons op mensen met
een Stoornis in het Autistisch Spectrum /
een psychische of psychiatrische aandoening
of een verstandelijke beperking op basis
waarvan hij/zij een onafhankelijke diagnose
heeft verkregen om beschermd of begeleid
te mogen wonen. Het uiteindelijke doel
is dat zij door middel van begeleiding zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in
de maatschappij.
1.2 Visie
Iedereen heeft het recht om midden in de
maatschappij te staan en daarin volwaardig
te participeren. Daarom kijken wij naar
de leer- en ontwikkelmogelijkheden van
mensen, waarbij we als uitgangspunt
hebben dat er altijd méér is dan de
gediagnostiseerde stoornis. In onze
ondersteuning hanteren we de wens
van deze mensen als leidraad voor ons
handelen en betrekken we ze bij het
ondersteuningsproces. Deze wensen zijn
uitvoerig opgenomen in het zorgplan dat
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dagelijks uitgangspunt vormt voor onze zorg.
Naast de zelfredzaamheidsdoelen speelt
‘geluk’ een belangrijke rol in het zorgplan.
Ruimte voor persoonlijk geluk, zoals
het bijwonen van een voetbalwedstrijd,
zorgt ervoor dat men zich als mens beter
en positiever ontwikkelt, waardoor de
zorgvraag afneemt. Kort samengevat is er:
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor de mensen
Persoonlijke groei
Zorg op maat
Levensgeluk
Vertrouwen
Gelijkwaardigheid

1.3 Doelstellingen
Jaarlijks stelt de directie in samenspraak
met alle medewerkers een jaarplan op,
met de missie en visie als uitgangspunt.
Dit jaarplan bevat SMART doelstellingen,
die moeten bijdragen aan het leveren van
kwalitatief goede zorg. In 2019 hebben we
ons met deze doelstellingen voornamelijk
gericht op het voorbereiden van de overgang
van GGZ(WMO) naar de WLZ, wisseling
van bestuur, groei, het opzetten van een
bewonersraad (cliëntenraad), verbetering
van de klachtenprocedure voor bewoners,
het opnieuw indelen van aandachtsgebieden
en beveiligd werken. Deze doelstellingen
hebben we ieder kwartaal geëvalueerd.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de
doelstellingen voor 2019 zijn behaald.
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PRIMAIR PROCES

Bij ChiqCare is iedereen welkom die
begeleiding bij het dagelijks leven nodig
heeft, hetzij in een beschermde woonvorm
of middels ambulante begeleiding, met
uitzondering van mensen met ernstige
verslavings- of geweldsproblematiek. Maar
niet iedereen past op elke locatie binnen
ChiqCare. We hebben hiertoe vooraf inen exclusiecriteria opgesteld, die we altijd
toetsen wanneer een aanmelding wordt
gedaan. Zo weten we zeker dat mensen niet
onterecht op kennismakingsgesprek komen.
Tijdens dat kennismakingsgesprek beginnen
we met luisteren naar de persoon die zorg
nodig heeft. Dat doen we dus zonder eerst
te oordelen op basis van het dossier. Op
deze manier stellen wij de (potentiële)
bewoner centraal; hebben we aandacht voor
diens beleving van benodigde en gewenste
zorg. Na dat gesprek gaan we aan de slag.

2.1 Zorgplan
Zoals in de visie al omschreven is, is
geluk een belangrijk onderwerp in de
dialoog tussen onze bewoners en onze
medewerkers. Het is één van de elf
domeinen waarmee we werken binnen de
WLZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

verpleging
lichamelijk welbevinden
mentaal welbevinden
persoonlijke verzorging
woon-leefomgeving
sociale relaties en vriendschappen
contact met (externe) professionals
financiën/administratie
dagbesteding/werk/scholing
vrijetijdsbesteding
geluk

Sinds 2019 wordt er gewerkt met een startzorgplan. In dit start-zorgplan staan heldere
doelen en duidelijke afspraken beschreven
die al tijdens de intake zijn opgesteld. Dit
start-zorgplan is bedoeld om mensen die
voor het eerst onze zorg gaan ontvangen
en hun begeleiding wat meer invulling en
richting te geven tijdens de eerste weken.
Hiermee gaan we onduidelijkheid tegen
die voorheen werd ervaren door nieuwe
bewoners en hun begeleiding, omdat men
zich te vrijgelaten voelde. Tegelijkertijd zorgt
het voor een rustige landing.
Na zes weken zorg is er een definitief
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zorgplan, waarmee we maximaal 1 jaar
werken. Veiligheid is in dit zorgplan een
belangrijk onderdeel. Deze cliëntveiligheid
of bewonersveiligheid wordt geborgd
met verschillende hulpmiddelen, zoals de
risicosignalering en het signaleringsplan.
Deze maken dus deel uit van het zorgplan en
worden samen met de bewoner opgesteld.
In 2019 is besloten dat de risicosignalering
en het signaleringsplan voorafgaand aan
een zorgplanevaluatie opnieuw worden
gemaakt. De begeleider zorgt er dan
voor dat eventuele wijzigingen tijdens de
zorgplanevaluatie worden besproken. Een
gedragswetenschapper beoordeelt of deze
wijzigingen als zorgdoelen in het nieuwe
zorgplan opgenomen moeten worden en
hoe de verdere communicatie omtrent
de wijzigingen naar de overige teamleden
verloopt.
Inmiddels zien we dat het belangrijk is om de
risicosignalering en het signaleringsplan die
bij de intake zijn afgenomen, voorafgaand
aan het eerste zorgplangesprek opnieuw
door te nemen. Een nieuwe situatie kan
namelijk voor nieuwe risico’s zorgen,
waardoor het signaleringsplan en de
risicosignalering op moment van het
zorgplangesprek al gedateerd kunnen zijn.
2.2 Risicosignalering
Voorafgaand aan het opstellen van het
start-zorgplan brengen we de risico’s op
bewonersniveau in kaart middels een
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vaststaand format in het digitale dossier.
Daar waar een risico gesignaleerd wordt,
maken we direct een vertaalslag naar
een doel in het zorgplan. Zo kijken we
bijvoorbeeld naar risico’s op het gebied van
agressie, ADL, financiën/schulden, medicatie,
drugsgebruik, alcoholgebruik etc.
De onderwerpen in de risicosignalering zijn
afgeleid vanuit de zelfredzaamheidsmatrix:
een meetinstrument waarmee de mate
van zelfstandigheid van mensen wordt
gemeten. En op een zelfde manier als in
de zelfredzaamheidsmatrix meten we de
mate van risico. Bij elke evaluatie herzien
we de risicosignalering. In 2019 hebben
wij het onderwerp seksualiteit uitgebreid
n.a.v. situaties in de praktijk. Tijdens het
bespreken van dit onderwerp brengen we
niet alleen de risico’s aan het licht maar
zoeken we ook naar gepaste oplossingen,
zoals het geven van seksule voorlichting.
Bij elk onderwerp in de risicosignalering
hebben we bovendien extra vragen
toegevoegd. Deze ‘richtlijnvragen’ helpen
degene die de risico-inventarisatie doet om
de juiste vragen te stellen en door te vragen
bij een summier antwoord.
Daarnaast hebben we rekening gehouden in
de risicosignalering met mensen die via een
WMO-beschikking binnenkomen en mensen
die met een WLZ-beschikking binnenkomen
door de onderwerpen specifiek te maken
voor deze twee verschillende doelgroepen.
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Een voorbeeld hiervan is het onderwerp
ADL. Voor de mensen met een WLZbeschikking hebben we deze vragen
heel concreet en praktisch gemaakt. De
handelingen zoals tandenpoetsen, douchen
en schone kleding aandoen vragen we
apart uit en nemen we op in de risicoinventarisatie. Ook hier vloeien zorgdoelen
uit waar we vanaf de start mee werken.
2.3 Signaleringsplan
Het kan zijn dat we na het bespreken van
de risico’s besluiten een signaleringsplan
op te stellen. Een signaleringsplan is een
hulpmiddel voor bewoners en begeleiders
dat kan worden ingezet om een dreigende
terugval tijdig te herkennen en erger te
voorkomen. Bij ChiqCare vinden we het
proces van het opstellen van dit plan even
belangrijk als het uiteindelijke plan zelf. We
doen dit dan ook met veel aandacht, samen
met de bewoner, persoonlijk begeleider
en de zorgbemiddelaar. Soms schatten
we tijdens een kennismaking al in dat het
hebben van een signaleringsplan van belang
is. De zorgbemiddelaar zal dan bij de nieuwe
bewoner en zijn netwerk aangeven dat het
hebben van een signaleringspan een vereiste
is voordat deze bewoner daadwerkelijk
in zorg kan komen. Het uiteindelijke
signaleringsplan blijft onderwerp
van gesprek, in ieder geval tijdens de
zorgplanevaluaties.
In 2019 heeft ChiqCare in haar beleid
opgenomen dat een de persoonlijk

begeleider voorafgaand aan een
evaluatiegesprek het signaleringsplan
opnieuw doorneemt met de bewoner
en aanpast waar nodig. Tijdens het
evaluatiegesprek neemt de persoonlijk
begeleider samen met de bewoner de
wijzigingen door en vervolgens beoordeelt
de gedragswetenschapper welke
aanpassingen in het zorgplan doorgevoerd
moeten worden.
2.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen
We vinden het belangrijk dat er geen
volledig vrijheidsbeperkende maatregelen
worden uitgevoerd. Wij hebben dan
ook in 2019 geen BOPZ -status gehad.
Onvrijwillige zorg bieden we niet. Wanneer
er maatregelen nodig zijn om de veiligheid
van een bewoner of diens omgeving
te kunnen garanderen, kijken we naar
alternatieven. Ook in 2019 hebben wij ons
met deze alternatieven kunnen redden. Zo
werken we binnen ChiqCare met huisregels.
Deze stellen we op en evalueren we samen
met de bewonersraad.
In 2019 hebben we ons voorbereid op
de komst van de Wet Zorg en Dwang die
per 01-01-2020 is ingegaan. In dat kader
hebben we op individueel niveau gekeken
naar vrijheidsbeperkende maatregelen.
Deze maatregelen zijn te allen tijde in
samenwerking met externe hulpverlening
en met medewerking van de bewoner
genomen. Sommige maatregelen zijn door

de externe hulpverlening uitgevoerd, zoals
de alcohol- en drugstesten, terwijl we
andere maatregelen zelf hebben uitgevoerd
(beperking in vrijheid, medicatie onder
toezicht, beperking in het beroep mogen
doen op begeleiding). De maatregelen die
zijn ingezet hebben we naderhand met alle
betrokkenen geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld.
2.5 Evaluaties
Tenminste elk jaar evalueren we het
zorgplan met de bewoner. We vragen
de bewoner dan op eigen niveau om
inbreng voor het zorgplan. Tijdens dit
gesprek zijn de bewoner, persoonlijk
begeleider en gedragswetenschapper
aanwezig en als de bewoner dat wil kan
ook de vertegenwoordiger van de bewoner
aansluiten.
Om een goede evaluatie te kunnen
uitvoeren, is het van belang dat alle
medewerkers goed rapporteren. Binnen
ChiqCare hebben we afgesproken dat
we tenminste dagelijks na elke dienst
rapporteren in het digitale bewonersdossier
ONS. Deze dagrapportages zijn een zeer
belangrijk communicatiemiddel tussen
medewerkers onderling en vormen
tegelijkertijd verantwoording en monitoring
over de geleverde zorg. Voorafgaand aan
elke dienst lezen medewerkers de vorige
rapportage zodat ze met accurate kennis het
zorgmoment in gaan.
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In 2019 heeft de papieren overdrachtslijst
zijn intrede gemaakt. Deze overdrachtslijst
benadrukt regelzaken/bijzonderheden die
direct door de volgende dienst opgepakt
moeten worden en kan voorzien zijn van
een in steekwoorden weergegeven urgente
situatie welke in de rapportage is uitgewerkt.
De overdrachtslijst geldt niet als vervanging
van het rapporteren, maar benadrukt bij
de medewerkers welke rapportages per
definitie voorafgaand aan de dienst gelezen
moeten worden.
2.6 Informeel netwerk
In 2019 zijn wij het netwerk blijven
betrekken rondom bewoners. Al vanaf het
eerst kennismakingsgesprek motiveren wij
de (toekomstig) bewoners om de mensen die
dichtbij hen staan te betrekken en mee te
nemen naar het gesprek. Zij hebben immers
vaak waardevolle informatie. Daarnaast
merken wij dat dit ook kan helpen om zo’n
eerste kennismakingsgesprek minder
spannend te maken voor de (toekomstige)
bewoner. Een vertrouwd persoon werkt
geruststellend en kan eventueel aanvullende
informatie geven.
Het informele netwerk wordt ook betrokken
wanneer bewoners bijvoorbeeld een
zorgplan evaluatiegesprek hebben, wanneer
er zorgen zijn en bij een multidisciplinair
overleg. Uiteraard doen we dat alleen
wanneer de bewoners hier toestemming
voor geven. Geregeld horen wij terug
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van onze bewoners, medewerkers en het
netwerk dat dit als zeer prettig wordt
ervaren.
2.7 Bewonersveiligheid
Zoals in voorgaande paragrafen ook
aangegeven werd, is de bewonersveiligheid
een belangrijk thema binnen ChiqCare.
Sinds 2019 is de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling een vast
onderdeel van het beoordelingsgesprek.
Als organisatie kijken we met elkaar naar
de risico’s op bewonersniveau en hoe we
deze in gezamenlijkheid kunnen beperken.
Ook het signaleringsplan helpt daarbij.
Binnen ChiqCare gelden een aantal
exclusiecriteria, waarmee de veiligheid
wordt gewaarborgd. Zo nemen we geen
mensen in zorg met agressie- en actieve
verslavingsproblematiek, omdat we daartoe
niet de juiste expertise in huis hebben en dus
ook niet de veiligheid kunnen garanderen die
wij beloven.
Daarnaast werken we met een time-out
beleid. Wanneer een bewoner de regels
overtreedt, ontvangt deze eerst een
mondelinge waarschuwing en vervolgens
een schriftelijke waarschuwing. Gaat
de bewoner binnen 6 maanden na de
schriftelijke waarschuwing wederom in
de fout, dan vindt er een time-out plaats.
De duur van de time-out wordt bepaald
op basis van zowel de veelvuldigheid
van het overtreden van de regels als de

overtreding zelf. Bij een time-out levert
de bewoner diens sleutels in en gelden
alle terreinen van ChiqCare als verboden
locaties. We sluiten de time-out af met een
zogeheten terugkeergesprek samen met de
Zorgmanager. De Zorgmanager overhandigt
de sleutels en kan n.a.v. het incident nieuwe
afspraken opstellen die de bewoner
ondertekent.
Natuurlijk brengen wij ook op procesniveau
de risico’s in kaart binnen de organisatie.
We beschikken over een duidelijke
procedure waarin onze werkwijze ten
aanzien van het registreren van meldingen
staat beschreven. In 2019 zijn er diverse
meldingen binnengekomen welke worden
onderverdeeld in medische incidenten
en overige incidenten. In totaal zijn er
meldingen van 49 medische incidenten en
56 overige incidenten gemaakt. N.a.v. deze
meldingen zijn er officiële waarschuwingen
en time-outs gegeven, bewoners intern
verhuisd naar zorg-intensievere locaties,
afspraken gemaakt over medicatie en is er
een bewoner uit zorg geplaatst.
Sinds 2019 is Zorgbelang Gelderland op
een actieve manier bij ChiqCare betrokken.
De bewonersraad heeft hiervoor een
kennismakingsmiddag georganiseerd
waarbij Wiena Bakker als onafhankelijke
klachtenfunctionaris zich aan alle bewoners
heeft voorgesteld.

“De pasta is
niet gaar.”
ChiqCare ontving namens
bewoners in 2019
1 officiële klacht.

In 2019 is er 1 officiële klacht
binnengekomen. Deze ging over de bereiding
van het eten van de groepsmaaltijd. Wat
er op bewonersveiligheid nog beter kan
is dat de time-outplekken vooraf bekend
zijn, waardoor we in zo’n situatie zonder
problemen tot handelen kunnen overgaan.
Daarnaast vinden we het wenselijk dat er
op de incidentmeldingen meta-analyses
worden gemaakt zodat bekeken kan worden
hoe de trends zich per kwartaal tot elkaar
verhouden.
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BEWONERSERVARINGEN

De ervaringen van onze bewoners zijn
voor ons erg belangrijk, alles wat wij doen
moet uiteindelijk een bijdrage leveren
aan hun kwaliteit van leven en aan de
kwaliteit van zorg.

3.1 Doorlopende feedback/dialoog
Voorafgaand aan en tijdens de zorgverlening
bespreken medewerkers en bewoners de
voorwaarden en wensen van de bewoner
omtrent de zorgverlening met elkaar. Deze
leggen we vast in de zorgovereenkomst.
Ook tijdens het opstellen en jaarlijks
evalueren van het zorgplan staat de
tevredenheid van de bewoner centraal.
Omdat medewerkers rapporteren op de
actieve doelen; wordt er ook wekelijks (al
dan niet dagelijks) gerapporteerd op het
domein geluk. Zo heeft tevredenheid van de
bewoner doorlopend onze aandacht.
3.2 Bewonerstevredenheidsonderzoek
Minimaal 1 keer per 2 jaar voeren
wij binnen ChiqCare een anoniem
bewonerstevredenheidsonderzoek
(cliënttevredenheidsonderzoek) uit. Wij
zien dit als een belangrijk instrument
om inzicht te verkrijgen in de dingen die
wij nog kunnen verbeteren. In 2018 is
het bewonerstevredenheidsonderzoek
uitgevoerd middels een papieren vragenlijst.
Hier hebben in totaal 33 mensen aan
meegedaan waaronder 4 mensen met een
WLZ-beschikking.
Hier zijn de volgende cijfers uitgekomen:
Mijn woonplek		
7,8 (8)
Mijn (vaste) begeleiding
7,8 (8)
ChiqCare algemeen		
7,3 (7)
Mijn medebewoners		
7,4 (7)
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Uit dit tevredenheidsonderzoek zijn ook
een aantal aandachtspunten naar voren
gekomen. Die hebben we voornamelijk
in 2019 opgevolgd. Een aantal bewoners
gaf aan dat het hen soms niet helemaal
duidelijk is voor wat zij wie, wanneer
kunnen bellen. Dat is besproken in het MT
en daarop hebben we verbetermaatregelen
doorgevoerd. Zo zijn de dienstroosters
vergroot opgehangen in de keuken, zijn er
per woonvorm groepsapps aangemaakt
en hebben alle persoonlijk begeleiders
het nummer van de roulerende telefoon
uitgereikt aan de bewoners. Daarnaast is op
de vergrote dienstroosters, die hangen in de
keukens en in het café, het nummer van de
wisseltelefoon toegevoegd.
Een ander punt was het verdwijnen van de
ideeënbus, die na dit onderzoek dan ook
weer teruggeplaatst is.
In 2020 zal er opnieuw een
bewonerstevredenheidsonderzoek
worden uitgevoerd, waarin minimaal
de onderwerpen zichtbaarheid en
bereikbaarheid van de begeleiding zullen
terugkomen, zodat we kunnen meten of
de verbetermaatregelen het juiste effect
hebben gehad.
3.3 Bewonersraad
Sinds 2019 is de bewonersraad
(cliëntenraad) actief binnen ChiqCare.
Dit betreft een centrale raad, waarin de
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locaties SBS, de Birkt en ambulant zijn
vertegenwoordigd. In 2019 hebben er
geen mensen met WLZ-beschikking aan de
raad deelgenomen vanwege ontbrekende
interesse. Er zijn door de raadsleden diverse
pogingen ondernomen om meer leden te
werven.
In 2019 heeft de bewonersraad vijf keer
vergaderd. De directie van ChiqCare
was daar vier keer bij. Tijdens deze
vergaderingen hebben we het onder
andere gehad over de bestuurswissel, het
verdwijnen van eigendommen van bewoners
en de groepsmaaltijd op locatie De Birkt.
De bewonersraad heeft in 2019 tijdens elke
vergadering op verschillende punten advies
uitgebracht.
Tijdens de externe audit heeft de
bewonersraad ook met de auditor
gesproken. Beide waren van mening dat er
een goede stap is gezet in het vormgeven
van de bewonersraad. Wel werd benadrukt
dat de raad nog meer centraal gesteld
kan worden. Een voorbeeld hiervan is dat
we de bewonersraad kunnen betrekken
bij het sollicitatieproces van sommige
functies (woonzorgcoördinator, raad van
toezicht etc.). De precieze invulling van
de betrokkenheid zal in 2020 door de
bewonersraad en het MT worden bepaald.

in 2020 ook extra aandacht blijven uitgaan
naar het werven van mensen met een WLZbeschikking voor in de bewonersraad.

“De organisatie
is de continuïteit
van zorg geen
seconde uit het
oog verloren.”
Bevinding van Adcase
bij interne audit

Naast het centraler stellen van de raad zal er
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PERSONEELSMANAGEMENT

De kwaliteit van de zorg die wij verlenen
is sterk afhankelijk van de kwaliteit en
kwantiteit van onze medewerkers. Daarom
vinden wij het belangrijk dat we al tijdens
de wervings- en selectieprocedure volop
aandacht besteden aan de missie en visie
van ChiqCare. Zo kunnen we zorgen
voor een goede match. Maar ook daarna
vinden wij het belangrijk om te blijven
investeren in onze medewerkers. Dit doen
wij onder andere door reflectiemomenten
en opleiding en scholing aan te bieden
met onderwerpen die aansluiten bij onze
doelgroep. Daarnaast werken wij “CHIQ” en
deze vier letters staan voor competenties
waar iedere medewerker naar moet werken.
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C = Commitment:
De werknemer van ChiqCare is nauw
betrokken bij de organisatie en stelt zich
dagelijks loyaal op ten aanzien van de
gekozen werkvisie en mission statement.
Anderzijds is deze wederkerig en werkt
de medewerker vanuit de bewonersvraag
waarbij inzet en toewijding voor het zorgvak
belangrijk zijn om het levensgeluk van de
bewoner te vergroten.
H = Happiness:
ChiqCare werkt naast de reguliere
zorgdoelen én de doelen die worden
omschreven in de plannen van aanpak
vanuit gemeenten en/of zorgkantoor aan
het zogenaamde domein: GELUK! Werken
vanuit de gedachte om een bewoner “blij”
te maken is een doel op zich. Anderzijds
hecht ChiqCare grote waarde aan een
plezierige werkomgeving. Blij-werken is
niet vanzelfsprekend, maar wel een nobel
streven van de organisatie.
I = Innovation:
Vernieuwend denken is een speerpunt
binnen ChiqCare. Daarmee wordt
voornamelijk bedoeld dat wij NIET
moeten vastzitten aan teveel regels
en onmogelijkheden. Een ChiqCare
medewerker denkt bij voorbaat in
oplossingen en handelt daar ook naar.
Ervaring en handelen vanuit routine kán
mooi zijn, maar zorgt ook voor afnemende
energie binnen het personeelsbestand en

afnemende ontwikkeling van kennis en
kunde binnen het team. Daar komt bij dat
mede gelet op de bestaande bureaucratie
binnen de zorg in het algemeen, méér
creativiteit en doorzettingsvermogen wordt
gevraagd van de zorgaanbieder. En dit alles
om het beste aan de bewoners te kunnen
(blijven) bieden.
Q = Quality:
Kwaliteit leveren staat voorop. Dit
verwachten we ook van al onze
stakeholders! ChiqCare en haar
medewerkers doen er alles aan om
de kwaliteit hoog te houden. Het
kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001 vormt de fundering van het
bewustwordingsproces om onze inzet
dagelijks te verbeteren èn om kennis met
elkaar te blijven delen. ChiqCare zoekt géén
zogenaamde “ja-knikkers”, maar mensen
met een eigen mening die deze mening
bovendien kunnen en willen delen. Zo
verbeteren we werkprocessen en houdt het
personeel onderling elkaar scherp.
4.1 Instrumenten zelfreflectie
Wij zien reflectie als een belangrijk
instrument om te leren en te ontwikkelen.
Onze gedragswetenschappers zitten
daarom één keer in de twee weken
individueel met de medewerkers. Tijdens
deze gesprekken bespreken zij casuïstiek,
en komen de moeilijke of lastige momenten
aan bod om te kijken wat we hier met
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elkaar van kunnen leren. Ook vragen we
tijdens onze functioneringsgesprekken
van medewerkers om te reflecteren. De
medewerkers beoordelen zichzelf op hun
resultaatgebieden en geven daarin zelf aan
hoe ze denken het nog beter te kunnen doen.

Wij begeleiden stagiaires &
vrijwilligers

4.2 Deskundigheid (opleiding/scholing)
Jaarlijks stellen wij een Opleidingsjaarplan
vast. Dit doen wij onder andere op basis van
input vanuit de medewerkers (bijvoorbeeld
uit het functioneringsgesprek en het
medewerkers tevredenheidsonderzoek).
In 2019 hebben onze medewerkers
bijvoorbeeld scholing gehad op het
gebied van medicatie, BHV, hogere
bedrijfskunde, diabetes, AVG en cognitieve
gedragstherapie. Voorwaarde voor
opleiding/scholing is dat kan worden
vastgesteld hoe deze bijdraagt aan
betere zorg binnen ChiqCare. Daarom
worden vooraf aan de opleiding doelen/
verwachtingen beschreven en wordt na
de opleiding geëvalueerd wat het effect is
geweest.
4.3 Resultaten medewerkers
tevredenheidsonderzoek (MTO)
Binnen elke sector is personeelsmanagement
van cruciaal belang, zo ook voor de
gezondheidssector. Om vast te stellen of de
medewerkers van ChiqCare tevreden bij de
organisatie werkzaam zijn, voert de directie
minimaal 1x per twee jaar een MTO uit. Het
laatste MTO is gehouden in augustus 2018.
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Er is gebruik gemaakt van de Likert schaal,
wat betekent dat medewerkers per vraag
een score kunnen toekennen variërend van
1 tot 5.
80% van het personeel heeft de vragenlijst
ingevuld. Gezien dit responspercentage
kan gesteld worden dat er sprake is van een
betrouwbaar onderzoek.
1. Bekendheid met de doelstellingen van de
organisatie: 3.8
2. Arbeidsinhoudelijke ervaringen: 3.7
3. Psychosociale arbeidsbelasting: 3.1
4. Communicatie organisatie: 3.4
5. Stimulans en motivatie: 3.6
6. Samenwerking: 4
7. Algemeen tevredenheidsoordeel: 3.8
Gemiddelde score: 3.6
Sommige medewerkers hebben hun score
onderbouwd (was niet verplicht) doormiddel
van een toelichting. Daaruit bleek dat voor
sommigen het functieprofiel niet (meer)
geheel aansluit bij wat men in praktijk
doet, dat er is niet afdoende werkoverleg,
over de gehele breedte van de organisatie
is, waardoor er veel miscommunicatie is
ontstaan en dat er onduidelijkheid over de
CAO is. In oktober 2018 heeft ChiqCare
een centrale bijeenkomst georganiseerd
en daarin o.a. de uitkomsten van het MTO
gepresenteerd. De directie heeft gehoor
gegeven aan de verbeterpunten en heeft dit
verwerkt in haar jaarplan 2019.
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SPEERPUNTEN 2020

“

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het financiële beheer, de
uitvoering van het beleid, de risico’s en het beleid voor de toekomst.
ChiqCare is een snel ontwikkelde zorgorganisatie. Het is goed om te zien
dat de kwaliteit van de organisatie nu al op een professioneel niveau is.
Door deze positieve ontwikkelingen kan de Raad van Toezicht zich meer
richten op de lange termijn risico’s en de continuïteit van de organisatie.
De staat waarin de organisatie is biedt vertrouwen voor een toekomst
waarin veel veranderingen zullen zijn voor de WMO en WLZ. ChiqCare is
in de ogen van de Raad van Toezicht klaar voor de benodigde groei.
De Raad van Toezicht

Tot slot heeft ChiqCare voor het jaar 2020 en de
jaren daarop volgend, mede naar aanleiding van de
verbeterpunten uit verschillende onderzoeken, de
volgende speerpunten:
Uitbreiding woonunits
Hoofdlocatie de Birkt in Soest leent zich
ideaal voor uitbreiding van woonunits.
Hiermee probeert ChiqCare in de
behoefte te voorzien die is ontstaan in het
zorglandschap op het gebied van wonen
èn zorg. 2020 zal in het teken staan van
inventarisatie naar de (on)mogelijkheden. De
daadwerkelijke realisatie (bouw) staat voor
2021 gepland.
WMO GGZ naar WLZ
Ervoor zorgdragen dat de huidige mensen
met WMO-indicatie, die in aanmerking
komen voor de WLZ, vloeiend overgaan per
1-1-2021.

Vernieuwen website
Totale renovatie van huisstijl en website
zodat die die passen bij de organisatie
waar het nu voor staat. Zo wordt er
‘marketingtechnisch’ gekeken of de huidige
naam en logo nog passend zijn.
Risico’s
Vanaf 2020 gaan we de risicosignalering en
het signaleringsplan die bij de intake zijn
afgenomen, voorafgaand aan het eerste
zorgplangesprek opnieuw doornemen en
zullen we zorgen dat de time-outplek van
elke cliënt bij ons bekend is, zodat we zonder
problemen tot handelen kunnen overgaan.

Nieuwe organisatie structuur
Ook in 2020 zal de aandacht liggen op
de nieuwe organisatie structuur en het
(blijven) inwerken van het personeel op de
vernieuwde functieprofielen.

Trends
Vanaf 2020 zullen er op de
incidentmeldingen ook meta-analyses
worden uitgevoerd zodat bekeken kan
worden hoe de trends zich per kwartaal tot
elkaar verhouden.

Medezeggenschapsraad
Het oprichten van een
medezeggenschapsraad waarmee bewoners,
naast de invloed van een bewonersraad, nog
meer zeggenschap krijgen.

BTO
In 2020 zal er een nieuwe
bewonerstevredenheidsonderzoek worden
uitgevoerd waarin we het effect van de
verbetermaatregelen kunnen meten.
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Betrekken bewoners
We gaan de raad nog meer centraal
stellen. De precieze invulling van de
betrokkenheid zal door de bewonersraad
en het MT gezamenlijk worden bepaald. Er
zalbovendien extra aandacht blijven uitgaan
naar het werven van mensen met een WLZbeschikking voor in de bewonersraad en in
2020 zullen wij de medezeggenschapsraad
invoeren.
CGT
In 2020 zal cognitieve gedragstherapie
(CGT) meer worden toegepast binnen
ChiqCare. Daarnaast zal er ook onderzocht
worden aan welke therapievormen er naast
CGT nog meer behoefte is.
Training
In 2020 zal er een ChiqCaremedicatiecursus worden geïmplementeerd
waardoor alle medewerkers conform ons
beleid volledig bevoegd en bekwaam zijn.
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COLOFON
Auteurs
Samengesteld door: ChiqCare
Samengesteld op: 29-9-2020
Besproken met: betrokkenen
Vormgeving en redactie: Bschrijft
Verklarende begrippenlijst
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WLZ: Wet Langdurige Zorg
SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
BOPZ: Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
Disclaimer
Dit document is met uiterste zorg samengesteld door de bestuurder en
medewerkers van ChiqCare. Afbeeldingen zijn ons eigendom of vrij van
auteursrechten. Mocht u niettemin reden zien ons over de (on)juistheid
van informatie te willen contacteren dan kunt u ons mailen.
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