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Aan de lezer
Goede ondersteuning bij een eigen leven en daarmee waarde toevoegen aan het leven van de mensen die onze zorg vragen; dat is
onze reden van bestaan en dat is wat de medewerkers van PSW elke dag doen. Veel meer dan in rapportages of in cijfers, zit de
kwaliteit van onze zorg in het samenspel tussen cliënten, medewerkers en ouders/verwanten en hun omgeving. 
Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers zijn erg tevreden over de kwaliteit van zorg en werk. Natuurlijk zijn er ook zaken die
beter kunnen of verder doorontwikkeld moeten worden. Daar zijn we volop mee bezig. Hoe laten we dat zien? Hoe leggen we daar-
over verantwoording af?

Het kwaliteitsrapport 2019 ziet er anders uit dan voorgaande jaren. PSW heeft de afgelopen jaren gekozen voor een strikt rapporte-
rende vorm. Het kwaliteitsrapport is voor ons geen doel, maar een manier om te verantwoorden hoe PSW aan kwaliteit werkt en
wat de dilemma’s, resultaten en verbeterpunten zijn. Dat doen we bij voorkeur door het jaar heen, met alle betrokkenen. Als het
goed is, lezen weinig mensen die PSW kennen in het kwaliteitsrapport iets nieuws. Maar van verschillende kanten kregen wij de
feedback dat in het rapport de onderscheidende kwaliteit van PSW gemist werd. En ook dat er wel wat beelden van kwaliteit bij
mogen. Dus hebben we het anders gedaan.

Leeswijzer
In dit kwaliteitsrapport vindt de lezer een combinatie van woord en beeld. Om het voor een brede groep leesbaar te maken en voor geïnteresseerden genoeg
informatie aan te bieden, is het rapport geschreven op hoofdlijnen en wordt via links in de tekst verwezen naar informatie die wat dieper gaat. Basis van dit
rapport is het kwaliteitssysteem van PSW, weergegeven in een tekening waarin beelden van kwaliteit verschijnen door op de verschillende bollen te klikken.

Onze passie kent geen beperkingen
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Wie is PSW?
PSW biedt zorg en ondersteuning bij het eigen leven van ruim 2.200 cliënten; mensen
met een (verstandelijke) beperking van alle leeftijden, met heel verschillende 
vragen. Dat doen we met 1158 medewerkers (767 fte). Wij kijken naar mensen vanuit
gezondheid en mogelijkheden, vanuit het besef dat ieder mens eigen wensen en
dromen heeft en eigen mogelijkheden en beperkingen. Zelf de regie wil hebben
en keuzes wil kunnen maken. Daarop sluiten wij zo goed mogelijk aan. Waar aan
de orde, werken wij in de driehoek met ouders/verwanten en samen met het 
netwerk van de cliënt. De ondersteuning van PSW vindt plaats midden in de 
samenleving in Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. 

In het maatschappelijk jaarverslag 2019 van PSW 
staat meer informatie over PSW als organisatie. 

De Taak
Onze missie/visie is van oudsher vastgelegd in De Taak. Deze Taak is anno 2020 in
wezen niet anders dan ruim 65 jaar geleden, toen de organisatie werd opgericht. Dat
zit vooral in het uitgangspunt dat de vraag van de mensen die wij ondersteunen 
leidend is, bij alles wat we doen. De bewoordingen en accenten worden regelmatig
aangepast aan de huidige taal en actuele ontwikkelingen; de essentie blijft dezelfde.
De Taak is meer dan mooie woorden op papier en vormt de basis van ons dagelijks werk.
Dat geldt zowel voor de medewerkers in de primaire zorg als voor de medewerkers
van de ondersteunende (staf) diensten.

Wat is kwaliteit?
Kwaliteit is moeilijk in een algemene definitie te vangen. Werken aan kwaliteit 
betekent aandacht voor heel verschillende aspecten: eigen regie, veiligheid, 
professionele standaarden, plan-do-check-act cyclus (pdca cyclus), reflectie, interne
en externe dialoog, metingen en analyses. Het is allemaal gericht op het bieden
van ondersteuning die passend is bij de zorgvragen van mensen en die waarde
toevoegt aan het leven van mensen.  
Voor PSW zit kwaliteit vooral in het samenspel tussen cliënt en medewerker. Als
de relatie tussen cliënt en begeleider goed is en de begeleider kijkt, luistert en zich
inleeft in de wensen en dromen van de cliënt, is aan de belangrijkste opdracht van
PSW voldaan. Een goed opgebouwd kwaliteitssysteem is daarbij onmisbaar, omdat
het ondersteunend is bij de uitvoering, de borging, en de verantwoording.

Ons kwaliteitssysteem
PSW is overgeschakeld van een geschreven beleidsplan van tientallen pagina’s naar
een tekening. Doel is medewerkers, medezeggenschapsorganen, toezichthouders
en externe stakeholders een overzichtelijk beeld te geven van wat bijdraagt aan
kwaliteitszorg zoals PSW die levert. Alle bollen op de tekening zijn een onderdeel
van het kwaliteitssysteem. Op alle processen achter de bolletjes is de pdca cyclus
van toepassing. Het ene thema is belangrijker dan het andere, maar
uiteindelijk wordt de kwaliteit als geheel bepaald door alle radertjes
samen. Door op de bollen te klikken, verschijnt informatie in
woord en beeld. Het kwaliteitssysteem staat op onze website en
wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwe beelden. Het is een
nieuwe werkwijze, die nog in ontwikkeling is.

klik
hier

klik 
hier voor 

Kwaliteits-
systeem 

PSWklik 
hier voor 
De Taak

https://psw.nl/wp-content/uploads/2018/04/Maatschappelijk-Jaarverslag-2019-PSW.pdf
https://psw.nl/over-psw/kwaliteitssysteem/ 
https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/01/Poster-de-Taak-50x70-1.pdf
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Ondersteuningsplan (OP)
Het werken met individuele ondersteuningsplannen
vormt de kern van het methodisch werken en 
verantwoorden van het zorgproces rondom de 
individuele cliënt. Cliënten zelf en (afhankelijk van
de mogelijkheden van de cliënt) hun ouders/
verwanten en de professionele medewerkers zijn
betrokken. Centraal in het ondersteuningsplan
staan de “dromen en wensen”, hulpvragen en begelei-
dingsafspraken van de cliënt.

Hoofdstuk 2
Cliënten

De wens van Ellen Graus 
Zelf koken in WBC Echt 

In Woonbegeleidingscentrum Echt werd elke dag gekookt door de medewerkers ADL (algemene dagelijkse
levensverrichtingen). Zij kookten overdag voor alle drie de woningen. Het eten werd ’s avonds op de kar
naar de groepen gebracht. ’s Ochtends kon je vaak al ruiken wat er aan het einde van de dag gegeten werd. 
Ellen Graus, bewoner van WBC Echt, vond dat maar niks. Bij de bespreking van haar ondersteuningsplan
vertelde ze aan haar persoonlijk begeleider Janou dat ze graag zelf wilde leren koken! Die had er wel oren
naar. Het werd opgenomen als een begeleidingsdoel in haar ondersteuningsplan. Teamleider Daniëlle
Driessen moest even nadenken hoe dat te organiseren. Maar na wat schuiven met de ADL diensten kon
deze wens worden gerealiseerd. Niet alleen voor Ellen Graus zelf, maar ook voor de andere bewoners. 

Sindsdien wordt er van maandag tot en met vrijdag elke avond, na het werk of dagbesteding, in huis 1 door
een van de bewoners gekookt, samen met Ingrid of Conny, medewerkers ADL. Ellen is erg enthousiast.
“We maken voor elke dag een menu. We letten goed op dat we van alles wat maken. De recepten liggen in
de recepten-la van Ingrid en Conny in de keuken. Dan weet je hoe je het moet maken.” Ellen kookt elke 
vrijdag. “Vanavond eten we prei/kaassoep vooraf en bami met saté”. Daniëlle: “Wensen en dromen zijn 
belangrijk in het OP. Dit is Ellens eigen keuze en het verhoogt de zelfstandigheid van haar en de andere 
bewoners. Mooi als we dat zo kunnen doen.”  

klik 
hier voor 

uitleg over
het OP klik hier

voor video
cliënt over

het OP

https://www.youtube.com/watch?v=ZanpUVohtb8
https://www.youtube.com/watch?v=rMZ0KZDygS0
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Tevredenheidsonderzoek Ondersteuningsplan (OP) / 
Elektronisch cliëntendossier (ECD)
In het voorjaar van 2019 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder mede-
werkers over het OP/ECD. Doel was het ophalen van ervaringen om beter zicht te
krijgen op waar verbeteringen nodig zijn en welke aanpassingen prioriteit hebben.
Het gemiddelde tevredenheidscijfer was een 6,4 voor zowel OP als ECD. De verbeter-
punten die naar voren zijn gekomen, hebben naast techniek voornamelijk te maken
met het proces en de werkwijze. Deze aspecten zijn nauw verweven met de techniek
en daarom niet los van elkaar te zien. Deze verbeterpunten worden meegenomen in
het traject van doorontwikkeling van het OP/ECD.

Audit OP/ECD
In dezelfde periode zijn de resultaten gepubliceerd van de auditronde in oktober
2018 over het ondersteuningsplan. In grote lijnen komen dezelfde punten naar
voren als uit het tevredenheidsonderzoek. Het auditrapport is in samenwerking
met de ondersteuningsplancommissie concreet uitgewerkt in verschillende thema’s

met daarbij een aantal aanbevelingen. Tevens wordt in het rapport con-
creet antwoord gegeven op veel gestelde vragen van medewerkers

en is een overzicht toegevoegd met daarin aandachtspunten
voor de commissies. Dit auditrapport is door teamleiders en
aandachtsfunctionarissen kwaliteit meegenomen in de teams

en naar de eigen locatie ‘vertaald’.

Aantoonbaar evalueren ondersteuningsplan 
Actuele ondersteuningsplannen
In de Balanced scorecard van PSW is een prestatie indicator opgenomen over ac-
tuele OP’s. Daaruit blijkt dat een aantal OP’s niet geregistreerd staat als actueel.
Dat betekent dat niet aangetoond kan worden dat er tijdig is geëvalueerd. Dat kan

twee oorzaken hebben; OP’s zijn niet op tijd (jaarlijks) vernieuwd; of medewerkers
hebben in het systeem deze actualisatie niet of verkeerd “aangevinkt”. Dit is een
belangrijk verbeterpunt voor 2020.
Gelukkig hebben we niet geconstateerd dat de inhoud achter het OP, het verlenen
van de zorg zelf, niet goed is. Het lijkt erop dat registratie, zoals vaker binnen PSW,
het zwakke punt is.

Aantoonbaar evalueren
Veel aandacht is besteed aan het vereenvoudigen van het aantoonbaar evalueren
van het ondersteuningsplan. Doel is minimaal tweemaal per jaar aantoonbaar 
evalueren, met minder administratieve handelingen. Waardoor we meer tijd 
kunnen besteden aan de cliënt zelf! Nog één keer per jaar wordt bij de evaluatie
de basisvragenlijst aangepast en het ondersteuningsplan bijgesteld. Tussentijds
vinden er de nodige evaluaties plaats, op de momenten waarop dat nodig is. Deze
worden opgeslagen in de rapportages in het ECD. Medewerkers zijn getraind in de
nieuwe werkwijze die nog beter aansluit bij de visie achter het ondersteuningsplan,
namelijk doorlopend met de cliënt samenwerken aan diens wensen en dromen.
Daarnaast sluit deze werkwijze aan op de door medewerkers vaak genoemde 
verbeterpunten uit het tevredenheidsonderzoek. Een bijkomend voordeel van
deze vernieuwde werkwijze is dat het ondersteuningsplan in de Wlz maar één keer
per jaar ondertekend hoeft te worden. Voor de ondersteuningsplannen in het 
sociaal domein geldt dat deze niet meer verplicht ondertekend hoeven te worden.

COV-portaal
In 2019 is een start gemaakt met de pilot cliënt/ouder/verwantenportaal (COV). In
eerste instantie bij de sectoren Thuis en Junior en twee locaties in de 24-uurszorg.
Via het COV-portaal krijgen cliënten, ouders en verwanten digitaal toegang tot het
ECD bij PSW. Voor 2020 is een planning gemaakt om gefaseerd voor steeds meer
cliënten het COV-portaal in gebruik te nemen.

klik hier
resultaten

audit 
OP/ECD

https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Audit-ondersteuningsplannen-oktober-2018.pdf
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Medezeggenschap cliënten 
PSW heeft zes lokale cliëntenraden en één centrale cliëntencommissie. Zij verte-
genwoordigen en behartigen de belangen van de cliënten vanuit cliëntperspectief.
Daar waar dit beter werkt, is er bij wonen bewonersoverleg en bij dagbesteding
deelnemersoverleg of vertegenwoordigen de ouders/verwanten de cliënten. Zo is
er gestructureerd aandacht voor lokale en overstijgende zaken in de locaties en
binnen heel PSW. 
In 2020 wordt de nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen
2018 (Wmcz) van kracht. In 2019 is de nieuwe medezeggenschapsregeling voorbe-
reid, in overleg met de cliëntenraden zelf. In het traject kwam vanuit de cliënten-
raden de wens naar voren om voorlopig regionaal te blijven werken in plaats van
lokaal, zoals de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
voorschrijft. De cliënten/leden wilden voorkomen dat de huidige raden uit elkaar
zouden vallen. PSW heeft die mening gerespecteerd. De 
betreffende raden blijven voorlopig meer regionaal geor-
ganiseerd. De afspraak is samen goed te volgen hoe dit
in de nieuwe medezeggenschapsstructuur verloopt.

Cliëntervaringen   
PSW wil graag weten hoe cliënten de zorg/ondersteuning
door PSW waarderen. Daarvoor worden metingen uitgevoerd.
De resultaten worden gebruikt als input voor gesprekken over
kwaliteit, met cliënten en ouders/verwanten, in de teams en 
organisatiebreed. De resultaten geven waardevolle informatie over
zaken die aandacht verdienen of verbeterd kunnen worden. En ze laten ook zien
wat goed gaat. Daarnaast kan PSW zich met de resultaten verantwoorden.

Geluksscore     
PSW breed wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘geluksscore’, die is gekop-
peld aan het ondersteuningsplan. Aan de cliënt (en/of diens ouders/vertegenwoor-
digers) wordt expliciet gevraagd hoe gelukkig hij/zij is op specifieke domeinen. Dit
gebeurt aan de hand van de basisvragenlijst die de begeleider bespreekt met de
cliënt en die de kern vormt van het ondersteuningsplan. Deze meting en gesprek-
ken vinden elk jaar opnieuw plaats.
De antwoorden van de cliënt (op een schaal van ‘Heel erg ongelukkig’ tot ‘Gelukkig’)
op de verschillende domeinen worden vertaald in cijfers (2, 4, 6, 8 of 10). De gege-
ven antwoorden vormen samen een gemiddelde geluksscore per cliënt. De gemid-
delde geluksscore over alle vragenlijsten vormt de PSW-brede geluksscore. De
geluksscore meet als een soort thermometer de stand van zaken op dat moment
en dient als vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen en als onderwerp van
gesprek tussen cliënten (en/of ouder/vertegenwoordiger) en de begeleiding. 

De PSW-brede gemiddelde
geluksscore in 2019 is 8,6.

klik hier 
voor beelden 

van een 
cliëntenraad

https://vimeo.com/pswlimburg/review/423999132/3e17254715 
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Cliëntervaringsmeting Wlz (Wet langdurige zorg) 
Najaar 2019 heeft PSW de cliëntervaringen gemeten van cliënten en ouders/verwanten op basis van de
Wlz (periode 2017 – 2019). PSW heeft ervoor gekozen enkel de cliënten te benaderen waarvoor de meting
verplicht is, dus cliënten met een Wlz-indicatie en daarbij leveringsvormen ZZP (zorg zwaartepakket) en
VPT (volledig pakket thuis). 

Cliëntervaringsmeting Wmo en Jeugdwet
Voor cliënten Wmo en Jeugdwet wordt cliënttevredenheid sinds oktober 2019 gemeten vanuit de ondersteu-
ningsplansystematiek, aangezien deze werkwijze aansluit bij onze visie, past bij het uitgangspunt ‘zo minimaal
mogelijk’ en de gemeenten geen andere eisen stellen. Als uitvloeisel hiervan is in de basisvragenlijsten voor
de ondersteuningsplannen van alle financieringsvormen een vraag toegevoegd, waarin een rapportcijfer
wordt gevraagd over de tevredenheid met de geboden ondersteuning door medewerkers van PSW. 

          
           

         

Cliënten en ouders zijn positief over de ondersteuning door PSW. De kracht van PSW lijkt te liggen 
in de goede onderlinge relaties in de driehoek ‘cliënt, begeleider en cliëntvertegenwoordiger’.

             

PSW scoort hoger dan het landelijk gemiddelde van organisaties waarbij een Quality Qube onderzoek is 
uitgevoerd. De hoge mate van tevredenheid van ouders valt op in vergelijking met andere organisaties.

 

   
     
     
   

   
    
    
    
    
     
 

   
     

    
       

    
     

   
    
 
       

      
   

  
      

      
   

 
    
   
      
   

      
      
 
      

    

  

      
   
     
      
    
     
 
    

     
  

     
     

            

klik hier
voor de 

uitgebreide 
versie

Geluksscore per onderdeel

Geluksscore verdeling

https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Clientervaringsonderzoek-2019-Infographic.pdf


Sem werd in 2017 aangemeld bij PSW Werk. Sem was al bekend bij een jobcoach van PSW
vanuit school (VSO) en liep vanuit school al een snuffelstage bij het trainingsteam van PSW
Werk. Het trainingsteam bestaat uit 6-8 cliënten die samen met een coach naar verschil-
lende werkplekken gaan. Op deze werkplekken kunnen zij onderzoeken wat bij ze past,
waar ze zich prettig voelen en wat ze nodig hebben om op een bepaalde plek te werken.
Sem nam deel aan het trainingsteam van Zuid en Midden. Dat betekende dat hij op
veel plekken heeft kunnen ‘rondkijken’; hij kwam in een tuincentrum, horecagelegen-
heden, een bouwmarkt, productiebedrijf, een bouwbedrijf, een logistiek bedrijf, enz.
Dit alles gedurende anderhalf jaar.

Regelmatig werd aan Sem gevraagd of dit alles niet te veel was, ook gezien zijn be-
perking. Hij gaf aan dat het prima was. Zijn vastigheid waren het team en de coach.
Sem ontwikkelde zich langzaam, maar gestaag. Steeds werd het gesprek aange-
gaan over wat er nodig was voor een volgende stap. Aan die doelen werd hard ge-
werkt en een volgende stap kon weer gemaakt worden.

Langzaam is Sem stapjes gaan maken naar een individuele werkervaringsplek.
Wanneer hij eenmaal gewend was op een werkplek, kon hij een dag zelfstandig
komen, zonder groep. Die mogelijkheid was er op verschillende werkplekken. Sem
heeft uiteindelijk, na anderhalf jaar, zelf een keuze kunnen maken over waar hij
individueel wilde uitbreiden. Dit werd de Gamma in Echt. Dat ging goed; in plaats
van de coach van het trainingsteam die constant in de buurt was, kwam er nu een
jobcoach voor hem. In het begin nog elke dag even, later één keer per week. De
jobcoach coachte Sem, maar ook collega’s en leidinggevende en ze hield de be-
lastbaarheid in de gaten. Uiteindelijk kreeg Sem een contract aangeboden bij de
Gamma voor 28 uur per week in maart 2019. In eerste instantie voor een half jaar,
met jobcoaching en loonwaarde. Na dit half jaar is het contract verlengd met een
vast contract en is jobcoaching gestopt.

Sem heeft de treden van de participatieladder in zijn eigen tempo doorlopen. Een mooi
voorbeeld van maatwerk dat bijdraagt aan meer eigen regie en kwaliteit van bestaan.

Van aanmelding bij PSW Werk tot betaalde baan

klik
hier voor

de participa-
tieladder

12

https://pswwerk.nl/over-psw-werk/visie/
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Cliëntervaringsmeting UWV  
Cliënten van PSW Werk met een zogenaamd UWV-traject beoordelen
PSW met een 8,4. Dit tevredenheidsonderzoek wordt in het kader van
het Blik op Werk keurmerk, na afloop van het UWV-traject, uitgevoerd
door extern onderzoeksbu-
reau Panteia. Het keurmerk
stelt een gemiddeld rap-
portcijfer van 6,5 als norm.
Cliënten die in de periode
van 1 april 2019 tot en
met 31 maart 2020 een
UWV-traject hebben afge-
rond, zijn benaderd voor
het onderzoek. Er zijn in
totaal 118 vragenlijsten
verstuurd, hiervan zijn
er 23 ingevuld terug ge-
stuurd (19,5%). Het ver-
groten van de respons
is een terugkerend
aandachtspunt.

Veiligheid         
Veiligheid is voor PSW een belangrijke waarde.

Maar wel een die een plaats heeft tussen an-
dere afwegingen op het gebied van kwaliteit.
Hiermee sluit PSW aan bij de visie op veilig-
heid zoals beschreven in het rapport Veilige

Zorg, Goede Zorg? (Centrum voor
ethiek en gezondheid 2019).

klik hier
voor het 
rapport

Leven in vrijheid  
PSW heeft een beleid Leven in vrijheid, gebaseerd op de concept Wet zorg en dwang (Wzd). Die
wet in voorbereiding kwam voor PSW als geroepen! Het uitgangspunt is geen onvrijwillige zorg, tenzij
er sprake is van ernstig nadeel (waaronder gevaar), voor de cliënt zelf of de omgeving. Dit is veel
beter van toepassing voor mensen met een verstandelijke beperking dan de Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Waarbij de ervaring is dat de definitieve 
Wzd meer lijkt op de BOPZ dan gehoopt en zorgt voor een forse toename van registratie- en 
verantwoordingslast voor medewerkers en teams. PSW voelt het als een grote uitdaging om aan
de (bedoeling van de) wet te voldoen, ondanks deze extra bureaucratische lasten.

PSW heeft in 2019 gewerkt aan de 
implementatie van de Wet zorg en
dwang, op basis van een plan van aan-
pak. Belangrijk aspect is bewustwor-
ding en gedrag van medewerkers. Het
onderwerp zat en zit in de introductie-
cursus voor nieuwe medewerkers. Er
zijn Wzd-functionarissen benoemd en
er zijn trajecten voor deskundigheids-
bevordering voorbereid. Belangrijk ook
is de voorbereiding voor een nieuwe
functionaliteit binnen het ECD. In deze
functionaliteit zijn de te nemen stap-
pen in het stappenplan Wzd en de uit-
voering/evaluatie van onvrijwillige zorg
ingebouwd. Daardoor is registratie in
het ECD beter geborgd dan in de hui-
dige werkwijze, waarbij formulieren moeten worden opgehaald door de gebruikers en er niet auto-
matisch op noodzakelijke evaluatie wordt gewezen.
Juist omdat brede implementatie van de Wzd in 2020 in het primair proces moet gebeuren, loopt het tra-
ject vertraging op vanwege de Coronacrisis. Waarbij goede zorg en dito rapportage de norm zijn en blijven!    

lid werkgroep LIV: Leven in vrijheid raakt 
de kern van onze zorg! En van regie bij de 
cliënt. Het gaat erom dat je niet zomaar iets
doet wat je niet hebt afgesproken. Zeker niet 
als de cliënt of de ouders het er niet mee 
eens zijn; of het ingrijpend is. Dan moet er 
een lampje gaan branden en ga je in gesprek
met collega’s en leidinggevende, met cliënt 
of ouders, met de gedragskundige. Samen 
wikken en wegen. Is dit echt nodig? Kunnen 
we er iets anders op verzinnen? Dat soort 
vragen. Het stappenplan helpt je daarbij en
zorgt ervoor dat je niks over het hoofd ziet! 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/04/04/veilige-zorg-goede-zorg
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Risico-inventarisatie individuele cliënten
Daar waar gewerkt en geleefd wordt, hebben we te
maken met grotere en kleinere risico’s. Voor cliënten,
medewerkers en de omgeving. Binnen PSW streven
we ernaar die risico’s te minimaliseren, zónder men-
sen onnodig in hun vrijheid te beperken.
Indien mogelijk zorgen we dat we voorbereid zijn op risi-
covolle situaties. Voor cliënten voor wie dat aan de orde
is, worden risico-inventarisaties en signaleringsplannen
ingezet. Afspraken worden vastgelegd in de OP’s. Waar
nodig worden medewerkers extra geschoold en rand-
voorwaarden als een alarmeringssysteem ingezet.

Afspraken/protocollen
Het besef dringt door dat PSW, zoals veel organisa-
ties, zichzelf regels oplegt die geen wettelijke basis
(meer) hebben. Op verschillende niveaus in de orga-
nisatie wordt met een andere bril gekeken naar de
regels en proberen we te leren van goede voorbeel-
den elders. Het kritisch bekijken van de huidige no-
tities en deze sterk vereenvoudigen, zullen bijdragen
aan meer regelarm werken. En aan documenten die
daadwerkelijk ondersteunend zijn in het werken met
en voor de cliënten. 
Een belangrijke eerste stap is dat alle documenten
van het oude intranet eind 2018 zo volledig en over-
zichtelijk mogelijk onder een drietal zogenaamde te-
gels zijn geplaatst, direct toegankelijk voor alle
medewerkers vanuit het PSW-portaal. Deze nieuwe
werkwijze en ordening zijn snel en probleemloos in-

gebed. Het streven om de inhoudelijke verbeterslag
van de documenten door de documenteigenaren te
combineren met een efficiëntere werkwijze heeft
nog niet het gewenste resultaat opgeleverd in 2019.
Desondanks is een aantal documenten in samen-
werking met diverse betrokkenen uit het primair pro-
ces aanzienlijk verbeterd. 

In 2019 heeft PSW een abonnement afsloten voor de
KICK-protocollen (van Vilans). Deze 500 protocollen
voor risicovolle en voorbehouden handelingen 
worden voortdurend bijgewerkt aan de hand van 
de meest recente kennis en de praktijkervaring. 
Hierdoor kunnen we onze medewerkers in de zorg 
optimaal ondersteunen met gebruiksvriendelijke
richtlijnen en handvatten. Deze worden door een
groot deel van de zorgketen gebruikt, waardoor er
uniforme handelingswijzen ontstaan die herken-
baarheid en veiligheid voor onze cliënten opleveren. 

Medicatieveiligheid
Toedienen van medicatie is erg fout-
gevoelig en kan grote gevolgen heb-
ben voor de veiligheid en gezondheid
van cliënten. Om de medicatieveilig-
heid te vergroten is in 2019 een 
digitaal aftekenregister (Medicheck)
ingevoerd. Dit biedt een actueel me-
dicatieoverzicht, veilige verwerking
van gegevens rondom medicatiege-
bruik en de meest recente bijsluiters.

Incidenten
De registratie van incidenten was aan verbetering
toe. Diverse mensen zijn op verschillende momenten
betrokken geweest in het proces om te komen tot
een snellere en eenvoudigere werkwijze. De feed-
back van de betrokkenen uit alle geledingen van de
organisatie heeft waardevolle informatie opgeleverd.
Sinds eind november 2019 kunnen incidenten waar-
bij cliënten betrokken zijn, aan de hand van enkele
korte vragen in het ECD worden gemeld. Incidenten
waar geen cliënten bij betrokken zijn, worden voor-
lopig nog in het oude systeem gemeld.
De nieuwe werkwijze biedt teams
vanaf 2020 meer mogelijkheden
om incidenten op teamniveau te
analyseren.  

Het aantal meldingen schommelt al
jaren rond hetzelfde aantal. In 2019
zijn er 1752 meldingen gedaan. De meeste inciden-

ten gaan over agressie
(824) en medicatie (363). 
Meldingen worden be-
sproken met ouders/ver-
tegenwoordigers en het
team, zodat verbeterin-
gen direct kunnen wor-
den opgepakt. 

Het werken met Medicheck
loopt goed, alsof het nooit an-
ders geweest is. Het programma
werkt prettig en overzichtelijk en
het team heeft het snel onder de
knie. Het spaart tijd en we 
hoeven niet meer met papieren
lijsten te werken.”

klik
hier voor 

incidenten-
analyse

“

https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/05/FOBO-jaaroverzicht-2019-schema-overzicht.pdf


Klachtenregeling en klachten
PSW is erop gericht vragen en problemen op te lossen
zo dicht mogelijk bij de plek waar deze ontstaan, na-
melijk in de primaire zorg. Voor situaties waarin dat
geen oplossing biedt, heeft PSW een klachtenregeling.
In 2019 zijn 2 formele klachten ingediend tegen PSW.

De klachtenregeling is in 2019 geëvalueerd in de
CCOVR (Centrale cliënten/ouder/verwantenraad). De
CCOVR heeft geconcludeerd dat de klachtenregeling
van PSW goed is ingericht. Er is met name waarde-
ring voor de verschillende stappen die zijn ingericht,
waarbij de meeste vragen of problemen worden be-
sproken met betrokkenen zelf, binnen de dagelijkse
zorg. Meer informatie is te vinden op de website van
PSW en achter de roze bol op deze pagina. 

Vertrouwenspersoon cliënten PSW
De vertrouwenspersonen van PSW vervullen een be-
langrijke rol binnen de hele klachtenregeling die is
opgezet om vragen en problemen op te lossen voor
er een echte klacht ontstaat. 
Een commissie van de CCOVR heeft zich in 2019 spe-
cifiek gebogen over de evaluatie van de vertrouwens-
persoon cliënten PSW. Verbeterpunt was hier de
rapportage van de vertrouwenspersonen: de vraag
om meer anonimiteit en een betere analyse. Deze
verbeterpunten zijn intussen opgevolgd. Meer infor-
matie is te vinden op de website van PSW en achter
de roze bol op deze pagina. 

Meldingen geweld /mishandeling
Inspectie
Er zijn in 2019 3 meldingen geweest bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Intern meldteam Geweld in de zorgrelatie
In 2019 zijn bij het interne meldteam 8 meldingen ge-
daan: 2 door ouders; de andere door PSW zelf. Het aantal
meldingen is relatief laag en vergeleken met 2017 terug-
gelopen (in 2018 6 meldingen; in 2017 16 meldingen). 

In het meldteam is geconstateerd dat hernieuwde
aandacht voor melden van geweld in de zorgrelatie
nodig is. Aan het thema is tijdens een beleidsdag
voor managers en teamleiders aandacht besteed.
Ook is een (vrijwillig) avondprogramma voor mede-
werkers en ouders georganiseerd met een inter-
actieve lezing over “gezonde seksualiteit”. In 2020 zal
opnieuw aandacht voor dit belangrijke thema nodig
zijn en worden gerealiseerd.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In 2019 is de nieuwe, verplichte Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in werking getreden.
PSW heeft ter voorbereiding hierop een nieuw pro-
tocol geïntroduceerd.
Het vernieuwen van het protocol inzake melden van
huiselijk geweld en kindermishandeling is gebruikt om
de noodzaak van “kindcheck” onder de aandacht van
medewerkers te brengen. Meer informatie over mel-
dingen is te vinden achter de roze bol op deze pagina. 

klik hier 
voor gezamenlijk

overzicht klachten, 
vragen aan vertrouwens-

persoon en meldingen

Meldingen over grensover-
schrijdend gedrag tussen cliënten 
vinden ook regelmatig hun weg via
de incidenten registratie. Het is
voor PSW niet zozeer belangrijk
waar de meldingen binnen komen,
zolang deze maar gedaan worden
en adequaat worden opgevolgd.”

“

Lezing deBlikOpeners

Seksuele gezond
heid. 

Hoe maak je dit bespree
kbaar? 

Ieder mens is uniek, heef
t een eigen krach

t en voert zelf de
 regie over zijn/

haar leven. Daar horen Relatie
s, Intimiteit en Seksualite

it bij. Vaak is er no
g 

handelingsverlege
nheid als het gaat

 om het begeleiden en
 ondersteunen va

n

cliënten bij dergel
ijke onderwerpen. Tijd dat we daar veranderin

g in brengen!

Dinsdag 29 oktob
er 2019 

Van 19.00 uur tot
 22.00 uur

De Bombardon in Heythu
ysen

Meld 
je aan! 
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https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/07/Klachten-en-meldingen-PSW-2019.pdf


Uit vuistregels privacy: Ga
met de persoonlijke gegevens

van cliënten en collega’s om
zoals je wilt dat anderen binnen en

buiten PSW met jouw gegevens omgaan!

Het verhaal van Femke, verteld door Chantal, 
begeleider gespecialiseerde thuiszorg 
Leven en regie weer zelf in handen 

Femke is bijna achttien jaar oud. Ruim één jaar geleden zijn we
gestart met de hulpverlening van PSW Junior. Femke had een
duidelijke wens om terug naar school te gaan, ze ging al meer
dan een jaar niet naar school en had door de weinige invulling
van haar dag een passief leven. Dit wilde ze niet meer, maar
wist niet waar te beginnen.   
Ze had haar dag- en nachtritme omgedraaid en leefde pas laat
in de dag op. Haar dagen vulde ze met veel thuis zijn en ze had
weinig om handen. Femke wilde niet meer naar het speciaal
onderwijs (dit was wel het advies), dit zag ze totaal niet zitten.   

Samen zijn we gaan kijken welke mogelijkheden er waren en kwamen we uit bij Cita Verde College. Dit
voelde gelijk goed voor haar, ze ging aan de slag met haar doelen. Haar dag- en nachtritme op de rit krijgen,
was een van de belangrijkste om weer naar school te kunnen gaan. Hierin heeft ze ondersteuning van het
slaapcentrum gekregen. 
Femke is in het nieuwe schooljaar bij Cita Verde de entree opleiding Retail gaan volgen. Deze heeft ze
bijna afgerond en ze heeft zich inmiddels aangemeld voor de vervolgopleiding! Samen (Femke, ouders en
hulpverlening) met de mentor en coördinator van school hebben we regelmatig gesprekken gehad om te
bespreken hoe het gaat met Femke. De lijnen waren kort, zodat we Femke allemaal konden ondersteunen
en wisten waar ze tegenaan liep. Femke kreeg een baantje in een kledingwinkel en bloeide helemaal op.  

Doordat Femke kampt met medische klachten, is ze nog steeds zoekende hoe ze haar inmiddels drukke
leven moet combineren met haar gezondheid. Doordat ze sneller en vaker ziek en moe is, lukt het niet
altijd om aan alle verwachtingen te voldoen. Dit is een leerweg voor Femke waar ze stappen in maakt. Door
samen te kijken en af te stemmen ook met de vele hulp van ouders hierin, zorgen we dat we soms even
een stap op de plaats moeten maken om uiteindelijk weer vooruit te kunnen gaan. Voorheen, geeft ze
zelf aan, zou ze al gestopt zijn, wanneer het lastig en onoverzichtelijk werd. Nu pakt ze door! Femke heeft
weer regie gekregen in haar eigen leven en daar zijn zij en de mensen om haar heen heel trots op! 

Privacy
Bij het thema kwaliteit van zorg wordt niet meteen de
link gelegd met privacy. Toch is die verbinding er wel
degelijk. Mensen met een (verstandelijke) beperking
hebben bij hun dagelijks leven vaak professionele on-
dersteuning nodig. Daarvoor moeten zij veelal inzicht
geven in (bijzondere) persoonsgegevens. Het is be-
langrijk dat die gegevens zorgvuldig worden verwerkt.
Onze cliënten moeten daarop kunnen vertrouwen! 

klik
hier voor 

rapportage 
en audit 
privacy

klik hier
voor de 

vuistregels
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https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/07/Privacy-project-en-audit.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vuistregels-privacy.pdf
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Kwaliteit van zorg vraagt om kwaliteit van werk. Medewerkers die kunnen doen waar zij goed in zijn en hun werk met plezier doen, zijn beter
in staat de begeleiding/behandeling te bieden die cliënten vragen. PSW meet doorlopend de tevredenheid van medewerkers (via Effectory).
Die meting is gekoppeld aan de jaargesprekken. Medewerkers van PSW zijn tevreden en zeer betrokken. Met de resultaten van 2019 behoort
PSW tot de top 3 van beste werkgevers in de gehandicaptenzorg (van organisaties die bij Effectory zijn aangesloten).

Hoofdstuk 3 
Betrokken en bekwame medewerkers

De score voor PSW

De score voor 
Vorige meting

De score voor Benchmark 
Gehandicaptenzorg
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Manager dagbesteding: Ik merk dat
teamleiders mij vaak als inhoudelijk spar-
ringpartner gebruiken. En dan na het
sparren komen met een optie over hoe ze
iets aan willen pakken. Het is voor mij echt
fijn dat de richting steeds minder van mij
komt, en dat ze deze zelf bepalen op basis
van visie en goede argumenten. Ik zie hier
echt een groei in verantwoordelijkheid
nemen en verantwoording afleggen.

Teamreflectie
Zelfreflectie in teams is een belangrijke bouwsteen
van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. PSW
geeft teams de ruimte om reflectie naar eigen inzicht
vorm te geven. Om gericht stil te staan bij ‘wat doen
we goed voor cliënten, waarom doen we het goed en
wat kan beter?’
Door de ervaringen met de teamreflecties in 2018
hebben we vastgesteld dat de essentie van teamre-
flectie zit in gezamenlijk leren, met en van elkaar. Het
met elkaar kijken naar en nadenken over gedrag of
een activiteit. Dit alles om uiteindelijk de (kwaliteit van
de) ondersteuning aan cliënten verder te verbeteren. 

PSW breed hebben teams in 2019 heel verschillende
vormen van teamreflecties gehouden en de uitkom-
sten daarvan vertaald in een verslag, presentatie, af-
beelding of collage en geplaatst in een gedeelde

digitale map. Zodat teams van elkaar kunnen
leren. Verbeter- of ontwikkelpunten die

voortkomen uit de teamreflecties,
worden door het team zelf opgepakt. 

Deze teamreflecties zijn momentop-
namen. Reflecteren is een onderdeel

van het dagelijks werk. Teamreflectie
vindt doorlopend plaats, als vervolg op bijvoorbeeld
cliënttevredenheidsonderzoek, medewerkers tevre-
denheidsonderzoek, auditresultaten, klachten en
meldingen en PSW brede thema’s zoals eigenaar-
schap en themabijeenkomsten.

Eigenaarschap
Om cliënten goed te kunnen ondersteunen bij een
zo groot mogelijke regie over hun eigen leven moe-
ten medewerkers maatwerk leveren! PSW maakt de
beweging naar (meer) eigenaarschap van teams en
medewerkers over hun werk. Vanuit de gedachte dat
medewerkers dicht bij de cliënten staan, hun wensen
en dromen kennen en dus weten wat nodig is om die
(proberen) te realiseren.  De beweging naar meer ei-
genaarschap is een proces, dat lukt niet van vandaag
op morgen.
In 2018 en 2019 is veel gedaan aan bewustwording
en is breed nagedacht over wat teamleiders, teams
en medewerkers nodig hebben. Meer weten over de
stand van zaken? 

In 2019 zijn de teams en medewerkers nadrukkelijker
meegenomen. Een mooi voorbeeld van hoe daaraan
is gewerkt in de sectoren PSW Junior en PSW Thuis, zijn
de boostersessies. 

klik hier
voor mooie

voorbeelden 
van team-
reflecties

Begeleider Woonbegeleidingscentrum
stapte na veertien jaar werken bij twee
andere zorgaanbieders over naar PSW. 
Ik moest echt wennen aan het feit dat ik
zelf zaken mocht oppakken en beslissen.
Die vrijheid in het werken bij PSW is echt
een meerwaarde! Het woonbegeleidings-
centrum voelt daarom als een stukje van
mij zelf. Het geeft energie. Natuurlijk moet
ik kunnen verantwoorden wat ik doe. De
teamleider is gemakkelijk bereikbaar en
de communicatie voelt transparant en ge-
lijkwaardig. Je werkt op deze manier echt
cliëntgericht en je kunt zó veel meer voor
de bewoners betekenen. Daar gaat PSW
echt een stapje verder in en ik voel me
daar heel prettig bij!

klik 
hier voor

Eigenaarschap
uitkomsten 
onderzoek  

klik 
hier voor

Eigenaarschap
conclusies 
onderzoek  

https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Teamreflecties-verzameld.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Eigenaarschap-uitkomsten-onderzoek.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Eigenaarschap-conclusies-onderzoek-.pdf


Boostersessies PSW Junior en PSW Thuis (medio 2019 – medio 2020)
Willen, kunnen en mogen werken vanuit eigenaarschap

Eigenaarschap van teams en medewerkers geeft ruimte voor een goed samenspel
tussen cliënt en professional. Het invoeren van eigenaarschap gaat niet vanzelf. Be-
sluiten dat eigenaarschap onze besturingsfilosofie is, betekent een eerste stap. Hoe
doe je dat; realiseren dat medewerkers daadwerkelijk willen, kunnen en mogen wer-
ken vanuit eigenaarschap? Marjolein Dohmen, manager PSW Junior en PSW Thuis,
hield boostersessies om de beweging breder te trekken.

Een brede groep medewerkers uit alle geledingen van Junior en Thuis en van de afdeling
P&O is aan de slag gegaan vanuit de vraag: wat hebben teams nodig? Eerst is informatie
verzameld. Dat heeft geleid tot een longlist en daaruit weer een short list en tenslotte
een top 3 van ontwikkellijnen:
1. kaders en speelruimte: waar houden we ons allemaal aan en welke ruimte hebben

teams om binnen te werken?
2. rollen en taken: wat is er te doen en wie doet wat in het team?;
3. competenties: welke competenties zijn er aanwezig in het team?
Er zijn 3 werkgroepen gevormd waarin de lijnen zijn uitgewerkt. De groepen komen af en
toe bij elkaar in werksessies: uitwisselen, verbinden en elkaar bevragen.
Lijn 1 is heel breed. Hoe kun je de organisatie/teams zo inrichten en faciliteren dat mensen

de juiste gesprekken hierover gaan voeren. PSW kan
dat faciliteren door bijvoorbeeld de nodige stuurinfor-
matie voor teams beschikbaar te maken, intervisie te
faciliteren, passend leiderschap.
Lijn 2 is gestart met het ophalen welke taken er liggen.
Hier wordt nu geëxperimenteerd met het stermodel,
een methodiek die richting geeft aan het loslaten van
de puur hiërarchische werkwijze.
Lijn 3 zorgt ervoor dat teams weten welke compe-
tenties aanwezig zijn in het team. Als taken inzichte-
lijk zijn en je kent elkaars competenties kun je het

gesprek voeren over hoe deze matchen.
Sommige teams werken al deels op basis
van de nieuwe inzichten. Doel is dat alle 3
lijnen een geïntegreerd plaatje gaan vor-
men, waarmee team en medewerkers
verder kunnen. Het totaalbeeld wordt juli
2020 gepresenteerd!

Boostersessies eigenaarschap: leuk! 
Uit: Nieuwsbrief Meerjarenkoers Junior en Thuis februari 2020

Renate Bongaerts is begeleider B bij PSW Thuis
Nederweert. Ze is een van de deelnemers aan de
zogenaamde ‘boostersessies eigenaarschap’ die ei-
genaarschap binnen PSW Thuis en Junior verder op
de kaart moeten zetten. 

“Ik had niet gedacht dat het zo leuk was om aan deze
bijeenkomsten mee te doen. Je denkt toch: wat kan ík
hier nou toevoegen? Mede door de gevarieerde samen-
stelling van de groep met enkele managers, P&O advi-
seurs en verschillende begeleiders van Junior en Thuis,
waren het leuke en leerzame bijeenkomsten. En we zijn

nog steeds bezig! Het is reuze interessant als je samen brainstormt en nadenkt over wat ei-
genaarschap voor jou in je werk kan betekenen en hoe je dat kunt en wilt invullen. Met ons
groepje hebben we gesproken over een tool waarmee je de kwaliteiten van jezelf en je collega’s
in kaart kunt brengen. Dan weet je waar je bepaalde expertise en kennis kunt halen. Je kunt
zelf niet alles weten. Het maakt je team sterk als je van elkaar leert en van elkaars deskundig-
heid gebruik maakt. Je ontwikkelt jezelf op die manier en het komt je cliënt en zijn eigen regie
ten goede. En daar gaat het uiteindelijk om! Ik zie het wel zitten om de sessies en bevindingen
straks met mijn collega’s te gaan bespreken. Mijn tip: denk met je team na over eigenaarschap,
het levert je iets op. En als je de kans krijgt om deel te nemen aan sessies als deze of andere
bijeenkomsten: doen! Leuk en leerzaam en je kunt wel degelijk iets toevoegen!”

19
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HR beleid
PSW zet fors in op ontwikkeling van
een vernieuwd HR beleid dat gericht is op
boeien en binden van medewerkers en op goede ar-
beidsomstandigheden. Van doorslaggevend belang voor
de continuïteit van zorg en de deskundigheid die voor
onze cliënten zo belangrijk zijn. Veel aandacht gaat uit
naar preventie van ziekteverzuim. De inspanningen 
leveren resultaat op. De ingezette dalende trend in het
verzuimpercentage zet door in 2019: een gemiddeld ver-
zuim van 4,53% (branche 6,38%).
Coaching van medewerkers is ook een belangrijk ele-
ment. Basis is de jaarlijkse cyclus van jaargesprekken,
maar ook tussendoor vinden gesprekken plaats. Daarbij
kunnen leidinggevende en medewerker gebruik maken
van een methodiek ter ondersteuning van het gesprek.

Leren (in eigen regie) 
Vanuit eigenaarschap gedacht, zijn
medewerkers zelf verantwoordelijk
voor hun ontwikkeling. Aan PSW de

opdracht hen daar goed in te facilite-
ren. PSW biedt veel mogelijkheden tot

scholing en heeft een groot aanbod aan opleidingen en
cursussen. Deze zijn nog te veel traditioneel, namelijk
klassikaal ingericht. PSW zet de beweging in naar leer-
plekgericht leren. Daarnaast biedt PSW een uitgebreid
aanbod E-learning modules aan, die medewerkers
kosteloos, in hun eigen tijd kunnen volgen.

Medezeggenschap medewerkers
De ondernemingsraad van PSW is in beweging naar
een nieuwe vorm van medezeggenschap van mede-
werkers die recht doet aan het eige-
naarschap van medewerkers. 

Ondersteunende diensten 
Kwaliteit van zorg zit in grote en kleine dingen. Niet
alleen in de primaire zorg zijn de vragen van cliënten
het uitgangspunt, maar ook bij de ondersteunende
diensten is alles erop gericht het primair proces
maximaal te ondersteunen. Ook hier wordt steeds
de vraag gesteld: wat hebben onze cliënten hieraan.

klik hier voor
methodiek 

jaargesprekken 

klik 
hier voor

het jaarplan 
van de OR 

klik
hier voor 
ervaring 

met Good 
Habitz

https://psw.nl/2019/11/19/leren-eigen-regie/
https://psw.nl/2019/11/27/jaarplan-or/
https://psw.nl/2019/08/22/nicole-slangen-pber-wbc-melick-goodhabitz/


PSW ondersteunt bij wonen in de samenleving. Naast ambulante woonbegeleiding
aan mensen die zelfstandig wonen, heeft PSW woonbegeleidingscentra waar men-
sen 24 uursbegeleiding krijgen. Onze woonbegeleidingscentra staan in wijk of
dorp, in de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Dat vergemakkelijkt
deelname aan de lokale samenleving voor de bewoners. Een WBC heeft verschil-
lende groepswoningen die geclusterd zijn gebouwd, maar een eigen voordeur en
begeleidingsteam hebben.

Nieuwe wooninitiatieven ontstaan als gevolg van vragen van cliënten. De bouw en
inrichting zijn een gezamenlijke tocht van de afdeling huisvesting, zorgmanager en
teamleider, medewerkers én cliënten en hun ouders; samen met de architect en
bouwpartners. De bewoners van de woonbegeleidingscentra hebben een indivi-
dueel appartement, met eigen sanitair en pantry met keukenvoorzieningen. (Uit-
zondering vormen de woningen voor cliënten met een ernstig meervoudige
beperking. Zij maken veelal gebruik van gedeelde sanitaire voorzieningen, in ver-
band met speciale hulpmiddelen die nodig zijn bij de dagelijkse verzorging). Daar-
naast hebben de woningen een gezamenlijke woonkamer en keuken.

Bij de inrichting van de woningen staat eigen 
regie van de (nieuwe) bewoners voorop. De individuele 
appartementen worden door de cliënten en hun ouders/
verwanten ingericht, naar hun eigen gebruikswensen en smaak. Zij
kiezen zelf hun vloeren, raambedekking en meubels en decoraties. De algemene
ruimtes worden door PSW ingericht.

Bestaande woongebouwen worden goed onderhouden, zowel het gebouw zelf als
de inrichting en voorzieningen. Ook hierbij staan de gebruikerswensen van de be-
woners voorop.

Het vastgoed van PSW is in een uitstekende staat, oordelen in- en externe betrok-
kenen. Bij de (ver)bouw en het aanleggen van installaties staat bovendien de duur-
zaamheid voorop. PSW bouwt mooie en veilige woningen, waar cliënten zich thuis
voelen en medewerkers een verantwoorde werkplek vinden. Als dat geen kwaliteit
van zorg is!

klik hier 
voor het 

hele artikel 
over de start 

van een woon-
begeleidings-

centrum

klik hier
voor filmpje 
bezoek aan 
de bouw in 

Tegelen   

Uit interview met manager vastgoed en teamleider wonen PSW
Meer vrijheid en eigen regie door Vastgoed

Je staat er niet dagelijks bij stil, maar vastgoed kan een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van de dagelijkse zorg. 
Daarom is de visie op vastgoedbeleid van PSW rechtstreeks afgeleid van de zorgvisie. Hoe doen we dat in de praktijk?
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https://psw.nl/2019/12/11/minder-zorg-en-meer-vrijheid-dankzij-vastgoed/
https://vimeo.com/422797186/6b59b867f1
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Hoofdstuk 4 
Ouders en netwerk
Werken in de driehoek
Werken in de driehoek van cliënt – ouders/vertegenwoordiger - professional is in het 24 uurs
wonen nog belangrijker dan bij andere vormen van zorg. Teamleiders en begeleiders zijn dit
jaar geschoold in “familiezorg”. Daarbij gaat het erom dat begeleiders het hele systeem
rondom de cliënt goed kennen. De positie van begeleiding in de driehoek is niet die van wij
weten het beter, maar gericht op samen met cliënt en familie bedenken wat de cliënt vraagt
en hoe we dat kunnen realiseren. De scholing is positief ontvangen.

Overleg dichtbij
Een ander element bij het werken in de driehoek is het huiskameroverleg, ofwel familiebij-
eenkomst, locatiebijeenkomst, afhankelijk hoe het wordt ingevuld. Het zijn bijeenkomsten
waar zaken besproken worden die dicht bij de cliënten spelen, vaak in combinatie met in-
formele bijeenkomsten zoals kerstviering, barbecue of high tea. Deze bijeenkomsten bestaan
naast de formele medezeggenschapsraden, maar krijgen vanaf 2020 in de nieuwe mede-
zeggenschapsregeling een meer gestructureerde en prominente rol. 

Het netwerk
Voor cliënten met een grote mate van zelfredzaamheid is werken in de driehoek met ou-
ders/vertegenwoordigers niet of beperkt aan de orde. Belangrijk is het werken in en in-
dien mogelijk samen met het natuurlijk netwerk, zoals school, werkgever, familie,
vrienden, kennissen, buren. Indien cliënten geen of een beperkt netwerk hebben, ziet
PSW het als opdracht de cliënt te ondersteunen bij het ontwikkelen van een netwerk.

Scholing ‘methode familiezorg’ 
Werken in de driehoek is een van de uitgangspunten in de visie van
PSW. Een nieuwe scholing in dit kader is de “Methode familiezorg”.
Lieke Hendriks, persoonlijk begeleider Wonen, is enthousiast. 

De ‘Methode familiezorg’ is een fijne cursus en een aanrader. Deskun-
dige cursusleiding, veel informatie, oefenen en rollenspellen in een
goede en veilige sfeer. Herkenbare situaties worden gebruikt om de
methode te leren toepassen. Zo leer je een genogram maken, een
schematische weergave van de gezinssituatie van je cliënt, met allerlei
aspecten daarin verwerkt. Je leert ook hoe je een open (en vaak gevoe-
lig) gesprek met familie voert. Het levert je waardevolle, vaak nieuwe
informatie op. Je leert relaties tussen cliënt en familie beter kennen,
ook op emotioneel gebied en daar kun je op inspelen. Door bijvoor-
beeld samen te kijken wie wat het beste kan doen.  
Deze scholing is zeker een aanwinst voor medewerkers ‘binnen
wonen’. Je leert je beter te verplaatsen in een gezinssituatie. Dat leidt
tot meer bewustwording, inzicht en begrip waardoor je meer open in
de driehoek gaat staan. En een betere relatie in de driehoek komt de
zorg, dus je cliënt, alleen maar ten goede. En daar gaat het toch om.
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Medezeggenschap ouders/verwanten  
Het jaar 2019 stond voor de medezeggenschap door ouders/verwanten, naast alle
‘reguliere’ onderwerpen, vooral in het teken van de overgang van de oude medezeg-
genschapsstructuur naar de nieuwe medezeggenschapsregeling. Een traject dat de
medezeggenschap samen met PSW doorlopen heeft. De lokale ouder/verwanten-
raden en centrale cliënten/ouder/verwantenraad (CCOVR) hebben gedurende het
tweejarig traject voortdurend meegedacht en meebeslist over de inhoud van de
nieuwe medezeggenschapsregeling. 

De nieuwe medezeggenschapsregeling is gebaseerd op de Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. PSW loopt daarmee bewust vooruit op de
wetgeving, die achterbleef bij de stappen die PSW wilde zetten. In de overtuiging
dat de nieuwe regeling van toegevoegde waarde is voor de medezeggenschap en
meer ouders/verwanten zal enthousiasmeren om mee te doen. 
In de nieuwe medezeggenschapsregeling is de cultuur van PSW ingebed. Een for-
meel document met meer ruimte voor informele medezeggenschap en inspraak,
dicht(er)bij de leefwereld van de cliënten. In 2020 wordt de “voorlopige” mede-
zeggenschapsregeling waar nodig bijgesteld op basis van feedback uit de praktijk
en vanuit mogelijk nog veranderende en/of aanvullende wetgeving.

De medezeggenschapbij PSW verandert.

Praat als ouder/verwantmee over de locatie en helpmee de zorg te verbeteren.
Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee? 

klik 
hier voor 

de volledige 
flyer

https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/06/flyer-medezeggenschap-juli-2019.pdf
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Hoofdstuk 5
Kwaliteitssysteem: meten is weten?

Instrument waardering cliënten 
PSW heeft jarenlang gewerkt met een zelfontwikkeld instrument dat was opgeno-

men in de landelijke waaier van meetinstrumenten. Het instrument van PSW
was opgenomen met een ontwikkelopdracht. Na de meting in 2016 heeft

PSW het instrument teruggetrokken en gezocht naar een ander passend
instrument uit de waaier dat past bij onze ondersteuningsplansystema-
tiek. Die zoektocht heeft veel tijd gekost en is nog niet afgesloten. 

Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) gemeente
Het sociaal domein (gemeentes) vraagt deels andere kwaliteitsgegevens dan de Wlz. De
meeste gemeentes zijn geïnteresseerd in de verplichte gegevens die volgens de Jeugdwet
aangeleverd moeten worden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Denk hier-
bij aan de reden van beëindiging jeugdhulp, uitval, cliënttevredenheid, de mate van zon-
der hulp verder kunnen, de mate van niet eerder in hulp zijn geweest en de mate waarin
er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt. Wachttijd en aantal calami-
teiten zijn ook belangrijke items. Sommige gemeentes hebben eigen specifieke KPI’s voor
Jeugd en Wmo, die veelal extra ‘handwerk’ en dus tijd van PSW vragen. PSW kijkt kritisch
naar het nut en de noodzaak van KPI’s en blijft hierover met gemeentes in gesprek.

Goal Attainment Scaling (GAS)
Verantwoording van kwaliteit van zorg is steeds meer gericht op
het werken aan doelen van cliënten, samen met de cliënten, en

op de resultaten. Mooi voorbeeld is het werken met GAS-scores.

Audits en verbeterscan 
Belangrijke hulpmiddelen om kwaliteit onder de aandacht te houden, zijn de interne au-
dits. PSW houdt jaarlijks twee rondes, op basis van waarderend auditen door de aan-
dachtsfunctionarissen kwaliteit. De auditrapporten worden op locatieniveau en op
organisatieniveau besproken. De audits worden door de teams als waardevol ervaren
en leveren vrijwel altijd nieuwe inzichten en ontwikkelpunten op, naast veelal de waar-
dering voor de inzet en focus van teams op kwaliteit.
Ander hulpmiddel is de verbeterscan, een “werkdocument” dat teams een kapstok kan
bieden bij het inzoomen op kwaliteit en het overleg over kwaliteit met de teamlei-
der. Aandachtsfunctionarissen kwaliteit geven aan de verbeterscan een pret-
tige en bruikbare kapstok te vinden in hun overleg met de teamleider en het
bepalen van prioriteiten in het team. Meer lezen over de audit,
aandachtsfunctionaris kwaliteit of de verbeterscan: 

klik hier
voor het 

zoektraject

Cijfers, kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en andere meetresultaten zijn een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem.
Ze zijn echter altijd ondersteunend. Zonder verhaal erbij of gesprek erover zeggen ze weinig! PSW onderzoekt en ontwikkelt nieuwe
manieren om kwaliteit te meten.

klik
hier voor 

ervaringen
met GAS-

scores

klik hier
voor artikel

Samen zorgen
voor goede 

kwaliteit

klik 
hier voor 

interne audits
en verbeter-

scan

https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/07/Zoektocht-naar-een-instrument-tbv-meting-clienttevredenheid.pdf
https://psw.nl/2019/09/09/doelrealisatie-gas/
https://psw.nl/2020/04/17/samen-zorgen-voor-goede-kwaliteit/
https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/07/Interne-audits-verzameld.pdf


door Doortje Hafmans, kwaliteitsmedewerker

De vraag
De manager dagbesteding vraagt me om met een open blik te kijken wat ik zie op
het gebied van kwaliteit van zorg in AC ’t Zonnehuis, in de groepen voor mensen met
ernstig meervoudige beperkingen. Deze unieke kans om te zien en ervaren hoe 
begeleiders deze cliënten ondersteunen, heb ik met beide handen aangegrepen! Bij
alle drie de groepen heb ik één dag meegekeken.

De aanleiding
De begeleiders hebben het gevoel dat ze te weinig tijd hebben om fijne dingen te
doen met cliënten, of hierin tekortschieten en dat daardoor de kwaliteit van zorg in
het gedrang kan komen.  

De observatie
Wat ik in de omgang tussen begeleiders en cliënten zie, vind ik één en al kwaliteit:
• grote betrokkenheid, 
• fijne sfeer, 
• cliënten echt goed kennen, 
• individuele aandacht, 

• keuzemogelijkheden aanbieden, 
• cliënten zo veel mogelijk zelf laten doen, 
• aandacht voor privacy, veiligheid, hygiëne en uiterlijke verzorging van cliënten 
• openstaan voor verbeteringen 
• en zo kan ik nog wel even doorgaan.......”

Maar ik ervaar ook het gevoel van begeleiders dat een groot deel van de dag uit 
verzorgende handelingen bestaat en de ruimte om gericht met een cliënt met ‘iets
anders’ bezig te zijn, beperkt is. Of in ieder geval zo voelt. En dat er sprake is van 
afhankelijkheid in verschillende ‘vormen’, zowel voor cliënten, ouders als begeleiders.

Het vervolg
Kwaliteit zit vooral in het contact tussen cliënt en begeleider. Ik heb het als een 
cadeautje ervaren om zo dichtbij te mogen meekijken. Wat mijn bevindingen 
uiteindelijk opleveren, is op dit moment nog een vraag. Het proces is nog niet 
afgerond. Mijn observaties worden per groep in de betreffende teams besproken 
en zullen onderwerp van gesprek zijn op een studiemiddag. Ik hoop dat mijn 
bevindingen, ‘een buitenstaander’, de begeleiders andere inzichten geeft en hun 
gevoel van tekort schieten relativeert of zelfs wegneemt. Daarnaast is het mogelijk
ook nog eens een mooie, andere vorm van kwaliteitsmeting. 

Anders meten: Observeren in Activiteitencentrum ‘t Zonnehuis
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Verantwoording en toezicht
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van PSW is, in aansluiting op de Taak en de organisatie, in haar
toezichtsrol sterk gericht op bieden en borgen van kwaliteit voor cliënten en hun om-
geving. Ook in deze raad komt de vraag: “wat hebben onze cliënten hieraan” vaak
terug. De RvT heeft een Commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld die dieper ingaat
op het kwaliteitsdenken en de realisering daarvan in de praktijk en dat terugbrengt
in de raad. In 2019 hebben zij zich onder meer gebogen over (aansluiten bij) eigen-
aarschap en nadenken over veiligheid, implementatie van de Wet Zorg en Dwang en
de werkwijze van het interne meldteam Geweld in de zorgrelatie.

Blik van buiten
• Eind 2018 is een externe visitatie gehouden, opgenomen in het kwaliteitsrap-

port 2018. Eind 2020 staat een volgende op de planning. Belangrijk leerpunt
was dat de kwaliteit die zichtbaar en merkbaar is bij een bezoek aan voorzie-
ningen, niet blijkt uit de verslaglegging en beeldvorming naar buiten toe. 
Daaraan is de afgelopen periode aandacht besteed, bijvoorbeeld in deze kwa-
liteitsrapportage 2019.

• PSW is in 2019 uitgenodigd door collega aanbieder Stichting Radar in Zuid-Lim-
burg om deel te nemen aan een externe visitatie. Naast PSW waren daarbij ook
een ex-bestuurder uit gehandicaptenzorg en een vertegenwoordiger van de
LFB (de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstan-
delijke beperking). Zowel voor Radar zelf als voor PSW heeft deze visitatie
mooie en deels nieuwe inzichten gebracht.

• Op uitnodiging van PSW heeft de zorginkoper van het Zorgkantoor VGZ een bezoek
gebracht aan een nieuw woonbegeleidingscentrum, om zich op de hoogte te stel-
len van de ontwikkeling van het OP in een nieuwe woonvoorziening van PSW.

• In het kader van de “strategiereis” van PSW om te komen tot een nieuw meer-
jaren strategieplan zijn eind 2019 externe relaties van PSW uitgenodigd: ge-
meenten, het Zorgkantoor VGZ, onderwijs, CCE (Centrum voor consultatie en
expertise), private samenwerkingspartners, collega-instellingen in de VG, GGZ

Auditoren: Het is heel bijzonder dat De Taak al zoveel jaar het centrum
is in het denken over cliënten. Het primaire proces is en blijft constant
goed. Medewerkers kunnen de zaken altijd goed vertellen en laten zien.
PSW volgt niet zomaar elke ontwikkeling en 'waan' in het land, maar is
op een positieve manier behoudend. Dit maakt PSW sterk. Eigen regie
gaat ver bij PSW. Er wordt intensief gezocht naar iets waar de cliënt ge-
lukkig van wordt en alles begint vanuit de vraag van de cliënt. Iedereen
die in contact komt met PSW krijgt kansen om te ontwikkelen.

en VVT. Het ging om een themabijeenkomst over strategie, waarbij aan onze
externe relaties werd gevraagd hoe zij PSW zien en wat ons volgens hen te doen
staat de komende jaren. Bij die vragen is de kwaliteit die PSW levert door veel
partijen benoemd. Daarbij vielen termen als zorgvuldig, open, warme zorg, pro-
fessioneel en met passie voor de mens; naast aanbevelingen als innoveren, wat
meer zakelijkheid, en vooral: meer samenwerken vanuit ketenverantwoorde-
lijkheid. Deze aanbevelingen, met name die over innovatie en samenwerken
vanuit ketenverantwoordelijkheid, krijgen een prominente plaats in de nieuwe
strategie van PSW en worden ingevuld in ontwikkellijnen die in vervolg op
het strategisch beleidsplan worden uitgezet.

Certificering HKZ
PSW werkt al jaren samen met het Keurmerkinstituut voor certificering in het kader
van de HKZ. De samenwerking verloopt goed en medewerkers vinden het veelal
leuk om over hun werk te praten en “hun” voorziening te laten zien. Binnen PSW
rijst echter de vraag of dit nog steeds de vorm is om de blik van buiten naar binnen
te organiseren. In 2020 gaan we de certificering evalueren en onderzoeken of er
andere vormen zijn die (beter) passend zijn. In 2019 vond een audit plaats door
het Keurmerkinstituut.

klik
hier

https://vimeo.com/426160760/a3b8036b79


“Via stages van school leerde ik PSW kennen. Ik 
oriënteerde me bij allerlei activiteiten. Ik volgde de 

opleiding MBO 1 en maakte geleidelijk de overstap van
dagbesteding naar PSW Werk. PSW Werk begeleidde 
me naar een betaalde baan in de horeca. Ik heb mijn 
eigen taken en hoor gewoon bij het team. Ik leer nog

steeds bij, dus wie weet wat de toekomst brengt!” 

Onderwerpen die specifiek aandacht hebben gehad waren:
• Vormgeven van meer structurele aandacht voor belangrijke the-

ma’s als het herkennen van signalen van geweld in de zorgre-
latie, huiselijk geweld en kindermishandeling;

• Hoe worden medewerkers ondersteund in het omgaan met ethi-
sche dilemma's;

• Visie/ beleid op het in bezit hebben van (locatie)sleutels;
• Professioneel handelen.
Deze onderwerpen bieden ruimte voor doorontwikkeling.

Certificering Blik op Werk
In 2019 vond een audit plaats door het Keurmerkinstituut. PSW Werk
kreeg een compliment voor de wijze waarop alle documentatie op
orde is. Tips om over na te denken waren er ook: veiligheid medewer-
kers bij eerste huisbezoeken, deskundigheidsbevordering/ zelfreflectie
vormgeven, signalen van ontevredenheid bij cliënten eerder opmer-
ken en oppakken en verdere borging van administratieve processen.

Edwin  Wijers 
‘Chef spoelkeuken’ bij 

Guulke eten & drinken’

Edwin Wijers aan het werk in ‘zijn spoelkeuken’
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Appartementencomplex “Achter De Graasj”
Waardevolle (tussen)stap naar zelfstandig wonen  

Midden in het centrum van Roermond ligt appartementencom-
plex “Achter De Graasj.” Het lijkt de zoveelste oude school die
prachtig is omgebouwd tot appartementencomplex. Maar achter
de gevel schuilt meer! 

Buur+
Appartementencomplex “Achter De Graasj” huisvest negen apparte-
menten voor zorgvragers: huurders die de stap willen maken naar
zelfstandig wonen. Zij krijgen allen, in meer of mindere mate, ambu-
lante ondersteuning van PSW Thuis. Het woonplezier en de ontwik-
kelingsmogelijkheden naar zelfstandig wonen worden vergroot door
de aanwezigheid van drie zorgdragers: huurders (met en zonder
eigen hulpvragen) die graag een helpende hand aanreiken op mo-
menten dat het nodig is. Als een soort Buur+, een buur die iets extra’s
kan betekenen, naast de professionele ondersteuning van PSW Thuis.
De woonvorm is geschikt voor cliënten waarvoor de stap zelfstandig
te gaan wonen met ambulante begeleiding net te groot is, maar waar
bijvoorbeeld begeleid wonen ook niet (meer) passend is. Er bleek be-
hoefte te zijn aan deze vorm van wonen. PSW Thuis pakte die vraag
op, samen met Rendiz, een maatschappelijke onderneming met veel
ervaring in zorginitiatieven, die de appartementen verhuurt. 

Bewuste keuze
Zowel zorgvragers als zorgdragers krijgen voordat ze een van de appar-
tementen gaan huren, een uitgebreid intakegesprek. Bij de zorgvragers
wordt vooral ingezoomd of er ontwikkeling naar zelfstandig wonen mo-
gelijk is. 
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Persoonlijk begeleider van PSW Thuis Elger van Delft coördineert de begeleiding
in het appartementencomplex: “We gaan met een kandidaat huurder in gesprek
over zijn/haar wensen en verwachtingen, wat iemands achtergrond is, en welke
ontwikkeling iemand verwacht te kunnen maken. Want hier gaan wonen, betekent
een stap zetten richting het zelfstandig wonen. Er wordt dus verwacht dat er een
ontwikkeling doorgemaakt wordt. Dat betekent dat we aan de voorkant in gesprek
gaan over de haalbaarheid. Komen we gezamenlijk tot de conclusie dat er gestart
wordt, dan maken we samen een plan. Door vervolgens regelmatig te evalueren
houden we zicht op het proces en blijven we in gesprek over de haalbaarheid en
de mogelijke vervolgstap. We hebben inmiddels mooie succesverhalen. Er zijn ook
bewoners waarvoor uiteindelijk toch blijkt dat zelfstandig wonen niet passend is.
Die ervaring is ook winst waar iemand mee verder kan. En misschien was de stap
anders helemaal niet gezet. We kijken op zo’n moment samen hoe verder, waar-
door iemand toch door kan groeien in zijn ontwikkeling. Het wonen binnen dit pro-
ject betekent daarom een mogelijkheid om op een veilige manier een stap te zetten
richting zelfstandigheid.”

Met de zorgdragers wordt met name gefocust op hun visie en motivatie om de
Buur+ taak op zich te nemen en of er een goed beeld leeft van wat dat inhoudt in
de dagelijkse praktijk. 

Elger: “Alleen komen wonen vanwege het mooie appartement en de goede ligging,
biedt geen meerwaarde aan dit project. Je moet die rol van zorgdrager echt willen
invullen. Je kunt het appartementencomplex zien als een kleine gemeenschap
zoals die vroeger was: bewoners helpen elkaar met de dagelijkse kleine dingen en
hebben oog voor elkaar. Hier geldt dan speciaal dat de bewoners elkaar opzoeken,
leren van elkaar en zo sterker worden in hun ontwikkeling naar zelfstandig wonen.
De zorgdrager heeft daar een speciale rol in. 

Louis stapte als zorgvrager in en is sinds kort ook zorgdrager geworden. 
Elger: “Het is een stap in zijn ontwikkeling. Louis paste vanaf het begin goed in de
groep en vervulde heel natuurlijk al de rol van Buur+. Hij pikt op wat zich afspeelt
en waar zijn burenhulp bij nodig hebben. Hij zag het helemaal zitten om deze rol
ook ‘officieel’ in te nemen. We blijven met Louis in gesprek over hoe hij dit ervaart.
Louis moet ook ‘gewoon’ kunnen wonen zoals iedereen dat wil.”

Louis: “Het is niet zo dat mijn deur platgelopen wordt door medebewoners die
voortdurend hulp nodig hebben. Iedereen leeft zijn eigen leven, net als ik. Dat moet
ook. Maar als het nodig is, ben ik er en maak ik tijd vrij om te helpen. Dat we iets
voor elkaar betekenen hier, maakt het verschil.”

Elger: “Deze vorm van wonen is echt een toevoeging aan wat PSW al deed, een
nieuwe (tussen)stap naar zelfstandig wonen die een appèl doet op eigen regie en
ontwikkeling enerzijds en samen leren en elkaar aanvullen anderzijds. Het houdt
impliciet in dat mijn rol als begeleider uiteindelijk overbodig wordt. Dat noem ik
nu kwaliteit van leven leveren.”

Louis, zorgdrager: “De saamhorigheid en iets kunnen betekenen voor
elkaar maken het verschil bij het wonen in deze appartementen.” 

Patrick, zorgvrager: “Ik kom van een 24 uurs- begeleide woonvorm.
Hier leer ik omgaan met meer verantwoordelijkheid en vertrouwen 
hebben in medebewoners. De begeleiding is al flink afgebouwd, ik ben
zeker gegroeid hierin, maar ik vind het nu nog fijn dat ik ze kan bereiken
als ik ze nodig heb. Zo werk ik naar zelfstandig wonen toe.” 
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Hoofdstuk 6 
Conclusie bestuurder
Het beeld van de kwaliteit van zorg van PSW stemt positief. Medewerkers
en teams zijn daar merkbaar elke dag mee bezig, werkend vanuit de vragen
van de cliënt. Dat laten de cijfers zien en daarover vertellen de beelden. De
beelden die in dit rapport zijn opgenomen en alle andere beelden waarover
ik als bestuurder dagelijks hoor en die ik zie als ik in onze organisatie kom.
De uitbraak van het Coronavirus heeft dat beeld nog versterkt.
Natuurlijk zijn er de nodige zaken die we kunnen doorontwikkelen en
verbeteren. De geprioriteerde verbetertrajecten die de lezer in deze
rapportage is tegengekomen, staan hieronder bij elkaar. Dat betekent
niet dat we op thema’s of zaken die niet in dit rijtje voorkomen, blijven
stilstaan. Dagelijks komen in de praktijk zaken boven die beter anders
kunnen of zelfs fout zijn gegaan. Het verbeterpotentieel hiervoor ligt
echt in die dagelijkse zorg, bij de teams. Bestuurder, management en
ondersteunende diensten zijn daaraan ondersteunend.

Voor ons liggen grote uitdagingen. De opdracht van de samenleving
en de overheid is om zorg en ondersteuning, Wlz én sociaal domein,
duurzamer te maken. De coronacrisis maakt die opdracht alleen maar
urgenter. PSW staat hier positief in en onze nieuwe strategie gaat ons
hierbij richting geven. We houden ons meer nadrukkelijk bezig met in-
novatie en technologie. We proberen andere dingen uit, zoals blended
care, waarbij we een combinatie van fysieke en digitale vormen van
zorg inzetten, afgestemd op de mogelijkheden van individueel maat-
werk. Daarbij zullen altijd de belangen van onze cliënten en de kwali-
teit van zorg het uitgangspunt zijn, meer dan organisatiebelang of
financiën. Dat was zo en dat blijft zo.

Geprioriteerde verbetertrajecten
• Ondersteuningsplan (OP) en elektronisch cliëntendossier (ECD)

De tevredenheid van medewerkers met het OP/ECD (6,4) moet vergroot worden. De resultaten
van het tevredenheidsonderzoek en de interne audits hierover zijn concreet uitgewerkt in de
ondersteuningsplancommissie en worden meegenomen in het ontwikkeltraject dat loopt vanaf
de invoering van deze methodiek en dit systeem. Hand in hand daarmee loopt het verbeter-
traject van beter aantoonbaar evalueren. Registreren daarvan is een serieus verbeterpunt.

• Implementatie Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Leven in vrijheid raakt de kern van onze zorg. Het verbeterpunt zit vooral in de registratie
van de juiste afwegingen en stappen (stappenplan Wzd). Er is een PSW breed plan van aan-
pak opgesteld dat loopt tot eind 2020. In dat plan wordt voortgebouwd op het beleid Leven
in vrijheid uit 2016.

• Aandacht voor en melden van geweld in de zorgrelatie
Na de constatering dat het aantal meldingen in 2018 en 2019 relatief laag is in vergelijking met
2017, is een traject ingezet om de aandacht op dit belangrijke punt opnieuw te vestigen.

• Cliëntervaringsonderzoek sociaal domein
Doorontwikkelen van een meetsystematiek voor het sociaal domein, aansluitend bij de sys-
tematiek  van het ondersteuningsplan. 

• Beweging naar leerplekgericht leren
Lerende medewerkers zijn een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. PSW zet in op
een vorm van leren die nog maar voor een klein deel uit klassikaal onderwijs bestaat, maar
meer gericht is op het leren op/voor de werkplek.

• Uit het strategietraject: innovatie, zorgtechnologie, samenwerking en meer variëteit
in woonvormen 
Het nieuwe strategisch beleidsplan is zomer 2020 gereed; maar de inzichten opgedaan tijdens
“de strategiereis” sinds najaar 2019 zorgen voor nieuwe geprioriteerde verbetertrajecten die
rechtstreeks verband houden met de kwaliteit van zorg. Innovatie, zorgtechnologie, samenwer-
king en meer variëteit in woonvormen hebben verschillende doelen. Het verbeteren van de er-
varen kwaliteit van zorg is daarvan de belangrijkste!



Kinderdagcentrum de Heisterkes van PSW in Midden-Limburg biedt ontwikkelings-
gerichte dagbesteding voor kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige
beperking (EMB). De kinderen/jongeren in die leeftijd (circa 5 – 18 jaar) zijn leer-
plichtig. Vanuit de basisgedachte dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs.
Het huidige systeem ontslaat deze kinderen/jongeren echter van deze leerplicht,
vanwege hun behoefte aan specialistische en intensieve zorg. Het huidige passend
onderwijs is daar meestal (nog) niet op ingericht. Toch kan onderwijs waarde toe-
voegen voor deze kinderen/jongeren, door hen maximaal uit te dagen om binnen
hun eigen mogelijkheden te leren en te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij op
meerdere scholen, waaronder ZMLK school de Maaskei, begeleiding (OSK). Dit ge-
beurde veelal versnipperd en niet geïntegreerd met onderwijs. 

Rondom de visie op ontwikkeling van EMB kinderen/jongeren hebben Onderwijs-
groep Buitengewoon (onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen), Adelante
(kinderrevalidatie) en PSW elkaar gevonden. Ze zijn al jaren met elkaar in de weer
om passend onderwijs en zorg integraal aan te bieden aan kinderen/jongeren met
een EMB. Daarbij stond en staat het nodige in de weg: schotten tussen de domei-
nen en de bekostiging, wet- en regelgeving en gebrek aan ruimte om te experi-
menteren, om de belangrijkste te benoemen. Toch hebben de drie partners

doorgezet, geheel op eigen kracht. Zij
hebben onderwijs/zorgarrangemen-
ten opgezet en een leerkracht ingezet
in de locatie van het kinderdagcen-
trum (KDC). Intussen is hier een ne-
venvestiging van de Maaskei (ZMLK
school van Onderwijsgroep Buitengewoon) gevestigd.
Meerdere kinderen van het KDC krijgen een aantal uren per week onderwijs en daar-
naast is er een aantal kinderen vanuit de Maaskei richting de Heisterkes gekomen.
Adelante biedt er revalidatie voor de kinderen die dat nodig hebben. Momenteel wor-
den er onderwijslokalen aangebouwd. In augustus 2020 stromen de twee zorg-on-
derwijsklassen vanuit de Maaskei in. In 2021 en de jaren erna wordt het centrum
doorontwikkeld als kenniscentrum op het gebied van onderwijs-zorg, waar
kinderen/jongeren een veilige en prikkelende leeromgeving vinden en van waaruit
verbinding wordt gelegd met andere scholen, activiteitencentra en lokale bedrijven. 

OnderwijsZorgCentrum de HeiKei is een feit. Altijd gericht op dat ene doel: maxi-
male ontwikkeling van het individuele kind; en op die ene vraag: wat heeft dit kind
daarvoor nodig?” 

OnderwijsZorgCentrum HeiKei 
Maximale ontwikkelkansen voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking 
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Bevindingen van de CCOVR met 
betrekking tot de kwaliteitsrapportage

U heeft de kwaliteitsrapportage van PSW in handen. 

In het verleden was dat een sober en doelmatig onderdeel van het maatschappelijk
jaarverslag. Nu is er gekozen voor een uitgebreide kwaliteitsrapportage, die er uitno-
digend en vrolijk uit ziet. Bovendien erg van nu met de mogelijkheid om, voor wie
meer wil weten, door te klikken. Voor meer achtergrondinformatie bijvoorbeeld. Maar
ook voor filmpjes etc. We hopen dat u hierdoor een beter beeld en gevoel krijgt van
de echte kwaliteit van zorg van PSW. Het liefst zouden we u willen meenemen voor
een bezoek aan een dagbesteding- of woonlocatie. Om sfeer te proeven en te voelen.
Woorden in een rapportage zeggen niet zo veel. Want alleen als het gevoel goed is,
kun je met een gerust hart je kind of verwant aan PSW toe vertrouwen.

Deze rapportage hebben we uitgebreid besproken in de CCOVR. Als ouders zijn we
nooit zo van de rapporten. We zien liever dat tijd en geld besteed wordt aan de
zorg voor onze kinderen of verwanten. Toch zijn we ook van mening dat dit een
uitgebreide en mooie rapportage is. Er is hard gewerkt aan het uiterlijk, maar

vooral ook om alle aspecten van de zorg te belichten. Bovendien wordt ook duide-
lijk dat het werken aan kwaliteitszorg voortdurende aandacht vraagt en work in
progress is. Want het gaat ook over onderdelen die nog niet zo goed lopen en waar
verbetertrajecten nodig zijn.

Uit de rapportage blijkt wel nadrukkelijk dat zowel ouders, cliënten en medewerkers
tevreden zijn met de zorg die PSW biedt. Naast de noodzakelijke zorg is er bij PSW
vaak ook nog ruimte om leuke dingen te doen met de cliënten, zoals wandelen, fiet-
sen, een terrasje nemen of deelnemen aan een sportactiviteit. Dit allemaal midden
in de maatschappij. Dat is de kracht van PSW en daar mag PSW trots op zijn.

Wij als ouders/verwanten weten dit natuurlijk al allemaal. Daarvoor hoeven wij dit
rapport niet door te lezen. Wij hopen daarom dat deze rapportage er aan bijdraagt
om dat goede gevoel dat wij ervaren bij de zorg die PSW biedt ook aan buiten-
staanders over te brengen.

Namens de Centrale Cliënten Ouder Verwanten Raad van PSW
Thijs van Lier, voorzitter.

Reflecties CCOVR, OR en RvT

De Centrale cliënten ouder verwanten raad (CCOVR), Ondernemingsraad (OR) en Raad van Toezicht (RvT) reflecteren 
op de kwaliteit van zorgverlening bij PSW in het algemeen en op het kwaliteitsrapport in het bijzonder. 



33

Ondernemingsraad: “Kwaliteit; die ligt hoog bij PSW!”

Mooie cijfers hebben dit laten zien maar nog mooier zijn de voorbeelden uit de praktijk
die illustreren dat binnen PSW gestreefd wordt om de best passende zorg te bieden aan
de cliënt. Ook als dit maatwerk vraagt. En dat doen we dan in dialoog met de cliënt en

zijn netwerk. Maar goed ook, want hoe behoud je anders de
balans tussen kwaliteit van zorg en gezonde betrokkenheid?

Verbeterpunten
De verbeterpunten genoemd in dit Kwaliteitsrapport zijn
ook bij de ondernemingsraad (OR) in beeld en zijn terug

te vinden in het nieuwe strategisch meerjarenplan. Tijdens het traject om tot een
nieuw strategisch meerjarenplan te komen was er
ruimte voor medezeggenschap van medewerkers.
Naast de eerder in dit rapport benoemde verbeterpun-
ten is de OR alert op aanleidingen die de continuïteit
van de zorgverlening kunnen bedreigen. 

Veranderingen en werkgeluk
Door de kennis en kunde van medewerkers op peil te
houden, aan te vullen en/of beschikbaar te stellen lukt het ons om de verbeter-
punten om te zetten naar een hogere kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

De hoeveelheid en snelheid waarmee in- en externe verande-
ringen zich aandienen vraagt veel van  medewerkers. De OR
blijft alert om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de kwa-
liteit van zorgverlening en werkgeluk.

Kwaliteit van zorg
De kwaliteit van zorg geboden door de medewerkers van PSW,

de OR is er maar wat trots op. En hoe we dat doen met elkaar, dat blijkt ook de
juiste werkwijze te zijn op het moment dat het Coronavirus Nederland trof. En dat
geeft vertrouwen voor de toekomst!

RVT over kwaliteitsrapport 2019

Het kwaliteitsrapport heeft dit jaar een nieuwe -, aantrekkelijk leesbare vorm. Het
rapport laat in woord en beeld goed zien waar PSW (voor) staat. Dat wordt gedegen
onderbouwd met achterliggende informatie die beschikbaar is via ‘bollen’. Door
daarop te klikken komt informatie beschikbaar over wat goed gaat, wat beter kan,
hoe dat is vastgesteld en hoe daaraan wordt gewerkt. Deze informatie biedt een
diepere inkijk in PSW. Het rapport straalt uit dat het geen ‘moetje’ is en dat bij PSW
kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het is geen ‘window dressing’, maar een eerlijk
verhaal over wat goed gaat en wat beter kan. Het rapport is tot stand gekomen
met input van medewerkers en cliënten, de OR en cliëntenraad. 

Waar PSW echt goed in is, staat helder in het kwaliteitsrapport. Dat is werken vanuit
‘de bedoeling’: de Taak van PSW. Vanuit die vraag wordt gekeken: Hoe doen we het
nu en hoe kunnen we het beter doen als dat nodig is? In het rapport staat ook wat
PSW het afgelopen jaar bereikt heeft op het gebied van kwaliteit. Er zijn bijvoor-
beeld stappen gezet in het proces naar meer ‘Eigenaarschap van teams en mede-
werkers’. Het kwaliteitssysteem is gevisualiseerd in een tekening die de samenhang
der dingen goed laat zien. PSW scoort in Wlz- cliëntervaringsonderzoek hoger dan
het landelijke gemiddeld van organisaties die ook een Quality Qube onderzoek
hebben uitgevoerd. Cliënten die zorg en begeleiding krijgen vanuit de Wmo en
Jeugdwet zijn positief over PSW. En medewerkers van PSW zijn zeer tevreden en
zeer betrokken. In 2019 behoort PSW tot de top 3 van de beste werkgevers in de
gehandicaptenzorg (van organisaties die bij Effectory zijn aangesloten). 

In het rapport staat ook waar PSW (verder) aan werkt in 2020 en 2021. Zoals de im-
plementatie van de Wet zorg Zorg en Dwang, de beweging naar leerplekgericht leren
en innovatie (op sociaal- en technologisch terrein, in woonvormen en samenwer-
kingsverbanden). Onderwerpen die belangrijk zijn voor de maatschappelijke opdracht
van de organisatie: een organisatie die nu en in de toekomst goede zorg wil blijven
bieden en mensen die dat nodig hebben en een aantrekkelijke werkgever wil zijn.



Er is een PSW Zorgcentrale ingericht, waar cliënten (en hun ouders/verwanten) 
die niet bij PSW wonen, terecht kunnen met vragen of voor een gesprek. 

De verbeter- en ontwikkeltrajecten die in dit kwaliteitsrapport zijn benoemd, zijn al in 2019 en
in 2020 ingezet. Deze trajecten zullen waarschijnlijk enige vertraging oplopen door de uitbraak
van het Coronavirus, te meer omdat kwaliteit vooral gerealiseerd wordt in het primair proces
en daar door Corona andere zaken prioriteit hebben. Maar juist in deze periode zien we prach-

tige voorbeelden van kwaliteit, gereali-
seerd door teams en medewerkers
vanuit eigenaarschap, in de primaire zorg
en ook bij de ondersteunende diensten.

We hebben in korte tijd beeldbellen met
cliënten breed uitgezet, zodat de ambu-
lante zorg voor een groot deel digitaal
kan doorgaan. Meer dan 1000 cliënten
zijn aangesloten in 2 weken tijd! Veel
cliënten zijn tevreden met deze digitale
begeleiding. In de komende periode
gaat ons dit helpen bij het opzetten van
blended care, een combinatie op maat
van digitaal en fysiek contact. Zodat we
beter kunnen insteken op de individu-
ele vragen van cliënten en de zorg wat
beter betaalbaar blijft.

Nabrander kwaliteit in tijden van Corona 
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Het verhaal van Faysal, net genezen van Corona
Meedoen aan de ramadan 

Faysal Bourhezal woont in Woonbegeleidingscentrum (WBC) Reuver van PSW. Fay-
sal is besmet geweest met het Corona virus. Hij is in het WBC in quarantaine ver-
pleegd en goed hersteld, al moest zijn conditie wel weer wat opgebouwd worden.  
Zijn familie wilde heel graag dat hij, net als andere jaren, meedeed aan de Rama-
dan, de islamitische vastenmaand. Dan ging hij voor die periode bij zijn familie
thuis wonen. Dat wilde Faysal zelf liever niet; te veel mensen bij elkaar. Faysal vindt
het echter moeilijk om voor zichzelf op te komen. Hij ging contact met zijn familie
vermijden. Dat voelde niet goed! 
De begeleiders van het WBC hebben gesprekken gevoerd met de familie van Faysal
om samen tot een oplossing te komen. Het voorstel was dat Faysal in het WBC Ra-
madan zou houden. In eerste instantie wilde Faysal dat zelf niet. Hij was bezorgd
dat iedereen dan naar hem geen kijken. Hij wil gewoon zijn en geen uitzondering!
De begeleiders hebben dit besproken met de huisgenoten van Faysal. Iedereen
bleek geïnteresseerd en stelde volop vragen. 
De “hobbel” was genomen. Als de bewoners van het WBC gingen eten, kon Faysal even
rusten. ’s Avonds werd er na zonsondergang voor hem gekookt of eten opgewarmd.
“Halal”, want zo eet hij ook buiten de Ramadan. Net voor zonsopgang, rond 5 uur, zette
hij de wekker en at een boterham en dronk wat, waarna hij weer ging slapen.
Op zondag 24 mei zat de Ramadan erop en was het tijd voor het Suikerfeest. Nor-
maal gesproken zou Faysal deze dag vieren met zijn familie onder het genot van
heerlijke (zoete) hapjes, maar dit kon helaas niet. Daarom hebben wij als groep
het Suikerfeest gevierd: Faysal werd gewekt met een kopje koffie met een lief
kaartje namens iedereen, ‘s middags werd er uitgebreid gebruncht en rond de klok
van 15.00 dronken we koffie met zoete hapjes. Iedereen heeft genoten!’' 

Zijn huisgenoten reageerden enthousiast. “Wat knap dat je dit doet!” Zijn familie
was blij dat hij mee kon doen. Een mooi stukje werken in de driehoek, waarbij er
gewikt en gewogen is met familie en cliënt! 
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