
Onze passie kent geen beperkingen

Doorlopend werken aan kwaliteit
Kwaliteitsrapport PSW 2020  in woord en beeld

Henk Jaspers, vader van Patrick: 
"Patrick is graag bij ons thuis, maar nog liever op het WBC. 
We hadden er vanaf het begin een goed gevoel bij en zijn 

zonder meer tevreden. Patrick heeft het naar zijn zin. Dat is 
belangrijk voor ons. Wat wil je nog meer als ouder?"
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Aan de lezer
Kwaliteit is van alledag en iedereen. Kwaliteit is wat we samen realiseren en wat ervaren
wordt door de mensen die wij zorg en ondersteuning bieden. Anno 2020 zitten we midden in
de beweging naar een andere manier van denken over en werken aan kwaliteit; een beweging
naar de inhoud en het leren van elkaar. Beleid, systemen, protocollen en afspraken zijn belangrijk
en kunnen zeker helpen. Maar de echte realisering van goede kwaliteit zit in het dagelijkse werk
van medewerkers en teams. Hun gedrag en expertise bepalen of onze cliënten goede zorg krijgen
en ervaren. Daarover met elkaar open het gesprek aangaan, elkaar onze verhalen vertellen en leren
van wat goed en fout gaat; dat gaat ons uiteindelijk verder helpen op weg naar betere kwaliteit.

De Coronaperiode heeft meer dan ooit aangetoond dat het in onze zorg en ondersteuning vooral gaat om de interactie
tussen medewerkers en “hun” cliënten. Er was lang niet altijd voldoende tijd en gelegenheid om alles volgens afspraken
en “binnen de lijntjes” te doen. Maar ik durf te stellen dat de kwaliteit van de dagelijkse zorg daar niet onder heeft geleden.
Medewerkers hebben PSW breed hun beste beentje voorgezet. Ik heb veel mooie voorbeelden van creativiteit en 
spontaniteit gezien en gehoord. Onder het motto: als het niet kan zoals we het willen, moeten we maar willen zoals het kan!

Met dit rapport leggen we verantwoording af over onze maatschappelijke opdracht. Dat moeten we en dat willen we
ook! Vanuit de twee sporen: het delen van beelden van onze kwaliteit en de meer “harde” informatie uit meten,
cijfers en kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Ik wens jullie veel plezier bij het lezen. En ook hierbij geldt: PSW gaat
graag het gesprek aan over dit rapport!

Stephan Bodde, bestuurder
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Dit is PSW 
Bij PSW gaat het om mensen. Als individu, als onderdeel van een gezin of systeem
en als inwoner van een wijk of regio. 1121 medewerkers (774 fte) en 454 vrijwilligers

zetten zich in voor de zorg en ondersteuning bij het eigen leven
van 2.304 mensen met een (licht) verstandelijke beperking of

een ontwikkelingsvraag. Wij kijken naar mensen vanuit 
gezondheid en mogelijkheden en beseffen dat ieder
mens eigen wensen en behoeften heeft. Samen met onze
partners zorgen wij ervoor dat mensen de juiste zorg, op

de juiste plek en op het juiste moment krijgen. Dit alles
vindt plaats midden in de samenleving. PSW is actief in

Noord- en Midden-Limburg en in de Westelijke Mijnstreek.

De Taak
De Taak van PSW omschrijft al ruim 65 jaar onze 
missie/visie en legt de basis voor ons dagelijks werk.
Ze omschrijft de maatschappelijk opdracht die 
binnen de organisatie wordt gevoeld. Dat geldt
zowel voor de medewerkers in de primaire zorg als

voor de medewerkers van de ondersteunende
diensten. De vraag van de mensen die we

ondersteunen is leidend bij alles wat we
doen. Gedurende het strategietraject
heeft PSW De Taak in een nieuw jasje 

gestoken. Ook voor De Taak geldt: we 
blijven wie we zijn; door te veranderen. 

Wat is kwaliteit?
Voor PSW vormt De Taak het fundament voor kwaliteit. Kwaliteit gaat over goede
zorg, die ontstaat in de ontmoeting tussen cliënt en begeleider. Wat goede kwaliteit
is, bepalen we samen en is afhankelijk van de personen in kwestie, van de context,
de tijdsgeest. Binnen PSW gaan we samen op zoek naar wat kwaliteit voor eenieder
van ons betekent en hoe we hier samen in kunnen ontwikkelen, door te proberen,
te reflecteren en te leren. Dat doen we bewust. Een goed onderbouwd en werkend
kwaliteitssysteem ondersteunt hierin, bij zowel de uitvoering, de borging als de
verantwoording. We willen immers onze resultaten zichtbaar maken en erop 
kunnen sturen. We streven naar een goede balans, waarin de controlerende 
elementen in verhouding zijn met het samen leren.

Ons kwaliteitssysteem
PSW heeft het kwaliteitssysteem vertaald naar een tekening, waar-
binnen het samenspel tussen de verschillende aspecten van kwaliteit
is weergegeven. Het doel is om medewerkers, medezeggenschaps-
organen, toezichthouders en externe stakeholders
een overzichtelijk beeld te geven van wat bijdraagt
aan de kwaliteitszorg zoals PSW die levert. Door
op de bollen te klikken verschijnt aanvullende
informatie, die regelmatig wordt aangevuld en
geactualiseerd. 

Onze passie kent geen beperkingen

DE TAAK
missie / visie van PSW 

PSW ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsvraag,zodat zij op eigen wijze richting en inhoud kunnen geven aan hun leven. Vanuit deovertuiging dat ieder mens erbij hoort en een eigen plek in de samenleving heeft. 

Onze uitgangspunten zijn

• de vraag van de mens en zijn of haar gezin is altijd het vertrekpunt; onze begeleiding ismaatwerk in de lokale samenleving

• onze collega’s zijn inlevend, kundig en betrokken; zij tonen eigenaarschap
• wij werken samen met ouders of vertegenwoordigers en het netwerk; en met collega’sen partners die onze visie delen en met ons blijven zoeken naar de beste begeleiding
• stimuleren van kansen en mogelijkheden is ons motto; op elk niveau, in elke levensfase; wij werken mee aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van mensen,gezinnen en gemeenschappen

• PSW is betrouwbaar; we doen wat we afspreken

Regie over het eigen leven

klik 
hier voor 
De Taak

bekijk 
hier het 

kwaliteits-
systeem 

PSW

klik hier 
voor het 

maatschappelijk
jaarverslag 

2020
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https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/10/affiche-de-taak-2020-50x70-2-1.pdf
https://psw.nl/over-psw/kwaliteitssysteem/
https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Maatschappelijk-Jaarverslag-2020-PSW.pdf


Strategievernieuwing
In de zomer van 2020 is het nieuwe 
strategisch meerjarenplan 2020-2024 
uitgebracht: ‘Blijven wie we zijn; door te
veranderen.’ Het plan is tot stand gekomen
met inbreng van interne en externe stake-
holders. Medewerkers, management, Raad
van Toezicht, ouders/verwanten en samen-
werkingspartners namen samen deel aan
strategiesessies om mee te praten over de
nieuwe koers van PSW en werden uitgeno-
digd om hun ideeën en reflecties te geven.
Na toelichting, overleg en aanpassingen,
herkende ook de Centrale cliënten/ouder/
verwantenraad (CCOVR) zich voldoende in de
toon en uitstraling. Benieuwd naar de koers die
PSW de komende jaren wil varen? 

Kwaliteitsverbetering 
door start nieuwe 
samenwerking in 
sociaal domein Benieuwd ?
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PSW werkt in de 
volgende gemeentes:

 Beek
 Beesel
 Bergen
 Echt-Susteren
 Gennep
 Horst aan de Maas
 Leudal
 Maasgouw
 Mook en Middelaar
 Nederweert
 Peel en Maas
 Roerdalen
 Roermond
 Sittard-Geleen
 Stein
 Venlo
 Venray
 Weert
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Strategisch beleidsplan 2020-2024

PSW is actief in
Noord- en Midden-Limburg en in de Wes-telijke Mijnstreek.Dit werkgebied gaan wede komende jaren niet uitbreiden. Binnenhet werkgebied gaan we wel - op basis vande vraag - onze dienstverlening uitbreidenen doorontwikkelen. Waarbij wij steedssensitief zijn op wat zich binnen en buitende regio afspeelt en ontwikkelt om daar tij-dig op te kunnen anticiperen. Het dooront-wikkelen van onze dienstverlening doenwe waar mogelijk en nodig met partners.

De 6 ontwikkelgebieden/ambities van PSW

Relevante technologie gaat een grotere rol spelen in onze dienstverleningAfgestemd op wat mensen nodig hebben en prettig vinden, willen we actief eHealthtoepassingen in gaan zetten. We zien hierin namelijk de mogelijkheid om de kwaliteit van ondersteuning te verhogen tegen beheersbare kosten. Uitgangspunthierbij is wel dat de technologie, of andere innovaties, altijd bij moeten dragen aande kwaliteit van leven van cliënten óf de kwaliteit van werk voor collega’s.

Positieve gezondheid wordt de onderlegger voor onze dienstverleningWij geloven dat Positieve Gezondheid bijdraagt aan het geluk en de vitaliteit van individuele mensen,
ongeacht hun beperkingen en van leefgemeenschappen en wijken. Daarom focussen wij op hetvermogen van mensen om met uitdagingen om te gaan en daar zo veel mogelijk zelf de regie overte voeren. Dit betekent dat we inzetten op preventie en normalisatie, op het leveren van maatwerkin de samenleving en op het verminderen van de schotten tussen domeinen en sectoren.

We gaan meer gedifferentieerd kijken naar de ondersteuning in de eigen leefomgevingEr worden woonvormen ontwikkeld die nog beter aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden per individu. Dit wordt vormgegeven aan de hand van eenwoonladder, op eenzelfde wijze als PSW mensen op basis van de participatie-ladder ondersteunt in werk of dagbesteding. Daarnaast benaderen we, meernog dan voorheen, de ondersteuningsbehoefte integraal vanuit het menszijn.

We gaan nadrukkelijker en intensiever samenwerken met lokale partnersZorg en welzijn worden steeds meer lokaal en regionaal georganiseerd. Dit betekentdat organisaties over hun eigen muren heen moeten kijken (en organiseren) om zo de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment te kunnen leveren.Ook wij gaan dit doen, mits er een gezamenlijk gedragen visie is.
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Onze professionals komen meer aan het roer te zitten: eigenaarschap Om DE TAAK (missie en visie) waar te kunnen maken, gaan we inzetten op de professie van onze medewerkers. Dit betekent ruimte en vertrouwen geven. Wedoen dit door verder te bouwen op de besturingsfilosofie van eigenaarschap.Medewerkers moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en om zelf hun werkte organiseren, om zo de hoogst mogelijke kwaliteit van ondersteuning aan cliënten te kunnen bieden.
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Innovatie en resultaatgerichtheid vanuit rotsvaste waardenDe waarden ‘betrokken, betrouwbaar en bevlogen’ blijven het fundament vanPSW. Wel willen we in onze cultuur meer ruimte creëren voor ondernemerschapen willen we ons proactief opstellen. Daarom gaan we innovatie en resultaatge-richtheid naar een volgend niveau tillen. Innovatie waarbij we steeds durven tekijken of de dingen die we doen nog passen bij de behoeften van onze cliënten.Resultaatgerichtheid door van en met elkaar te leren en te sturen op resultaat.
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“PSW is betrokken, betrouwbaar en bevlogen: nu en in de toekomst!”

Dit is PSW
Bij PSW gaat het om mensen!
Als individu, als onderdeel
van een gezin of systeem en
als inwoner van een wijk of
regio. Wij kijken naar men-
sen vanuit gezondheid en
mogelijkheden en beseffen
dat ieder mens eigen wen-
sen heeft. Samen met onze
partners zorgen wij ervoor
dat mensen met een (licht)
verstandelijke beperking de
juiste zorg, op de juiste plek
en op het juiste moment
krijgen. Dit alles vindt plaats
midden in de samenleving. 

Wij bieden geen begeleiding aan
1. Mensen met een intramu-

rale woonvraag die om een
specialistische behandeling
vragen en/of mensen die
terrein gebonden voorzie-
ningen behoeven. Hiervoor
wil PSW met specialistische
organisaties in de regio goede
samenwerkingen aangaan.

2. Mensen met hoog complexe
zorgvragen in een laag 
volume waarbij bovenregio-
nale of landelijke expertise
gevraagd wordt.

Wij zijn er voor...
mensen van alle leeftijden
met een (licht) verstandelijke
beperking. De expertise en
dienstverlening van PSW slui-
ten goed aan bij de vraag 
van mensen met een bijko-
mende beperking of proble-
matiek. Wij bieden voor deze
groep mensen begeleiding
bij het eigen leven (wonen,
werken en vrije tijd) en door
alle levensfases heen. 

klik 
hier voor 

de nieuwe
samenwerking

VIJF

bekijk 
hier onze 

infographic

http://www.vijf.nu/
https://psw.nl/wp-content/uploads/2020/10/Infographic-strategisch-meerjarenplan-2020-2024.pdf
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Cliëntervaringen 
PSW wil graag weten hoe cliënten de zorg/ondersteuning van PSW ervaren. Om dit te achterhalen, worden
metingen uitgevoerd. De resultaten worden gebruikt als input voor gesprekken over kwaliteit met cliënten en
ouders/vertegenwoordigers, in de teams en organisatiebreed. De resultaten geven waardevolle informatie
over zaken die aandacht verdienen of verbeterd kunnen worden. Daarnaast laten ze ook zien wat goed gaat.
Mede dankzij deze resultaten kan PSW zich verantwoorden. 

Het gemiddeld rapportcijfer waarmee cliënten hun tevredenheid over de geboden ondersteuning door
medewerkers van PSW uitdrukken, staat weergegeven in onderstaande tabel. Dit cijfer wordt doorlopend
gemeten middels de basisvragenlijsten in de ondersteuningsplansystematiek.

Cliënten ondersteund op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) 8,2

Cliënten ondersteund op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 8,2

Cliënten ondersteund op basis van de Jeugdwet 8,0

Het door cliënten ervaren geluk op de diverse levensdomeinen is vertaald in een geluksscore. 
De PSW-brede gemiddelde geluksscore in 2020 is 8,6.

Hoe komen we aan ervaringen?
PSW beschikt over een aantal instrumenten die informatie geven over de ervaringen
van cliënten. Enkele daarvan verschillen per financieringsvorm. Wilt u meer weten
over de diverse metingen en resultaten, zoals bijvoorbeeld het onderzoek binnen
PSW Junior en PSW Thuis of de uitkomsten bij PSW Werk? 

Hoofdstuk 2
Cliënten

Rianne Bergmans 
Het gaat om verbeteren, 
dus je wilt meer weten

Rianne Bergmans is persoonlijk begeleider 
bij ontwikkelingsgroep Maasbracht van PSW
Junior. Een rapportcijfer aan ouders vragen
over de geboden zorg vond ze prima, maar
niet genoeg. “Het gaat om verbeteren, dus je
wilt meer weten.” Vandaar dat ze zelf het 
initiatief nam om de ouders de aanvullende
vraag te stellen wat ze als plus- en minpunten
in de ondersteuning hebben ervaren. “Dan 
zie je dat zelfs ouders die een 9 geven een 
verbeterpunt hebben. Ik vind dat fijn, daar kan
ik iets mee.” 

lees hier
het hele 

verhaal van
Rianne

klik 
hier voor 
de cliënt-

ervaringen 

https://psw.nl/2021/03/23/een-goed-rapportcijfer-is-mooi-verbeteren-nog-beter/
https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/05/Clientervaringen-versie-mei-2021.pdf
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Stip aan de horizon
We willen in de toekomst alle informatie ‘ophalen’ vanuit de ondersteunings-
plansystematiek. Ook willen we dat de cijfers betekenis krijgen door de verhalen
van cliënten en ouders/vertegenwoordigers eraan te verbinden.

Cliënt/ouder/verwanten (COV) portaal 
Via het cliënt/ouder/verwanten (COV) portaal kunnen cliënten en ouders/verwanten
zelf inloggen in het elektronisch cliëntendossier (ECD) en het ondersteuningsplan.
Het COV-portaal is het afgelopen jaar breder geïmplementeerd binnen de 
organisatie. Begin 2020 stond de techniek klaar, waren de pilots afgerond en konden
alle teams met het COV-portaal aan de slag. De doelstelling om dit eind 2020 af te
ronden, is helaas niet gehaald. Hier heeft de Coronacrisis een rol in gepeeld, maar
het is ook een kwestie geweest van tekort aan sturing en onvoldoende prioriteit
geven. Inmiddels zijn alle teams concreet bezig met het COV-portaal en in de loop
van 2021 kunnen alle cliënten en hun verwanten toegang krijgen tot het portaal.

Ondersteuningsplan
Bekijk hier de visie achter onze werkwijze met betrekking tot het ondersteunings-
plan en hoe cliënten dit ervaren.

Actuele ondersteuningsplannen  
In de Balanced Scorecard van PSW is een prestatie-indicator opgenomen over de
aanwezigheid van actuele ondersteuningsplannen. Ook in 2020 bleef het een 
uitdaging om de norm van 95% aanwezigheid te halen. Sturing vanuit de managers
en teamleiders blijft essentieel om alert te blijven op actuele ondersteuningsplannen.
Er is nagedacht over een eventuele bijstelling van de norm. Wij blijven deze echter
nastrevenswaardig vinden en houden er om die reden aan vast. Om de norm 
daadwerkelijk te kunnen halen, besteden we continu aandacht aan de aansturing
van medewerkers en het doorlopend aanscherpen van de definitie die we hanteren
om het percentage te berekenen. 

John van Pamelen deed mee aan de proef met het 
inloggen in het ECD

John van Pamelen woont zelfstandig en krijgt
enkele uurtjes per week ondersteuning van PSW
Thuis. Hij was een van de eerste cliënten die zelf
kon inloggen in zijn eigen digitale dossier. John:
”Samen met mijn persoonlijk begeleider heb ik
op mijn tablet de app geïnstalleerd voor het
kunnen inloggen. Toen zijn we ermee aan de
slag gegaan en hebben we van alles uitgepro-
beerd. Het was fijn om zelf in mijn dossier te
kunnen kijken. Het inloggen vind ik niet moeilijk.
Vanaf dat moment heb ik de rapportages terug
kunnen lezen die geschreven werden na een be-
zoek of beeldbeloverleg. Daar zit wel mijn tip
aan PSW. Ik weet dat het inloggen nog niet
overal ingevoerd is en dat dat eerst moet lopen,
maar ik ben nog steeds afhankelijk van mijn 

persoonlijk begeleider. Hij moet de rapportages
met me delen voordat ik ze zelf in kan zien. Ik
heb aangegeven dat ik dat jammer vind, ik wil
het graag zelf kunnen doen. Ik weet dat PSW
hieraan werkt. Het zou fijn zijn als er een stapje
vooruit gezet wordt en ik straks zelfstandig in het
dossier mijn rapportages terug kan lezen.”

Figo Beerten woont in woonbegeleidings-
centrum Spoorlaan Noord in Roermond.
Ook hij heeft ervaring opgedaan met het
zelf inloggen.

John van Pamelen

Figo Beerten

lees 
hier zijn 
verhaal 

https://psw.nl/2019/12/11/aantoonbaar-evalueren/
https://psw.nl/2021/03/23/figo-kan-inloggen-in-zijn-eigen-ecd/
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Medezeggenschap cliënten   
De zeven lokale cliëntenraden en de centrale cliënten-
commissie van PSW hebben in 2020 op een laag pitje
gedraaid. Veel fysieke bijeenkomsten werden van-
wege Corona afgelast en digitaal vergaderen was
voor veel cliënten (te) lastig of niet haalbaar door de
krappe personeelsbezetting (de meeste leden hebben
hierbij begeleiding nodig). 

Gebeurde er dan helemaal niets? Jawel: cliënten zijn op
allerlei manieren geïnformeerd over Corona en de
maatregelen die PSW genomen heeft. Niet via de formele
raden, maar vooral individueel en via bewonersoverleg.
In de bijeenkomsten van de cliëntenraden die doorgang
vonden, werd vooral uitvoerig over Corona en de 
Coronamaatregelen gesproken. Daarnaast kwam de
nieuwe medezeggenschapsregeling aan bod. Het 
gesprek om meer lokaal (dan nu regionaal) te gaan
werken, is vanwege Corona nog niet met de raden 
opgepakt. Wel is over de zittingstermijn van leden 
gesproken. Een lastig onderwerp, omdat de inhoud
(“een kortere zittingstermijn is eigenlijk beter”) botst
met het persoonlijke belang (“dat betekent dus dat ik
niet zo lang in de raad kan blijven?”). Nog niet alle
raden hebben zich hierover uitgesproken. Dit en 
andere onderwerpen uit de nieuwe medezeggen-
schapsregeling komen in 2021 aan bod als er hopelijk
weer met regelmaat vergaderd kan worden. 
Naast de cliëntenraden gaat PSW op basis van de
nieuwe regeling in 2021 nog meer inzetten op 
inspraakvormen zoals bewonersoverleg. 

Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee? 

Meepraten over het jaarplan van de locatie? Graag!

Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee? 

Verhuizen. Hoe moeten we dat aanpakken?  

Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee? 

Een nieuwe teamleider. Wie kiezen we? 

Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee? 

Niet zeuren, allem
aal spruitjes eten.

Wat vind jij daarvan?

Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee? 

Allemaal om 21.00 uur naar bed. Of niet? 

Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee? 

Wie beslist? Jij, ik of doen we het samen? 

Ik wil als ouder/verwant meedenken en meepraten over 'onze' locatie en meaanmelden voor de klankbordgroep.Neem s.v.p. contact met mij op. 

Naam

Ouder/verwant van 

Medezeggenschap bij PSW: doe jij mee?  

Aan: de teamleider van 

Doorontwikkeling van ondersteuningsplan en 
elektronisch cliëntendossier (ECD)  
In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het 

onderzoeken van de kwaliteit van de verschillende stappen die 
worden doorlopen in onze ondersteuningsplansystematiek. Uit projec-

ten en audits is gebleken dat deze kwaliteit op verschillende onderdelen 
verbeterd dient te worden. In het najaar van 2020 is door zorgmanagers een traject 
voor het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuningsplannen ingezet. In het eerste
kwartaal van 2021 worden de eerste resultaten besproken: een brede inventarisatie
van de stand van zaken en de acties die hierop gaan volgen.

Wet zorg en dwang in het elektronisch cliëntendossier (ECD)
In het ECD is een speciale functionaliteit gebouwd zodat medewerkers op een 
logische manier meegenomen worden in het proces en het stappenplan rondom
onvrijwillige zorg. Het merendeel van de teams is dit jaar geschoold en gestart met
het op deze manier vastleggen van onvrijwillige zorg. 

Continu verbeterproces ondersteuningsplan
Tot slot loopt er een continu verbeterproces rond de ondersteuningsplansystematiek,
waarbij het uitgangspunt is dat alle verschillende zorgvormen optimaal kunnen
werken met het ECD. Zo hebben we in 2020 de basisvragenlijst specifieker kunnen
maken voor bepaalde zorgvormen en werken we aan een document voor het vastleggen
van behandeling en diagnostiek. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen.

Goal Attainment Scaling (GAS) 
PSW werkt op dit moment vooral binnen de sector Thuis met GAS-scores. Goal Attainment
Scaling brengt schematisch in beeld hoe een cliënt scoort op de doelen die zijn opgesteld.
Daardoor is de voortgang inzichtelijk. Medewerkers die ermee werken geven aan: “Het
is géén rapportcijfer, maar geeft zowel de cliënt als de begeleider snel inzicht in de 
realisatie van de doelen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om snel bij te sturen als
daar aanleiding toe is.” Het aantal cliënten dat werkt met GAS-scores neemt toe en de
werkwijze verspreidt zich langzaam naar de andere sectoren.

klik hier 
voor het audit-

verslag over 
rapporteren

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Auditverslag-rapporteren.pdf


Veiligheid 
De visie op veiligheid in het rapport ‘Veilige Zorg, Goede Zorg?’ (Cen-
trum voor Ethiek en Gezondheid, 2019) is voor PSW een inspiratiebron:
‘Het realiseren van goede en veilige zorg vraagt om een verschuiving van
het reguleren van veiligheid naar afwegingen maken tussen waarden. Daarnaast moet
er ruimte zijn om te leren. Niet alleen van fouten, maar ook van wat goed gaat.’ Daar
waar gewerkt en geleefd wordt, hebben we te maken met grote en kleine risico’s.
Voor zowel cliënten, medewerkers als de omgeving. Binnen PSW streven we ernaar
die risico’s te minimaliseren, zónder mensen onnodig in hun vrijheid te beperken.
Veiligheid is voor PSW een belangrijke waarde, maar wel een die een plaats heeft
tussen andere afwegingen op het gebied van kwaliteit.

Voor zover dat mogelijk is, zijn we voorbereid op risicovolle situaties. De ondersteu-
ningsplansystematiek brengt de belangrijkste risico’s onder de aandacht en zorgt 
ervoor dat afspraken kunnen worden vastgelegd. Voor cliënten voor wie dat aan de
orde is, worden signaleringsplannen ingezet. Waar nodig worden medewerkers extra
geschoold en randvoorwaarden zoals een alarmeringssysteem ingezet.

Leven in vrijheid 
Begin 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. PSW kende reeds
het beleid Leven in Vrijheid dat gebaseerd was op de conceptwet. Het uitgangpunt ‘geen
onvrijwillige zorg, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt zelf of diens 
omgeving’ was dan ook niet nieuw. In 2019 zijn veel voorbereidingen getroffen voor
de implementatie van de wet. Het plan van aanpak liep door in 2020. Veel aandacht
is uitgegaan naar scholing van medewerkers. Alle medewerkers die betrokken zijn 
bij de zorg aan cliënten hebben een speciaal voor PSW ontworpen e-learning 

gevolgd. De zorgverantwoordelijken, teamleiders en gedragskundigen hebben 
daarnaast een training gevolgd. Hierin werd de functionaliteit in ons 

elektronisch cliëntendossier (ECD) uitgelegd en zijn ze samen in 
gesprek gegaan over onvrijwillige zorg en de dilemma's die daar 

dikwijls bij spelen. Ook is er materiaal beschikbaar gesteld om het beleid Leven in 
Vrijheid tijdens intervisiemomenten onder de aandacht te houden. Tot slot hebben
beide Wzd-functionarissen een uitgebreide training gevolgd en groeien ze momenteel
in hun nieuwe rol. Op dit moment geldt dat voor 36 van de 2304 cliënten (1,6%) 
onvrijwillige zorg in het ECD is vastgelegd. 

Afspraken/protocollen rondom gezondheid
PSW heeft de situatie van het afgelopen jaar benut om diverse afspraken en notities
op het gebied van gezondheid onder de loep te nemen. Ook dit draagt bij aan de 
veiligheid voor cliënten en medewerkers. In samenwerking met diverse betrokkenen
zijn afspraken en richtlijnen rondom hygiëne en infectiepreventie geactualiseerd en
vertaald in een zo beknopt mogelijke notitie.

Aangezien er op het gebied van medische handelingen behoefte was aan meer 
duidelijkheid over wie wat onder welke voorwaarden mag doen, is een nieuwe 
notitie uitgebracht over voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze wordt in
2021 aangevuld met een
scholingskader. Voor PSW
Thuis geldt al enige tijd 
dat er geen voorbehouden
en risicovolle handelingen 
worden uitgevoerd door
medewerkers van PSW. 
Binnen PSW Junior wordt
het gesprek gevoerd over
wat de vernieuwde afspra-
ken betekenen voor de
huidige werkwijze.

klik hier
voor het 

rapport 'Veilige
zorg, goede

zorg?'

Annette Thielen, opleidingscoördinator:
“We hebben weer toetsmomenten georga-
niseerd om onze 12 praktijkinstructeurs te 
toetsen op de voorbehouden en risicovolle
handelingen die zij instrueren en toetsen op
de verschillende locaties. Dit hebben wij 
Coronaproof kunnen doen in het nieuwe
oefen-/toetslokaal en met ons nieuw oefen-
materiaal: de B-overall. De B-overall is een
belevingsoverall waarmee je niet alleen de
verpleegtechnische handelingen, maar ook de
sociale vaardigheden kunt trainen en toetsen.”

9

klik hier
voor de 

analyse over 
onvrijwillige

zorg 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/04/04/veilige-zorg-goede-zorg
https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Rapportage-Onvrijwillige-zorg-.pdf


10

Om medewerkers te ondersteunen bij vragen over
voorbehouden en risicovolle handelingen, heeft PSW de
Vilans KICK-protocollen toegankelijk gemaakt via het
PSW Portaal. Deze ruim 500 protocollen voor risicovolle
en voorbehouden zorghandelingen worden door Vilans
voortdurend bijgewerkt aan de hand van de meest 
recente kennis en praktijkervaring. De protocollen zijn

het uitgangspunt voor het uitvoeren van voorbehouden
en risicovolle handelingen bij PSW. Daarnaast worden ze
door de praktijkinstructeurs voorbehouden en risicovolle
handelingen gebruikt in het scholen van medewerkers.
Het werken met de protocollen is herkenbaar en veilig
voor zowel cliënten als medewerkers.

Medicatieveiligheid
Het medicatieproces kent diverse risicovolle momenten.
Fouten kunnen grote gevolgen hebben voor de veiligheid
en gezondheid van cliënten. Om de medicatieveiligheid
te vergroten, is in 2019 een elektronische toedien-
registratie ingevoerd. MediCheck biedt een actueel 
medicatieoverzicht, veilige verwerking van gegevens
rondom medicatiegebruik en de meest recente 
bijsluiters. Alle woonlocaties werken inmiddels met 
MediCheck. Bij dagbesteding wordt MediCheck gebruikt
voor de cliënten die in een woonlocatie van PSW wonen. 

Incidenten
Sinds november 2019 worden incidenten vanuit het 
elektronisch cliëntendossier (ECD) gemeld. Deze nieuwe
werkwijze is meteen goed in gebruik genomen. Het 
aantal incidenten dat in het oude FOBO-systeem is
gemeld, en die thuishoren in het nieuwe systeem, is op
twee handen te tellen. 
Het totaal aantal meldingen in 2020
(2333) is met 33% gestegen ten 
opzichte van 2019 (1752). Voor

agressie is de stijging 47% en voor medicatie 53%. Gezien
de geringe schommelingen in de totalen van de afgelo-
pen jaren (respectievelijk 1622 in 2018, 1573 in 2017 en
1673 in 2016), lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de
gebruiksvriendelijke manier van melden een oorzaak is
van de stijging in 2020. Of er daadwerkelijk meer agressie
of medicatievergissingen zijn geweest, is een vraag die in
2021 binnen de diverse locaties wordt beantwoord.

Agressie     52% 1214
                    
Medicatie  24% 556
                     
(Bijna) ongeval 17% 385
                     
Onveilige situatie 7% 178

Totaal aantal gemelde incidenten 2333

Belang melden incidenten
Het melden van incidenten is bedoeld om te leren en
te verbeteren. Het is van belang om incidenten kritisch
te volgen en met elkaar te bespreken waar en vooral
waarom iets misgaat. Om kennis te vergroten, ervarin-
gen te delen en te reflecteren. De teamleiders en 
aandachtsfunctionarissen kwaliteit hebben hier een 
belangrijke rol in. Zij hebben met de nieuwe werkwijze
meer dan voorheen een hulpmiddel in handen dat 
hierbij ondersteunend is.

klik hier
voor het 

incidenten-
overzicht 

2020

Wilhelmien Gielis, begeleider
“Het was erg fijn om de bevoegdheid voor
risicovolle en voorbehouden handelingen
nu via onze eigen werkgever te kunnen 
verwezenlijken. We hebben inderdaad veel
geleerd. Erg goed om nu onze eigen ruimte
en materialen te hebben zodat we kunnen
trainen en toetsen op een verantwoorde
manier! Hopelijk worden hier veel positieve
resultaten behaald.”

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Incidentenoverzicht-2020.pdf


Linda Janssen is teamleider Dagbesteding bij 
activiteitencentrum (AC) ’t Zonnehuis in Weert en
AC Nederweert. In november 2020 kreeg ze te
maken met een incident waarbij een cliënte 
letsel opliep. Linda: “Heel vervelend, dit wil je
nooit meemaken. Vooral voor de cliënte en haar
ouders natuurlijk, maar ook voor je medewer-
kers. We hebben de ernst van de situatie niet 
ingezien en onderschat. Toen de moeder de 
volgende morgen belde, waren we totaal verrast
en zijn we ons doodgeschrokken.” 

Annie woont thuis bij haar ouders en bezoekt bij PSW
de dagbesteding. Dat doet ze met veel plezier en tot
tevredenheid van de ouders. Annie zit in een rolstoel,
praat niet en heeft veel zorg en ondersteuning nodig
bij alles wat ze doet. Linda: “Regelmatig wordt Annie
voor haar mobiliteit en gezondheid in een statafel
gezet. De begeleiders zijn geïnstrueerd en hebben
deze handeling vaak verricht. Toch gaat het mis. 
Als een medewerker haar ophaalt voor een andere 
activiteit, ziet ze dat Annie in de statafel onderuit is 
gegleden. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand 
behalve een blaar en enkele blauwe plekken. Annie
wordt goed in de gaten gehouden en er wordt die dag
verschillende keren met thuis gebeld.” 

Eenmaal thuis ziet moeder meteen de pijn bij haar
dochter en onderneemt ze actie. In het ziekenhuis

worden drie beenbreuken geconstateerd. “Wij vragen
ons natuurlijk af hoe we deze signalen van Annie 
gemist hebben. Terugkijkend is het een opeenstapeling
van zaken geweest: sinds kort (vanwege Corona) op
een nieuwe groep, minder bekende begeleiders, een
plek uit het directe zicht van begeleiding (om naar 
projecties op de muur te kunnen kijken), een hoge
pijngrens en een paar verkeerde keuzes. We weten
nog steeds niet hoe het ongeval is gebeurd. Wat we
wel weten is dat we niet onderkend hebben dat dit de
gevolgen konden zijn en dat we de signalen van Annie
niet goed hebben ‘gelezen’. We dachten goed en met
zorg gehandeld te hebben.”  

“Het incident is uitvoerig met de ouders besproken.
Ik heb een uitgebreid verslag gemaakt en dat samen
met de ouders thuis doorgenomen. Waar de ouders
opmerkingen hadden, heb ik die verwerkt. Ik ben
met alle andere betrokkenen in gesprek gegaan: de
begeleiders, de leverancier van de statafel en de 
onderhoudsfirma. We hebben afspraken gemaakt
die de kans op herhaling moeten verkleinen. Ik heb
overlegd met mijn manager en de gedragskundige
over de procedures, richtlijnen en werkwijzen bij
PSW in dit soort situaties. Ook met het hele team
hebben we het incident besproken, niet om met de
vinger te wijzen, maar om er samen van te leren.
Want ondanks goede intenties en zorg, kun je dus
toch in de fout gaan blijkt. Door al deze stappen 
willen we dat in de toekomst voorkomen.” 

“Mijn belangrijkste vraag aan de ouders was: hoe
kunnen wij ervoor zorgen dat jullie Annie weer met
vertrouwen naar de dagbesteding laten gaan? Wij
moeten en willen dat vertrouwen terugwinnen. Met
de antwoorden van de ouders zijn we aan de slag 
gegaan. Annie komt inmiddels weer naar ’t Zonnehuis,
gelukkig! Het incident heeft op iedereen grote impact
gehad. Dat gevoel zal nog even blijven. Ik ben vooral
blij dat de verstandhouding met de ouders nog
steeds goed is. Door alles open en eerlijk samen te
bespreken, oog te hebben voor hun gevoel en in 
contact te blijven. Dat moeder uiteindelijk zegt: ‘Ik
neem jullie niets kwalijk’, dat doet me heel wat.” 
(Annie is een verzonnen naam). 
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“Hier  moetenwe van leren!” 
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Privacy
Privacy en gegevensbescherming hebben in 2020 geen prioriteit op de beleidsagenda
van PSW gehad. De aandacht voor deze thema's in de praktijk, is wel doorgegaan.
PSW heeft steeds ingezet op het gedrag van medewerkers. In die zin heeft de 

invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wel 
gezorgd voor hernieuwde aandacht, maar niet voor een wezenlijke veran-

dering in het beleid van PSW. Aandacht voor de privacy van onze cliënten,
hun omgeving en medewerkers, is er eerder ook geweest en PSW beseft
dat de organisatie hier een opdracht in heeft. In 2020 is wel geïnvesteerd

in veilige systemen en heeft Corona een dilemma gebracht. 

Klachten, geschillen en meldingen 
Onze opdracht is om goede zorg en respectvolle bejegening te
bieden aan al onze cliënten. Deze opdracht wordt door alle 
medewerkers gevoeld en de ambitie om die opdracht waar te
maken, maakt steeds weer indruk. Toch maken we fouten of kan
het gewoon beter. Vragen en problemen van cliënten en hun ouders/
vertegenwoordigers worden serieus genomen en zo goed mogelijk opgepakt. 
Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij de plek waar deze ontstaan, namelijk in de primaire
zorg. Biedt dat geen oplossing, dan kan worden opgeschaald naar een klachtenregeling
die is opgezet met verschillende stappen (begeleider/teamleider/manager > vertrou-
wenspersoon > klachtenfunctionaris > klachtencommissie > geschillencommissie).
Cliënten en ouders/vertegenwoordigers kunnen deze stappen doorlopen, maar ook
meteen contact opnemen met de betreffende persoon of commissie.

Verbeterpunten
In 2020 zijn opnieuw verbeterpunten naar boven gekomen. Met name de vertrouwens-
personen cliënten lijken nog onvoldoende bekend en de rapportage kan verder 
verbeterd worden. Daarmee kunnen cliënten en de organisatie hun voordeel doen. Voor
wat betreft geweld in de zorgrelatie onderschrijft PSW het motto van de inspectie: het
mag niet en het mag nooit! Denk bij geweld in de zorgrelatie aan grensoverschrijdend 

gedrag, (fysiek of verbaal) geweld en machtsmisbruik,
waaronder seksueel misbruik van medewerkers tegen
cliënt(en) of tussen cliënten onderling. Om geweld vroeg-
tijdig te voorkomen of zorgvuldig aan te pakken, heeft
PSW een intern meldteam. Dat team kan medewerkers
en teams ondersteunen bij het zorgvuldig afwikkelen.
Echter wordt het (te) weinig ingeschakeld. We gaan voor
een fikse opfrisbeurt van meldattitude en werkwijze.

Innovatie en technologie
Zorgtechnologie is steeds vaker een goed middel om
bij te dragen aan bijvoorbeeld de zelfredzaamheid of
het leren omgaan met emoties. Voor PSW is zorg-
technologie geen doel op zich, maar een middel om
de kwaliteit van zorg te verhogen. Zorgtechnologie
werkt alleen als het past bij de cliënt en zijn doelen.
Denk aan cliënten die met een app zelfstandig kunnen
koken of cliënten die door digitaal contact met een 
begeleider beter zelfstandig kunnen werken in een
bedrijf. PSW ontdekt steeds vaker betekenisvolle 
toepassingen van zorgtechnologie. Ons living lab
Tech-it speelt hier een belangrijke rol in. Hier testen
cliënten allerlei apps en technieken. Van robot Sara tot
een app om zelf met het openbaar vervoer te reizen.
Op deze manier krijgen we bij PSW sneller zicht op
welke technologie past bij de gehandicaptenzorg, en
belangrijker nog, bij de specifieke vraag van onze 
individuele cliënten. Door samen te leren, te
experimenteren en ervaringen op te doen,
krijgt zorgtechnologie stukje bij beetje een
plaats in het leven en werken van alledag. 

lees hier
over het 

dilemma en 
de systemen

kijk 
hier het 

filmpje van
Tech-it

klik hier
voor alle

klachten en
meldingen

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Privacy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KTOILPkcQLA
https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Klachten-en-meldingen.pdf
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Hoofdstuk 3 
Ouders en netwerk

“Dat een gezin het uiteindelijk
weer helemaal zelf kan, daar
doe je het voor!”  

Yvon: “Ik leerde een moeder kennen
zonder zelfvertrouwen en
soms ten einde raad. 

Vandaag de dag zie
ik een moeder die
heeft ervaren dat ze
het alleen aan kan.
Die zegt: we hebben
er vertrouwen in, wij zijn
er nog niet, maar we weten
wat we nodig hebben. Een wereld van 
verschil met drie jaar geleden.” 

Daphne: “Het was
een pittig pro-

ces. Ik zie nu
een jong, op-
gebloeid gezin
dat de boel op

de rit heeft. Een
moeder met zelf-

vertrouwen, een vader
die ondanks zijn drukke werk een goede 
ondersteunende rol heeft en twee jonge

kinderen die kunnen zijn wie ze zijn
en die zich prima ontwikkelen. 

Werken in de driehoek
Binnen PSW is het werken in de driehoek cliënt – 
ouders/vertegenwoordigers – professional verankerd
in De Taak. We vinden het essentieel dat er vanuit 
gelijkwaardigheid samengewerkt wordt aan optimale
zorg voor cliënten. Hierin zijn medewerkers 
geschoold. Daar waar mensen zelfstandig wonen of
heel zelfredzaam zijn, is het betrekken van ouders/
vertegenwoordigers niet altijd passend of minder aan
de orde. Het samenwerken met het bredere netwerk
van school, werkgever, familie, vrienden, kennissen en
buurtgenoten is van groot belang. Wanneer nodig 
ondersteunen we cliënten bij het ontwikkelen of 
uitbreiden van hun netwerk, zodat ze een informeel
kader van steunbronnen om zich heen vormen.

Medezeggenschap ouders/verwanten 
Sinds januari 2020 is de voorlopige medezeggenschaps-
regeling van PSW van kracht. PSW liep hiermee vooruit
op de invoering van de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz 2018) en de modelmedezeg-
genschapsregeling van onze brancheorganisatie
VGN. Op basis van praktijkervaringen gedurende het

jaar en toetsing door een jurist is de voorlopige 
regeling verder uitgewerkt. PSW deed dit samen met
een werkgroep van ouders/verwanten. Het voorstel
voor de definitieve medezeggenschapsregeling ligt
momenteel ter instemming bij alle medezeggen-
schapsorganen. 

De lokale klankbordgroepen kenden door de structuur-
verandering een flinke toename van het aantal leden.
Vanwege de Coronamaatregelen was fysiek bijeen-
komen een tijd niet toegestaan, wat met name voor
nieuwe klankbordgroepen niet prettig was. Het digitaal
vergaderen kwam pas later in het jaar op gang. De 
Coronamaatregelen waren (uiteraard) het hoofdthema.

De centrale cliënten/ouder/verwantenraad (CCOVR)
kende daarentegen een erg druk jaar. Met name 
Corona, de medezeggenschapsregeling, het strategisch
meerjarenplan en samenwerkingsverband VIJF vroegen
veel tijd en inzet van de leden. Dit heeft er wel toe
geleid dat PSW en de centrale cliënten/ouder/
verwantenraad betere afspraken hebben gemaakt
over de agendaplanning en voorbereidingstijd voor
advies en instemming.  

lees hier 
het hele 

verhaal van 
Yvon en 
Daphne

https://psw.nl/2021/03/23/dat-een-gezin-het-uiteindelijk-weer-helemaal-zelf-kan-daar-doe-je-het-voor/
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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 ondersteuning te bieden die cliënten vragen. PSW meet de tevredenheid van medewerkers doorlopend (via Effectory). 
Die meting is gekoppeld aan de jaargesprekken. De medewerkerstevredenheid is opnieuw hoog. Medewerkers weten de open informele 
cultuur, transparantie en met name de focus op cliëntbelangen zeer te waarderen.

Hoofdstuk 4 
Medewerkers: betrokken en bekwaam

De score voor PSW

De score voor Benchmark 
Gehandicaptenzorg



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?’ De essentie van teamreflectie zit in gezamenlijk
reflecteren en leren, met en van elkaar. Dit alles om uiteindelijk de (kwaliteit van
de) ondersteuning aan cliënten verder te verbeteren. Ook in 2020 zijn heel 
verschillende vormen van teamreflecties gehouden. De uitkomsten daarvan zijn
vertaald in een verslag, presentatie, afbeelding of collage. Deze zijn geplaatst in
een gedeelde digitale map, zodat teams van elkaar kunnen leren. PSW wil in 2021
nog meer nadruk leggen op reflecteren en leren. Mogelijk vraagt dit om herbezinning
op de huidige aanpak van teamreflectie.

Voor de teamreflecties kan de verbeterscan gebruikt worden. De verbeterscan is
een hulpmiddel om op diverse thema’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
arbeidsomstandigheden de breinaald in de cake te steken en een kapstok te geven

waar in de dagelijkse praktijk op ingezoomd kan worden. Naast de 
verbeterscan kunnen ook de resultaten van interne audits voeding

bieden voor discussie. 

Het bij elkaar in de keuken kijken wordt tijdens interne audits
door teams en medewerkers als waardevol ervaren. 

De invulling van de jaarlijkse directiebeoordeling/managementreview
is in 2020 vervangen door een teamreflectie van het managementteam.

Dit om aan te sluiten bij de teamreflecties die andere teams binnen PSW jaarlijks
houden. Centraal stond de vraag: hebben we als managementteam het juiste 
gedaan in de lockdown, namelijk de sluiting van de locaties in Wonen, Dagbesteding
en Junior? Gedeelde conclusie was dat bij zo’n groot ethisch dilemma voldoende
tijd moet worden genomen om alle mogelijke aspecten aandacht te geven en
samen te wegen.

Personeelsbeleid
Verzuim
Mede door Corona, is het verzuim in 2020 hoger
geweest dan gebruikelijk bij PSW (van 4,5% naar
5,5%). Daarmee bleef het verzuim bij PSW ruim
onder het gemiddelde van de branche (7,1%). Het
hogere verzuim werd niet zozeer veroorzaakt door
ziekte maar door ander verzuim vanwege Corona,
zoals het wachten op het afnemen en de uitslag
van Coronatesten. Medewerkers van PSW Wonen
kregen mede daardoor te maken met krappe
roosters. Medewerkers van PSW Dagbesteding, 
Junior en Thuis zaten voor een deel gedwongen
thuis of werden ingezet op andere locaties.

Verloop
In 2020 is het verloop teruggebracht van 14,3%
naar 12,7%. De situatie op de arbeidsmarkt is in
2020 vanwege de Coronacrisis (tijdelijk) gestabi-
liseerd. Ook PSW kost het in de meeste sectoren
minder inspanning om vacatures ingevuld te 
krijgen dan in voorgaande jaren. Wonen voor
ernstig meervoudig beperkte mensen is daarop
een uitzondering. 

Medewerkers behouden
Eén van de maatregelen die PSW neemt om 
medewerkers beter aan zich te binden, is het
aanbieden van grotere contracten, bijvoorbeeld
door gecombineerde functies. Tessa en Anique
zijn twee medewerkers die functies combineren. 

klik hier
voor mooie

voorbeelden 
van team-
reflecties

Anique Kamps (l) en 
Tessa Beckers (r)

"Wij wilden beide wat meer uurtjes
werken dan ons contract binnen 
PSW Wonen. Er kwam een interne 
vacature voorbij, om PSW Wonen 
te combineren met enkele uurtjes 
bij PSW Junior. Beide besloten we 
te schrijven. Nu, enkele maanden 
verder, hebben wij de combinatie 
gevonden die goed voor ons werkt.
We werken meer uren en doen
daarnaast ervaring op met een 
andere doelgroep. Binnen de combi
Wonen en Junior merken we dat we
beter in staat zijn om kennis met el-
kaar te delen, dat cursussen inzet-
baar zijn voor beide sectoren en we
investeren ook nog eens in onszelf!
Dit maakt het werk binnen PSW nog
uitdagender; de mogelijkheid om je
te ontwikkelen of door te groeien
blijft aanwezig!"
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https://psw.nl/2019/12/11/teamreflecties/
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Ook het coachen van medewerkers is een belangrijk element. Net als aandacht
voor de arbeidsomstandigheden. De basis is de jaarlijkse cyclus van jaargesprekken,
maar ook tussendoor vinden gesprekken plaats. Leidinggevende en medewerker
kunnen gebruik maken van een methodiek ter ondersteuning van deze gesprekken. 

In 2020 is het initiatief ‘De club van min-1’ gestart. Een bijeenkomst voor collega’s
die minder dan 1 jaar in dienst zijn bij PSW. Deze bijeenkomst is bedoeld om goede
ideeën te verzamelen om PSW verder te ontwikkelen, maar ook om verbeterpunten
op te halen en uit te werken in een concreet voorstel. Eén van de genoemde ideeën
is het verbeteren van het inwerkprogramma om medewerkers beter wegwijs te
maken, met name in de systemen die gebruikt moeten worden. 

Medewerkers werven
PSW heeft de pilot ‘data driven recruitment’ ingezet, een nieuwe manier van digitaal
de juiste mensen benaderen om hun interesse te wekken voor PSW, gebaseerd op
kenmerken (data) zoals zoekgedrag en gegevens die mensen ‘achterlaten’ op sociale
media. De manier van benaderen heeft een positief effect gehad op het aantal
kandidaten dat in 2020 bij ons heeft gesolliciteerd.

Daarnaast zijn we gaan werken met een zogenoemde instroom-
pool. In deze pool krijgen nieuwe medewerkers de mogelijkheid
om ervaring op te doen binnen onze organisatie. Als het past,
krijgen deze medewerkers aansluitend een vaste werkplek. 

Stagiaires en leerlingen
In 2020 heeft PSW 20 nieuwe leerlingen aangetrokken. Zij gaan in het kader van 
hun beroeps begeleide leerweg (BBL) opleiding in verschillende woon- en
dagbestedingslocaties van PSW aan de slag. In totaal werken er momenteel 40 
leerlingen bij PSW. Het aannemen van meer BBL leerlingen is één van de manieren
waarop PSW werkt aan de (krappe) situatie op de arbeidsmarkt. Naast deze leerlingen
zijn er op dit moment ook 70 studenten die stage lopen bij PSW.

Systemen
PSW is op weg naar één softwaresysteem ter ondersteuning van de personele-, 
financiële-, logistieke- en inkoopprocessen. Op dit moment maakt P&O gebruik van
meerdere systemen. Straks komt dat bij elkaar in AFAS. Dit betekent minder 
handmatige werkzaamheden, kostenbesparing en betere verbindingen tussen alle
systemen en processen. 'AFAS personeel' wordt in 2021 in gebruik genomen. 

Arbeidsomstandigheden
Roosters
Om tot een evenwichtig en gezond arbeidspatroon te komen, is in 2020 een onderzoek
gedaan naar de wijze waarop medewerkers worden ingeroosterd. De geadviseerde
verbetermaatregelen worden in 2021 uitgewerkt en geïmplementeerd.

Ongewenste omgangsvormen
Tijdens het HKZ-certificeringsbezoek in oktober 2020 hebben de auditoren opgemerkt
dat het melden van ongewenste omgangsvormen door ouders/verwanten niet
vanzelfsprekend lijkt te zijn. Mede op basis van het geringe aantal meldingen in
het oude systeem, heeft dit ons aan het denken gezet. Een uitvraag onder alle
teamleiders, gedragskundigen en aandachtsfunctionarissen kwaliteit wijst uit dat
ongewenste omgangsvormen door ouders/verwanten jegens medewerkers aandacht
hebben en worden besproken in het team. Ze worden over het algemeen niet als
incident gemeld. Het woord ‘incident’ lijkt een bepaalde ‘ernstige’ lading te hebben.
Vaak is er begrip voor de reactie van ouders/verwanten. De toonzetting of 
verwachting wordt echter niet altijd als prettig ervaren door medewerkers. Het 
inzichtelijk maken van deze situaties kan bijdragen aan een beeld van wat er binnen
PSW speelt, de impact voor medewerkers en of hierin ondersteuning nodig is.

Het hoofdstuk ‘Veiligheid’ in het medewerkerstevredenheidonderzoek leert ons 
dat medewerkers van PSW minder ongewenst gedrag ervaren dan collega’s in de
branche. Tevens laten de cijfers zien dat medewerkers niet aangeven dat zij regelmatig
met ongewenst gedrag te maken hebben.  

klik 
hier voor 

het verhaal 
over de

instroompool 

https://psw.nl/2019/11/19/leren-eigen-regie/
https://www.werkenbijpsw.nl/Home/Testimonial/43


We verwachten dat de implementatie van de nieuwe werkwijze, die we begin 2021 in
gebruik nemen voor het melden van incidenten waar geen cliënten bij betrokken zijn,
een rol zal spelen in de bewustwording rondom dit thema.

Ingrijpende gebeurtenissen
De notitie ingrijpende gebeurtenissen is teruggebracht in een voor medewerkers
praktisch overzicht op één A4. Zo is voor iedereen in één oogopslag duidelijk wat
te doen in dit soort situaties.

PrikPunt
Sinds augustus 2020 is PSW aangesloten bij PrikPunt. Medewerkers kunnen 24 
uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met de PrikPunt meldlijn als 
er sprake is van een besmettingsrisico door prik-, snij-, bijt-, spat/spuug- of 
krabincidenten (met een verzamelnaam prikaccidenten genoemd). In 2020 zijn 2
meldingen gedaan bij PrikPunt, één prik- en één krabincident.

Leren (in eigen regie) 
Het oude proces van deskundigheidsbevordering en scholing van medewerkers, sluit
steeds minder aan bij de vraagstukken waar PSW voor staat. Om die reden hebben we
de visie op leren en ontwikkelen opnieuw vastgesteld. Centraal in deze visie staan de
doorontwikkeling van werkplekleren en e-learning. In 2020 is een aantal e-learning 
programma’s met succes ontwikkeld en doorlopen door medewerkers. Het feit dat dit
tijd en plaats onafhankelijk kan plaatsvinden, wordt gewaardeerd. Door e-learning is
het aantal klassikaal georganiseerde scholingen aan het afnemen. Uit onderzoek 
blijkt dat werkplekleren betere resultaten oplevert dan klassikaal. Daarnaast zijn 
medewerkers minder afwezig in hun team vanwege scholing. 
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“Je prettig bemoeien is positief 
voor kinderen en begeleiders”

Judith Pols en Hanneke Fleuren werken beide voor PSW Junior. Judith
als fysiotherapeute bij ontwikkelingsgroep Sprankel in Venray, 
Hanneke als logopediste voor alle ontwikkelingsgroepen van PSW in
Noord-Limburg. Hun disciplines verschillen, hun visie en manier van
werken niet: coachend werken, midden in de dagelijkse praktijk van
de kinderen en samen met de begeleiders. Zo zorgen ze ervoor dat
de therapie niet stopt als de therapeut de deur uit is.  

Judith: “Ik wil begeleiders laten zien wat ik doe en hoe ik dat doe.
Ik wil niet met een kind een half uurtje apart in een kamertje
oefenen, maar gewoon ín het dagprogramma van het kind.
Begeleiders kunnen dan de rest van de week verder met de
doelen en oefeningen. Het effect daarvan is vele malen 
groter dan een enkele oefensessie per week. 

klik hier 
voor het hele
verhaal van 

Judith en 
Hanneke 

https://psw.nl/2021/03/23/je-prettig-bemoeien-is-positief-voor-kinderen-en-begeleiders/
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Medezeggenschap medewerkers 
De Ondernemingsraad (OR) is positief over de samenwerking met de bestuurder
en de bijdrage die de raad vanuit de medezeggenschap van medewerkers in 2020
heeft kunnen leveren. ‘Samen kunnen we het aan’ is de overtuiging van de OR. Dat
bleek maar al te goed tijdens de Coronacrisis. Contactmomenten tussen de 
bestuurder en de OR vonden tijdelijk frequenter plaats omdat de OR
diende als klankbord vanuit medewerkersperspectief. De OR heeft
hierbij steeds een positief kritische rol gespeeld, met veel oog
voor de brede belangen van PSW.

Vrijwilligers
De 454 vrijwilligers zijn bij PSW een waardevolle en belangrijke schakel en zorgen
voor ‘dat extraatje’: die speciale activiteit, een beetje meer aandacht, extra hulp en
dat bijzondere sociale contact. Cliënten zijn hiervoor heel dankbaar en PSW waardeert
dit enorm. Zonder de inzet van vrijwilligers, zou het leven van veel cliënten er anders
uitzien. Het aantal vrijwilligers is in 2020 met 13 personen licht gedaald. Veel 
vrijwilligers hebben hun werk vanwege de Corona maatregelen in 2020 slechts 
gedeeltelijk kunnen uitvoeren. PSW is altijd actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers,
onder andere via de website werkenbijpsw.nl.

klik 
hier voor

het jaarplan 
van de OR 

Jac Strous 

“Cliënten stimuleren en helpen, 
elke week leuk contact en mensen zien genieten, 

dat zijn mijn drijfveren.”  

Jos Peeters en Erwin Maas

“Hun blijdschap en dankbaarheid, 
daar doe je het voor.”   

“Agogisch medewerkers 
ondersteunen op medisch gebied”

Kun je als arts bij PSW dan wel van toegevoegde waarde zijn? 
“Jazeker!”, aldus Maartje. “Ik heb PSW leren kennen als een organisatie
met een grote sociale betrokkenheid bij de cliënten. PSW medewerkers
zijn gedreven en een kei in agogisch begeleiden. Maar daar ligt ook
een valkuil. De begeleiders op de groepen zijn de eersten die merken
dat een cliënt niet lekker in zijn vel zit. Uit betrokkenheid gaan zij vaak
meteen aan de slag. Echter: agogisch begeleiden is niet hetzelfde als
medisch kijken. In de opleiding tot begeleider is daar ook nauwelijks
aandacht voor. Marlie Drost (coördinerend verpleegkundige bij PSW)
en ik bieden begeleiders daarom ondersteuning en
bespreken hoe medische vragen beter en effi-
ciënter aangepakt kunnen worden. klik hier 

voor het hele
verhaal van

Maartje

klik hier
voor het hele
verhaal van 
Jac, Jos en 

Erwin 

https://www.werkenbijpsw.nl
https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Jaarplan-ondernemingsraad-2020.jpg
https://psw.nl/2021/03/23/agogisch-medewerkers-ondersteunen-op-medisch-gebied/
https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Stadskrant-Weert-Vrijwilligers-scaled.jpg
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Hoofdstuk 5
Corona

Samenwerking tussen Dagbesteding en Wonen
De samenwerking tussen de medewerkers van de activiteiten- en woonbegelei-
dingscentra is ook een mooi voorbeeld van de flexibiliteit die medewerkers 
gedurende de Coronacrisis toonden. Toen de activiteitencentra vanwege
Corona werden gesloten, gingen de medewerkers van de dagbeste-
dingslocaties aan de slag in de woonbegeleidingscentra. De betrok-
kenheid onder de collega’s van Wonen en Dagbesteding én de drive om
elkaar te helpen, is als heel positief ervaren.

2020 gaat de boeken in als het jaar dat overschaduwd werd door het Coronavirus (Covid-19). Het zette ieders leven op de kop, inclusief het leven
van onze cliënten, ouders/verwanten en medewerkers. Maar 2020 stond ook meer dan ooit in het teken van ‘samen’. Er werd vanuit gezamenlijk
belang gedacht en gehandeld. Zo is er bijvoorbeeld een medewerkers marktplaats geïntroduceerd waarmee de personele bezetting toch ingevuld
kon worden als het even niet meer lukte met het eigen team. Hartverwarmend om te zien hoe iedereen zijn steentje heeft bijgedragen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben vanaf de zijlijn mee-
gekeken hoe PSW de Coronacrisis het hoofd heeft geboden. Over 
wat zij zagen, hebben zij de medewerkers dit bericht gestuurd.

“Het Coronavirus veroorzaakt een crisis die we nog niet eerder 
hebben meegemaakt. Een crisis die heel veel vraagt van iedereen en
vooral van mensen die werken in de zorg. Er is onzekerheid en angst,
uiteraard, want het is echt niet niks wat de zorgorganisatie van hen
vraagt. We zien dat handen ineengeslagen worden. Er wordt naar
creatieve oplossingen gezocht voor problemen die zich aandienen.
Iedereen zet er samen de schouders onder. Daar zijn we als Raad
van Toezicht trots op. Trots op alle medewerkers die elke dag weer
opnieuw hun stinkende best doen. Trots op onze bestuurder Stephan,
die heel veel ballen tegelijkertijd in de lucht houdt. En trots op ma-
nagers en staf die hem daarbij terzijde staan. En uiteraard ook trots
op cliënten en familie, die begrip tonen en meedenken.”

Bekijk 
hier het 

interview met
begeleider

Amy

“Het denken in  mogelijkheden en 
oplossingen om met elkaar te staan 

voor de zorg van de cliënt. Het was 
niet alleen kijken in elkaars keuken, 

maar ook werken in elkaars keuken.”

https://www.youtube.com/watch?v=evoXPE3sEWQ
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Gebleken is dat cliënten de dagbesteding op de woonlocatie/thuis verschillend
hebben ervaren. Bij de een nam het gemis van de structuur van dagbesteding/
werk buitenshuis de overhand. Andere cliënten ervoeren het als ‘jammer of niet
leuk’ dat de dagbesteding niet doorging, maar vonden er thuis hun weg in en gaven
ook de leuke kanten aan. Bij weer andere cliënten (met name de ernstig beperkte 
cliënten) leidde de noodsituatie juist tot een positief effect. Het dagritme van de cliënt
kon beter worden gevolgd en er werd minder tijdsdruk en stress ervaren. De ervaringen
uit deze periode neemt PSW mee in de verdere ontwikkeling van de dagbesteding.  

“Ik kon  mijn eigen werk doen 
en mijn eigen begeleiding van 

het activiteitencentrum kwam. Ook toen 
ik in quarantaine moest vanwege 
Corona. Dat vond ik zó fijn!”  Petra
Beeldbellen in een stroomversnelling
Door de Corona-uitbraak kwam de invoering van beeldbellen in
maart 2020 in een stroomversnelling. Fysiek contact was in veel
gevallen namelijk niet meer mogelijk. In drie weken tijd wist onze
ICT-afdeling 1000 cliënten en 200 medewerkers met beeldbellen

te verbinden. Hiermee leverden zij een daadkrachtige
en daarmee wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van

leven van veel cliënten in met name de ambulante begeleiding. 
Marlou van Dijck was de kartrekker in dit traject. Benieuwd hoe zij
deze periode heeft ervaren?

Het beeldbellen werd door veel cliënten en medewerkers
als positief ervaren en zal in de toekomst zeker een rol
blijven spelen in de ondersteuning van onze cliënten.
Evelien (cliënt PSW Thuis) en Anet (persoonlijk begeleider

van Evelien) vertellen in deze video hoe zij beeldbellen
hebben ervaren.

"Ik ga veel liever naar de  dagbesteding , 
maar zo was het goed opgelost."  marjo

“Ook in crisis staat de cliënt centraal!” 

Manon Hunnekens, Marie Louise Op Heij en Kathy Kusters namen (op de

eerste dag dat alle activiteitencentra werden gesloten) in Weert de taak op

zich om de activiteitenbegeleiders in te roosteren in de woonbegelei-

dingscentra. Eén dag kregen ze voor die opdracht. Ze sloten zich op in de 

personeelsruimte en gingen een spannende, hectische, drukke én mooie

dag tegemoet. Jeannette Kuppens hoorde aan het einde van die dag in welk

woonbegeleidingscentrum ze ’s morgens moest werken. 

Klik hier voor het hele verhaal van Manon, Marie Louise, Kathy en Jeannette.

klik hier 
voor het artikel 

“Nog meer 
maatwerk door 

Corona bij PSW” in 
maandblad

Klik 

klik hier
voor de video
met Evelien

en Anet

lees 
hier het 

verhaal van
Marlou

https://psw.nl/2021/03/23/ook-in-crisis-staat-de-client-centraal/
https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/ambulante-ondersteuning-nog-meer-maatwerk-door-corona?utm_source=Klik+nieuwsbrief&utm_campaign=c8e01a8520-NIEUWSBRIEF-20190815_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e7d8e472f1-c8e01a8520-287567393
https://vimeo.com/453290920/c962d9f188
https://psw.nl/2021/03/23/in-3-weken-tijd-1000-clienten-en-200-medewerkers-met-beeldbellen-verbonden/
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Medezeggenschap in crisistijd
Tijdens een crisis (zoals de Coronacrisis) moeten er
ingrijpende besluiten genomen worden. Besluiten
die niet alleen veel impact hebben op de cliënten,
hun ouders/verwanten en de medewerkers, ze
moeten ook veel sneller genomen worden dan
gebruikelijk. Dit maakt het lastig om cliënten, 
wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers tijdig
bij de besluitvorming te betrekken. Toch wilde PSW niet
alleen varen op zijn eigen ideeën. Vandaar dat aan het
begin van de Coronacrisis Annelies Duijts, voorzitter van de ondernemingsraad (OR), en
Thijs van Lier, voorzitter van de centrale cliënten/ouder/verwantenraad (CCOVR), 
gevraagd zijn om met PSW mee te denken. Annelies om de belangen van medewerkers
te behartigen en Thijs om vanuit ouder-/verwantenperspectief met ons mee te denken. 

“Het was fijn om mee te denken maar het was
ook lastig” aldus Thijs. “Zelf ontmoet je door alle

maatregelen nauwelijks nog andere
ouders. Zonder informatie van de

achterban vaar je dan toch voor-
namelijk op je eigen ervaringen.” 

Om breder ervaringen en meningen op te halen, heeft de
Ondernemingsraad tijdens de eerste Coronagolf een enquête

verspreid onder medewerkers. Ook is na de zomer een 
Corona klankbordgroep van ouders/verwanten opgericht.
Deze groep vertegenwoordigde alle zorgvormen van PSW.

Dankwoord namens ouders/verwanten: "Er stond weer een verga-
dering van de centrale cliënten/ouder/verwantenraad op de agenda.
We spraken daar met de bestuurder onder andere over het reilen en
zeilen van PSW in Coronatijd. Naast allerlei vragen kwam ook aan de
orde hoe de medewerkers, vooral tijdens de lockdown, voor onze kin-
deren/broers/zussen gezorgd hebben. De manier waarop dit is gegaan,
en nu nog steeds gaat, verdient een groot compliment. Respect daar-
voor. Hoewel we allemaal grote zorgen hadden en nog steeds hebben
over wat het virus kan aanrichten, hebben we het gevoel dat onze kin-
deren in heel goede handen zijn. Dat geeft ons als ouders/verwanten
een heel gerust en veilig gevoel. Een heel groot en verdiend compliment
voor de PSW-medewerkers en heel veel dank hiervoor."
Namens de CCOVR, Thijs van Lier, voorzitter. 

Tot slot hebben we de reguliere klankbordgroepen weer bij elkaar
geroepen om lokaal in gesprek te gaan over de ontwikkelingen
en advies te vragen over de te nemen maatregelen. Mede 
dankzij de input van de klankbordgroepen, is er afgestapt van het
bezoekersverbod in de WBC’s en hebben we onze communicatie-
voorzieningen kunnen uitbreiden en verbeteren.

De cliëntenraden (bestaande uit cliënten) zijn het
afgelopen jaar veel minder bij elkaar gekomen

en hebben minder inbreng gehad. Wim van de
Vorst is lid van de cliëntenraad van dagbesteding
Weert en de centrale cliëntencommissie. 

lees hier
hoe Wim 

dit ervaren
heeft

lees hier 
het verhaal 

van Annelies 
over haar rol 

tijdens de 
Coronacrisis

lees hier 
het verhaal van
Thijs over zijn 
rol tijdens de 
Coronacrisis

https://psw.nl/2021/03/23/goed-aangepakt-wel-leerpunten/
https://psw.nl/2021/03/23/waardevolle-bijdrage-ondernemingsraad-in-coronatijd/
https://psw.nl/2021/03/23/ben-nog-meer-transparant-en-betrek-ouders-verwanten-bij-beslissingen/
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Ervaringen binnen Junior en Thuis
Toen de eerste Coronagolf achter de rug was, zijn
we gaan evalueren. Bij een groot gedeelte van de
zorgvormen hebben we dit via de klankbordgroepen
gedaan. Bij PSW Junior en PSW Thuis zijn de erva-
ringen van ouders/vertegenwoordigers, cliënten 
en medewerkers via een enquête opgehaald. Het 
positieve nieuws van dit onderzoek was dat de
grote meerderheid van de cliënten van Thuis (80%)
en de ouders/vertegenwoordigers van Junior (73%)
vond dat de ondersteuning van PSW gedurende de
Coronaperiode goed was. Ouders spraken hun
waardering uit over de hoeveelheid en duidelijkheid
van de digitale communicatie en het regelmatige
contact met de begeleiders. Maar er was ook 
minder goed nieuws: het ging slechter met de
cliënten dan we hadden ingeschat. Zo dachten
we dat het met 2% van de cliënten slecht ging. In

werkelijkheid bleek dit bij 19% van de cliënten van Thuis zo te zijn, bij 13%
van de cliënten van Junior en 10% van hun ouders/verzorgers. Benieuwd

naar alle uitkomsten van het onderzoek bij PSW Junior en PSW Thuis?

ERVARINGEN

Met 3 vragenlijsten zijn de ervaringen opgehaald van:

vanuit de eerste Coronagolf 

PSW Thuis en PSW Junior

Cliënten PSW Thuis
respons 16% (109 cliënten) Medewerkers van 

PSW Junior en Thuis
respons 51% (155 medewerkers)

Ouders/verzorgers van 
cliënten PSW Junior

respons 21% (124 ouders/verzorgers)

2
3

1

Bij Junior én bij Thuis heeft 11% van de medewerkers zich slecht of heel slecht gevoeld. Medewerkers 
voelden zich nutteloos of onrustig, omdat ze thuis ‘op de bank zaten’ en ze liever met de cliënten bezig wilden zijn.

3 Corona heeft invloed gehad op het inzetten van het netwerk rondom cliënten. Ongeveer 19% van de cliënten van Thuis en 11% van de ouders/verzorgers van Junior geven aan dat zij meer op hun netwerk (voornamelijk familie) hebben gesteund dan gebruikelijk. Daarentegen geeft 17% van de cliënten en 33% van de ouders/verzorgers aan dat zij juist minder hulp hebben gehad uit hun netwerk. 

4
53% van de cliënten van Thuis en 49% van de ouders/verzorgers van Junior beoordelen het 
beeldbellen als ‘Goed’. Ongeveer de helft geeft aan dat het beeldbellen helpt bij het werken aan doelen.
Cliënten en ouders/verzorgers lijken positiever over het werken aan doelen via beeldbellen dan begelei-

ders. Bij Thuis denkt 84% van de medewerkers dat beeldbellen ‘een beetje’ tot ‘heel veel’heeft geholpen bij het realiseren van doelen. Bij Junior is dat slechts 36%. Hieruit spreekt eengroot verschil in beide sectoren over hoe het beeldbellen is opgepakt en dit lijkt ook effect tehebben op hoe cliënten ermee zijn omgegaan. Medewerkers hebben ook ervaren dat hetbeeldbellen niet overal ingezet kan worden en dat het goed is dat de ‘live’ contacten weermogelijk zijn. 27% van de ouders/verzorgers wil graag blijven beeldbellen, 30% niet en44% geeft ‘weet ik niet’ als antwoord.

Van de medewerkers van Junior heeft 24% aangegeven dat de Coronaperiode heeft geleid tot 
nieuwe afspraken met cliënten over de manier van ondersteunen. Voor Thuis is dat 61%. Ook 
heeft 50% van de medewerkers bij Junior en 80% van de medewerkers bij Thuis aangegeven dat ze in
de Coronaperiode geleerd hebben om kritischer te kijken naar wat cliënten nodig hebben bij de inzet
van professionele zorg. In totaal vindt 17% van de medewerkers van Junior en 22% van de medewerkers
van Thuis dat cliënten minder professionele ondersteuning nodig hebben gehad. 54% van de medewer-
kers vindt dat cliënten hetzelfde of zelfs meer aan professionele ondersteuning nodig hadden.

6

7. Medewerkers hebben het als positief ervaren dat zij in de Coronaperiode goed en meer contact met ouders en verwanten hadden. Aan de andere kant zijn er ook medewerkersdie aangeven dat het contact lastig was, omdat ouders moeilijk te bereiken waren. Ook vondenmedewerkers het leuk om vaker en op een creatievere manier contact te hebben metcliënten. En ze hebben gemerkt dat cliënten flexibel waren in de veranderde samenwerking.

7

De grote meerderheid van de cliënten van Thuis (80%) en de ouders/verzorgers vanJunior (73%) vond de ondersteuning van PSW gedurende de Coronaperiode goed. In de openvragen spreken ouders hun waardering uit over de hoeveelheid en duidelijkheid van de digitalecommunicatie en het regelmatige contact met de begeleiders. De digitale tips die zijn gemaakt, worden
door zowel ouders als begeleiders als behulpzaam ervaren. De cliënten van Thuis die de ondersteuning
slecht vonden, geven aan dat ze het lastig vonden dat plots alle fysieke bezoeken werden gestopt. 

1 Wat hebben we geleerd?

Het ging slechter met cliënten dan we hadden ingeschat. Zo dachten wij dat het met2% van de cliënten slecht ging. In werkelijkheid bleek dit bij 19% van de cliënten van Thuiszo te zijn, bij 13% van de cliënten van Junior en 10% van hun ouders/verzorgers.
“Het ging heel slecht met een mannelijke cliënt. Zijn broer met een beperking was in de Coronaperiodeook thuis. De twee jongens samen was bijna niet te doen voor de ouders. Opa en oma konden in deze 
periode niet bijspringen. De situatie in dit gezin was onhoudbaar.“

“Vanwege de uitzonderlijke situatie viel een cliënt terug in oud ongewenst gedrag op het gebied van hechtingsproblematiek.”

5

2

Leuke initiatievenin Coronatijd

bekijk 
hier de 

infographic

De PSW teststraat voor medewerkers 

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Ervaringen-eerste-coronagolf-Junior-en-Thuis-Infographic.pdf
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Hoofdstuk  6
PSW in cijfers

Cliënten         2304

 Medewerkers 1121 (774 fte)

 Vrijwilligers    454

 Leerlingen     40

 Stagiairs         70

Cliënttevredenheid 8,1

Cliënttevredenheid einde trajecten 8,3

Geluksscore 8,6

Cliënttevredenheid PSW Werk UWV-trajecten 8,4

Klanttevredenheid jobcoaching 8,8

 Medewerkerstevredenheid 7,9

 Verzuim medewerkers 5,5%

 Verloop medewerkers 12,7%

Actuele ondersteuningsplannen 81%

Aantal cliënten met onvrijwillige zorg 36 (1,6%)

 Interne audits 1

 Teamreflecties 26

Hier vindt u de cijfers achter de verhalen in het kwaliteitsrapport. 
PSW is dit jaar gestart met het verbeteren van enkele processen en 
systemen, zodat we intern gemakkelijker en sneller informatie op kunnen
halen die relevant is voor bijvoorbeeld gemeenten of het zorgkantoor.

6

17

PSW werkt in de 

volgende gemeenten:

 Beek

 Beesel

 Bergen

 Echt-Susteren

 Gennep

 Horst aan de Maas

 Leudal

 Maasgouw

 Mook en Middelaar

 Nederweert
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 Sittard-Geleen
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 Venlo

 Venray
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Incidenten     2333

Agressie         1214

Medicatie       556

(Bijna) ongeval 385

Onveilige situatie 178

Meldingen PrikPunt 2

Klachten Klachtencommissie cliënten PSW 1 (uit 2019, ingediend als geschil)

Vragen/klachten niet in behandeling genomen 5 (waarvan 4 wel besproken binnen PSW)

Geschillen Landelijke Geschillencommissie 1

Klachten klachtenfunctionaris 3 (waarvan 2 doorgezet vanuit 2019)

Vragen voor de vertrouwenspersonen cliënten PSW 15

Vragen voor de vertrouwenspersoon medewerkers 8

Meldingen meldteam geweld in de zorgrelatie 6

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2 (waarvan 1 uit 2019)

CORONA

In 2020 zijn 305 cliënten die in een woonbegeleidingscentrum wonen door eigen medewerkers van PSW getest.

In 2020 zijn 2 cliënten van PSW overleden aan het Coronavirus.

In oktober en november van 2020 zijn in totaal 344 eigen medewerkers getest in de PSW teststraat.

Onze passie kent geen beperkingen
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Verantwoording en toezicht 
De Raad van Toezicht van PSW heeft een speciale commissie Kwaliteit en Veiligheid.
Binnen deze commissie komt het kwaliteitsdenken binnen PSW aan bod en hoe
we dat vertalen in de praktijk. De commissieleden koppelen dit vervolgens terug
naar de gehele Raad van Toezicht. In 2020 zijn de visie op veiligheid, de kwaliteits-
rapportage en cliënttevredenheid aan bod gekomen. Binnen de commissie wordt
nagedacht over hoe de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende rol op kwaliteit

kan uitvoeren, zonder terug te vallen op afvinklijstjes. Dat is immers niet waar 
kwaliteit echt uit blijkt. De twee leden van de Commissie Kwaliteit en

Veiligheid van de Raad van Toezicht hebben na de eerste Corona-
golf een bezoek gebracht aan WBC Tegelen. Daar hebben zij een
gesprek gevoerd met twee bewoners om een beeld te krijgen
van hoe cliënten het leven tijdens de lockdown hadden ervaren. 

Hoofdstuk  7
BIik van buiten

“Het was een leuk en open gesprek. Alles was bespreekbaar en werd
ook besproken, af en toe ‘recht voor z’n raap’. Gesprekspartners lieten
elkaar uitpraten en luisterden naar elkaar. Mooi was om de interactie
tussen Vivianne en Rian en de teamleider en manager te zien. Dat kwam
over als heel gelijkwaardig. Een gesprek waarin verschillende meningen
en dilemma’s naar boven kwamen en waarin de gesprekspartners zich
geïnteresseerd en lerend opstelden. Ook werd goed duidelijk hoe veel
moeite het team gedaan heeft om tijdens Coronatijd toch leuke dingen
te bedenken.” Marieke en Marie-Josée, toezichthouders

“Aan het begin vond ik het spannend omdat er onbekenden bij
zaten. Sommige vragen vond ik best moeilijk, ander vielen mee.
Die kon ik wel beantwoorden. Vaak als ik een antwoord niet wist,
kon Rian hier antwoord op geven. Het gesprek liep goed vond ik.
Ik vond het leuk om te doen en het was prettig om erover te praten!”
Vivianne, bewoner WBC Tegelen

Kamperen in Coronatijd, 
in de tuin van het WBC

lees hier 
over het bezoek
van de Raad van 

Toezicht aan 
WBC Tegelen
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“Dit soort bezoeken zijn voor 
toezichthouders de krenten uit de pap.”

https://psw.nl/2021/03/23/gesprek-onder-de-partytent/


Externe visitatie 
In december 2020 is een (digitale) externe visitatie gehouden over het kwaliteits-
rapport 2019. De leden waren erg te spreken over de kwaliteitsrapportage en de
hoge rapportcijfers. Ze zagen ontwikkelmogelijkheden in de rapportage en de 
verantwoording in de ondersteuningsplannen, het verder realiseren van het eigenaarschap van medewerkers
en het investeren in nieuwe medewerkers. Tot slot benadrukten ze: 

Certificering
HKZ Keurmerk 

In oktober 2020 hebben de auditoren van het Keurmerkinstituut via Microsoft Teams een digitaal bezoek aan
PSW gebracht. Ondanks dat fysiek met elkaar aan tafel zitten een prettigere dynamiek met zich meebrengt,

zijn de digitale gesprekken prima verlopen. De auditoren ontmoetten medewerkers die open, eerlijk en
enthousiast vertelden over hun werk. En ze merkten dat wat mensen los van elkaar zeggen, volledig

overeenkomt. Ze gaven aan: “Het verhaal is zo consistent, dat het bijna ingestudeerd lijkt.”

Maar niet alles gaat perfect, dat zou niet realistisch zijn. Signaleren dat er ontwikkelkansen zijn, toont aan
dat er een werkende plan-do-check-act cyclus is. De auditoren gaven complimenten voor het duidelijke en 
prettig leesbare strategisch meerjarenbeleid, dat écht ergens over gaat. Andere organisaties kunnen hier 
volgens de auditoren van leren. Belangrijkste verbeterpunt is de aandacht voor het melden van ongewenste 
omgangsvormen van ouders richting medewerkers. Dit lijkt niet vanzelfsprekend te zijn. 

PSW heeft de certificering geëvalueerd en andere (certificerings)vormen onderzocht. Uitkomst is dat we voorlopig
doorgaan met HKZ, maar kritisch blijven of deze manier van certificeren past binnen de visie op kwaliteit. 

Blik op Werk
In mei 2020 vond een audit plaats door het Keurmerkinstituut. PSW Werk
kreeg ook dit jaar complimenten voor de wijze waarop alle documentatie op
orde is en de auditoren hebben een  positief advies gegeven voor het verlenen
van het keurmerk.

klik hier 
voor het 

verslag van 
de externe 

visitatie 

PSW (Werk) in de Westelijke Mijnstreek

PSW Werk is sinds 2014 actief in Sittard-Geleen. In eerste instantie
alleen op het gebied van individuele begeleiding. Op vraag van
cliënten en ouders breidde PSW Werk uit naar groepsbegeleid
werken en trainen. Aanvankelijk alleen in Fitland Sittard, maar
inmiddels op meerdere plaatsen in de Westelijke Mijnstreek. Het
trainingsteam van PSW Werk is actief in MAKADO in Beek. In het
trainingsteam leren cliënten de vaardigheden om deel te nemen
aan het arbeidsproces en komen ze met verschillende bedrijfs-
takken in aanraking. Hierdoor kunnen ze een gerichte keuze
maken voor een toekomstige arbeidsplek. 

In de Westelijke Mijnstreek zijn twee jobcoaches actief die 
individuele deelnemers coachen in hun traject naar een baan,
of tijdens die baan. PSW Werk is in de regio dus actief op alle
gebieden van participatie: van (arbeidsmatig/ontwikkelingsge-
richte) dagbesteding tot en met een betaalde baan. De werkwijze,
passie en successen van PSW Werk in de Westelijke Mijnstreek
zijn niet onopgemerkt gebleven. PSW heeft op vraag van 
cliënten en ouders zijn dienstverlening inmiddels uitgebreid met
ambulante zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen en
wordt benaderd voor ondersteuning bij (begeleid) wonen. 

PSW Werk is ook actief bezig met
een werk-leercentrum voor cliën-
ten in het Fortuna stadion. Dat
Fortuna blij is met de inzet en 
ondersteuning door de ‘PSW

Werk ploeg’, blijkt wel
uit de foto! 

‘Het is goed om te koesteren wat eral is’ 
in plaats van voortdurend te streven naar meer en beter.

klik hier 
voor meer 

informatie over het 
trainingsteam 
van PSW Werk

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Externe-visitatie-2020.pdf
https://pswwerk.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/flyer-trainingsteam-PSW-Werk.pdf
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Hoofdstuk 8
Conclusies en reflecties 

Dilemma's in Coronatijd: wikken en wegen
De uitbraak van het Coronavirus heeft talloze dilemma’s meegebracht, op
alle niveaus in de organisatie: rondom individuele vragen van cliënten en 
ouders/vertegenwoordigers tot PSW brede afwegingen. De dilemma’s speelden

vooral rondom het thema veiligheid. Hoe groot is het belang van veiligheid, afgezet
tegen andere belangrijke thema's als eigen regie en welzijn? Het motto was (en is nog
steeds): steeds wikken en wegen over maatwerk binnen aanvaardbare grenzen.
Waarbij we de geleerde lessen meenemen. Hieronder drie voorbeelden. 

Implementatie van maatregelen in maart 2020 
Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 heeft PSW de maatregelen
van het ministerie van VWS zo snel en goed mogelijk geïmplementeerd. In deze
fase hebben we cliënten en ouders/vertegenwoordigers wel geïnformeerd, maar
niet  betrokken zoals we dat normaal gesproken zouden doen. Veiligheid stond in
deze fase voorop, zeker gezien de kwetsbaarheid van onze cliënten, de onvoor-
spelbaarheid van het onbekende virus en de beelden uit het buitenland. Er was
nauwelijks tot geen ruimte voor maatwerk. Na die eerste fase is PSW zo snel 
mogelijk terug gekeerd naar de reguliere werkwijze: formaliseren waar noodzake-
lijk en tegelijkertijd zoveel mogelijk maatwerk bieden, vertrouwen op de adviezen
van de deskundigen, in verbinding blijven met cliënten, ouders en vertegen-
woordigers. Eind 2020 hebben bestuurder en managementteam zich 
tijdens een teamreflectie gebogen over de vraag: Hebben we als 
managementteam het juiste gedaan door de sluiting van WBC’s (voor
de buitenwereld) en de AC’s tijdens de eerste lockdown?

Veiligheid versus continuïteit van zorg 
Voor onze cliënten is continuïteit van zorg van groot belang. Het is niet alleen 
belangrijk dat de zorg doorloopt, maar ook dat cliënten niet steeds te maken 
krijgen met andere medewerkers. De bezetting heeft in de Coronatijd onder druk 
gestaan, met name in het 24-uurs wonen en in de ontwikkelings-/behandelgroepen van
PSW Junior. Niet zozeer door het ziekteverzuim ten gevolge van Corona, als wel door ander
Corona gerelateerd verzuim. Dit onder meer vanwege de richtlijn van het RIVM voor 
quarantaine van zorgmedewerkers na een positieve test. De richtlijn hiervoor bedroeg in
2020 tien dagen, waar de richtlijn voor 'gewone' burgers maar vijf dagen was. PSW heeft
zich zo veel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM gehouden, maar daarbinnen is 
dagelijks naar maatwerk gezocht om de druk op de roosters het hoofd te bieden. Bij PSW
Wonen zijn zo veel mogelijk dezelfde mensen van buiten het woonbegeleidingscentrum
ingezet, met name vanuit de dagbesteding. Voor de ontwikkelingsgroepen is afgesproken
dat er minstens twee vaste medewerkers uit het team beschikbaar waren. Zo niet, dan
ging de groep dicht. Collega’s die normaal gesproken op huisbezoek gaan bij cliënten,
hebben in deze periode veel via beeldbellen contact gehad met de cliënten. Daarnaast
heeft een deel van hen op andere werkplekken geholpen om de zorg daar optimaal te
continueren of in de PSW Zorgcentrale waar cliënten die niet bij PSW wonen, terecht 
konden met vragen of voor een gesprek.

Afwegen wat cliënten aankunnen 
De meest ingrijpende maatregel tijdens de Coronaperiode was de PSW-
brede lockdown. De woonbegeleidingscentra werden gesloten voor bezoek.
De dagbesteding voor wooncliënten werd in de woonbegeleidingscentra

klik 
hier voor de 

teamreflectie van
het management-

team

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Teamreflectie-MT-2020-Dilemma-Corona.pdf
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aangeboden. Voor de meeste andere cliënten werd de dagbesteding gesloten en ook
de locaties van PSW Junior gingen dicht. Huisbezoek werd grotendeels vervangen door
beeldbellen. Cliënten (en hun ouders/ verwanten) hebben steeds een positieve insteek
gehad en begrip getoond voor de maatregelen. Maar er zijn veel zorgen geweest over
de impact van dit alles op cliënten. Zij misten de nabijheid van hun ouders, van elkaar
en van de medewerkers. Hun bewegingsvrijheid werd beperkt en hun dagbesteding
veranderde ingrijpend. En zij moesten wennen aan anderhalve meter afstand en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Kortom: leren leven met allerlei maatregelen en
vaak zonder (helemaal) te begrijpen waarom. Voor onze cliënten leek dit een haast 
onmogelijke opgave. 

Medewerkers verloren soms het zicht op de cliënten die niet bij ons woonden. In 
gezinnen liep de druk dikwijls hoog op. Uit een evaluatie binnen de sectoren Junior en
Thuis bleek onder andere dat mensen de eerste lockdown periode als zwaar hebben 
ervaren en dat het minder goed ging met de cliënten dan wij hadden ingeschat. Organi-
satie en medewerkers hebben waar mogelijk maatwerk geleverd, maar veel ruimte was
daar niet voor. En toch zijn veel van onze cliënten deze periode goed doorgekomen, al
kunnen we nu nog niet voorspellen wat deze situatie op de lange termijn teweeg brengt.
Een deel van de cliënten gedijde zelfs prima bij dagbesteding in het eigen woonbegelei-
dingscentra of bij beeldbellen met de begeleiding in plaats van bezoek. Maar ook, en
dat is voor PSW een belangrijke les: cliënten reageerden vaak anders dan vooraf gedacht
en positiever dan verwacht. Ook bij PSW denken we af en toe toch nog voor de cliënt in
plaats van goed te vragen en te kijken wat hij of zij fijn vindt en aankan. Een mooie les
om mee te nemen uit de Coronaperiode! 

Conclusies bestuurder
Dit kwaliteitsrapport geeft een goed beeld van hoe PSW elke dag werkt aan kwaliteit.
Ook, of zelfs juist, in deze lastige tijd, waarin we ondanks de beperkingen die het Coro-
navirus ons oplegt, streven naar goede zorg en zoeken naar mogelijkheden en maatwerk.
Het heeft ons voor uitdagingen gesteld, zoals u hebt kunnen lezen in de beschreven 

dilemma’s.  Erop terugkijkend kunnen we stellen dat we de goede afwegingen hebben
gemaakt. Zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten is alles op alles gezet om
de kwaliteit van ons werk hoog te houden. Dat vroeg om creativiteit, extra inzet en telkens
blijven kijken naar wat er allemaal wél nog mogelijk was. Medewerkers hebben hierin
veel eigen initiatief genomen en de zorg zo goed mogelijk georganiseerd binnen de 
grenzen van wat toegestaan en verantwoord was. Een mooi staaltje eigenaarschap.

In het kwaliteitsrapport 2019 beschreven we een aantal thema’s die extra aandacht vroe-
gen. We zijn daarmee  in 2020 aan de slag gegaan. Sommige zijn verder gevorderd dan
andere, maar alle thema’s hebben de aandacht. In dit kwaliteitsrapport zijn de ontwikke-
lingen met betrekking tot de ondersteuningsplannen, de implementatie van de Wet zorg
en dwang, aandacht voor het melden van geweld in de zorgrelatie, het uitgevoerde cliënt-
ervaringsonderzoek in het sociaal domein en het leerplekgericht werken beschreven. 
Daarnaast heeft het afgelopen jaar een versnelling gebracht in de ontwikkeling van 
blended care, waarbinnen we fysieke en digitale zorg combineren, passend bij de vraag
en mogelijkheden van ieder individu. Scholingstrajecten van medewerkers zijn waar 
passend digitaal aangeboden. In de zomer van 2020 is het nieuwe strategisch beleidsplan
vastgesteld, met daarin diverse strategische doelen die er direct op gericht zijn om de
ervaren kwaliteit van zorg te verbeteren. Daar blijft te allen tijde onze prioriteit liggen: bij
kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen die het nodig hebben. 

Ontwikkelthema's 
• Eigenaarschap in relatie tot leiderschap

Het begrip ‘eigenaarschap’ vraagt om een herdefiniëring binnen de organisatie. 
Eigenaarschap bij medewerkers vraagt om een andere manier van leidinggeven. Aan
beide onderwerpen wordt in 2021 aandacht besteed. Daarnaast zal een nieuwe impuls
worden gegeven aan de verdere implementatie. Zo vinden er gesprekken plaats over
wat er nodig is om eigenaarschap te kunnen nemen (vertrouwen in eigen kunnen 
en dat van het team, verantwoording afleggen over gemaakte keuzes). Individueel 
eigenaarschap ontwikkelt zich naar eigenaarschap op teamniveau. 
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• Herijken visie op kwaliteit
In 2021 herijken we onze visie op kwaliteit. We streven naar een goede balans tussen
het bewust en aantoonbaar samen leren en reflecteren enerzijds en het verantwoor-
ding afleggen over onze maatschappelijke opdracht anderzijds. Het eerste element
vraagt onder andere een herbezinning op teamreflectie. Voor het tweede zijn heldere
indicatoren van belang, nadrukkelijk niet bedoeld om elkaar op af te rekenen, 
maar om samen de vertaalslag te maken naar de praktijk en te  onderzoeken waar 
verbetermogelijkheden liggen. 

• Verbetering ondersteuningsplan en elektronisch cliëntendossier    
Er is een verbetertraject ingezet waarin de resultaten van audits, het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek en praktijkervaringen zijn meegenomen. Onder het motto
‘van inventarisatie naar acties’ wordt door zorgmanagers een grondige verbeterings-
slag ingezet gericht op de inhoudelijke kennis, het proces en de coaching van mede-
werkers. In het eerste kwartaal van 2021 worden de eerste resultaten besproken: een
brede inventarisatie van de stand van zaken en de acties die hierop gaan volgen. 

• Wet zorg en dwang ontwikkelgesprekken 
De eerste implementatie van de werkwijze met het stappenplan is achter de rug. Om
de visie en werkwijze goed tussen de oren te krijgen en te houden, is er materiaal
ontwikkeld voor intervisiesessies in de teams. Verder houden de Wzd functionarissen
‘Wzd-ontwikkelgesprekken’ met teamleiders, gedragskundigen en persoonlijk begelei-
ders om samen te onderzoeken waar nog aandachtspunten liggen ten aanzien van de
Wet zorg en Dwang. 

• Alertheid op melden van geweld in de zorgrelatie
Er komen weinig meldingen binnen bij het meldteam Geweld in de zorgrelatie. De leden
van het meldteam stimuleren de bewustwording rondom geweld in de zorgrelatie, het
belang van melden en de manier waarop dit kan worden gedaan.  Het melden van 
onheuse bejegening vanuit ouders richting medewerkers vraagt in elk geval aandacht.
Medewerkers lijken hier terughoudend in, vaak uit begrip of medeleven met ouders.

Peggy Maes fotografie
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zoeken naar de beste oplossingen. Dagbesteding geven op de woongroep, de 
introductie van het beeldbellen, het dagelijks digitaal op de hoogte houden van de
ouders van de beleving van de dag, het instellen van een corona flexpool voor 
medewerkers etc. Dit alles om besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen,
hetgeen helaas niet helemaal gelukt is. Toch kunnen we stellen dat het door een
grote saamhorigheid tussen ouders/verwanten medewerkers en onze kinderen/
verwanten gelukt is om deze tijd op een zo goed mogelijke manier door te komen.
Daar mogen we met zijn allen met recht trots op zijn.

Het afgelopen jaar is door PSW ook de samenwerking met andere zorgpartijen
aangegaan om met name de cliënten in het sociaal domein beter te kunnen 
bedienen door het aanbieden van een totaalpakket uitgaande van zoveel mogelijk
eigen regie door de cliënt. 

Deze rapportage hebben we uitgebreid besproken in de CCOVR. We zijn trots op
deze kwaliteitsrapportage. Het geeft een goed en compleet beeld van de zorg,
zoals PSW die biedt. Niet alles loopt nog op rolletjes. Er zijn ook nog zaken die 
verbeterd moeten worden. Ook dat kunt u lezen. Daarom vraagt het werken aan
de kwaliteit van de zorg om voortdurende aandacht. We blijven er echter bij dat
het bezoeken van een woongroep of activiteitencentrum de beste manier is om
de kwaliteit van de zorg van PSW te beleven. Uit de rapportage blijkt wel nadrukkelijk
dat zowel ouders, cliënten en medewerkers tevreden zijn met de zorg die PSW biedt.
En dat midden in de maatschappij samen met de overige inwoners van de dorpen
en steden waar PSW is gevestigd.  Dat is de kracht van PSW en daar mag PSW trots
op zijn. Samen komen we verder.

Namens de Centrale cliënten ouder verwantenraad van PSW
Thijs van Lier, voorzitter.

Reflectie Centrale cliënten ouder verwantenraad

U heeft de kwaliteitsrapportage 2020 van PSW in handen. 
Evenals verleden jaar is er ook dit jaar gekozen voor een uitgebreide kwaliteits-
rapportage met uitnodigende teksten en leuke foto’s, die een goede indruk geven
van wat er allemaal binnen PSW speelt en leeft. Maar ook vooral hoe de cliënten
maar ook de medewerkers en de ouders/verwanten dit beleven en waarderen.
Ook nu kunt u voor meer achtergrondinformatie of het bekijken van filmpjes op
diverse pagina’s doorklikken. Op die manier krijgt u een beter beeld van de beleving
van de zorg binnen PSW, zowel door cliënten als de bevlogen medewerkers.

Dit uiteraard met het doel om daarmee een goed beeld te geven van de kwaliteit
van de zorg die PSW biedt. Het is vervolgens aan u om daar een oordeel over te
vormen en te kijken of u na het lezen van het rapport daar een goed gevoel aan
overhoudt. Immers daar gaat het bij de ouders verwanten meestal om. Het gevoel
moet goed zijn. Er moet een klik zijn met wat u ziet. 

Hiervoor zouden we u het liefst willen meenemen voor een bezoek aan een 
dagbesteding- of woonlocatie. Om sfeer te proeven en te voelen. Maar alleen al
door corona was dit afgelopen jaar niet of nauwelijks mogelijk. 
Zelfs de ouders/verwanten mochten lange tijd niet op bezoek komen op de 
woonlocaties of dagbesteding. Dat was heel moeilijk. Op de eerste plaats voor onze
kinderen/verwanten, maar zeker ook voor de ouders/verwanten en de medewerkers.
Dit motiveerde PSW echter om te zoeken naar alternatieve oplossingen om 
het leven ondanks alles zo aangenaam mogelijk te maken. PSW was in deze 
overrompelende situatie van de  pandemie in staat om snel flexibel in te spelen
op de omstandigheden. Snel invoeren van noodzakelijke  aanpassingen en blijven

Het gevoel moet goed zijn. Er moet een klik zijn met wat u ziet.
Immers daar gaat het bij de ouders verwanten meestal om. 



Reflectie Ondernemingsraad  

2020: Wat een jaar
Reflecterend op het jaar 2020 kunnen we met dit Kwaliteitsrapport zeker zeggen dat
we het als PSW goed hebben gedaan. Allerlei getallen laten ons dat zien en met de
mooie voorbeelden uit de praktijk wordt dat ook bevestigd. Wij als ondernemingsraad
herkennen PSW hierin, dat stelt gerust en maakt ook trots. En dát in een jaar dat altijd
herinnerd zal blijven als het jaar ‘toen alles anders werd vanwege Corona’. 
PSW bleek crisisbestendig, hoe top is dat! Middels samenwerking op álle gebieden
en met álle betrokkenen en geleid vanuit een snel opgericht Corona crisisteam, 
werden er kordaat besluiten genomen om de landelijk opgelegde maatregelen 
vanwege Corona toe te kunnen passen met inachtneming van de best mogelijke zorg.   
Cliënten en ouders/wettelijke vertegenwoordigers gaven ruimte en vertrouwen
om de begeleiding te blijven bieden, ook al was dat op momenten voor iedereen
heel erg moeilijk. Samen werd gezocht naar de beste oplossing voor iedere keer
weer een andere situatie. En kwaliteit zit ‘m soms gewoon in het ‘gewoon blijven
doorgaan’ zoals wij dat merkten bij de medewerkers.

Medewerkers
Medewerkers die ondanks gevoelens van angst en onzekerheid toch de stap durfden
te nemen om  begeleiding te blijven bieden aan cliënten. Gewoon en vooral omdat
je je cliënt zo goed kent.

Medewerkers die in een andere werkomgeving aan de slag gingen om collega’s
van een andere sector uit te helpen. Zoals dagbesteding bieden in een woonlocatie.
Gewoon, omdat je weet hoe je met creativiteit of vaardigheden oefenen een dag
zoveel leuker maakt.

Medewerkers die ‘niet zo digitaal zijn’ zichzelf overtroffen en voortvarend begeleiding
op afstand gingen bieden. Gewoon, omdat je weet dat je cliënt dit ook lastig vindt.
En och, een apparaat aan de praat krijgen lukt dan ook nog wel. 
Medewerkers die van de een op de andere dag het werk, ouderschap en onderwijs
thuis vanaf de keukentafel in goede banen moesten leiden. Gewoon, omdat het
niet anders is.

Kwaliteit borgen en verbeteren
Kwaliteit borgen en op een nog hoger plan krijgen doen we vooral ook door onder
ogen te zien waar het niet goed gaat, dat toe te geven en om hulp te vragen. De eerste
stappen van verbeteren liggen daar. Het praktijkvoorbeeld van AC ’t Zonnehuis op
pagina 11 bevestigt dat. Niet voorbijgaan aan signalen of aan een ‘niet-pluis’ gevoel.
Vaak zijn ze aanleiding voor de OR om een thema onder de aandacht te brengen. 
Waar de aandacht nu naar uit gaat is het aantrekken van medewerkers en ze 
verbonden houden aan PSW, een voorwaarde voor continuïteit voor zorgverlening
en dus ook voor de kwaliteit van de zorg. Positieve gezondheid gaat daarbij helpen.
Andere verbeterkansen werden juist tijdens de Corona crisis duidelijk: overdracht van
werkzaamheden kan beter, ICT is helpend maar kost ook veel tijd, administratieve
regeldruk. Er is nog heel wat te doen.

Stappen
Het Strategisch Meerjarenplan, in samenwerking tot stand gekomen, geeft de richting
aan waar we naar toe willen. Stappen zijn er al gezet en samenwerking is een 
van de antwoorden. Laten we hopen dat het niet lang meer zal duren dat het
samenwerken dan naast digitaal ook middels persoonlijk contact weer kan.

Niet voorbijgaan aan signalen of aan een ‘niet-pluis’ gevoel.
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Reflectie Raad van Toezicht

De titel van het kwaliteitsrapport over 2020, ‘Doorlopend werken aan kwaliteit’ is met
zijn aantrekkelijke vorm van woord en beeld een prettig document om te lezen. PSW
bouwt daarmee door op de in 2019 ingeslagen weg van rapporteren die veel inzicht
geeft en door middel van de ‘bollen’ zorgt voor verdieping op thema’s. Het jaar 2020
wordt naast het werken aan een manier van denken over kwaliteit, meer gericht op
inhoud en leren van en met elkaar, maar ook gekenmerkt door Corona. Daarmee is
2020 een zeer uitdagend jaar geweest wat ook laat zien dat door de bevlogenheid
van de medewerkers, door het denken in mogelijkheden, maximaal is ingezet om de
juiste zorg te kunnen blijven bieden. Het laat ook de lessen zien die geleerd zijn en
hoe daarover met elkaar gesproken en geleerd wordt. Dat is waar in essentie kwaliteit
voor staat, delen, leren, reflecteren en het nog beter willen doen. Dit aangevuld met
de harde cijfers die het verhaal onderbouwen maken dat dit rapport exemplarisch is
voor het werken vanuit de bedoeling waar PSW voor staat. 

        

Dit aangevuld met de  harde cijfers die 
het verhaal onderbouwen 

maken dat dit rapport exemplarisch is voor het 
werken vanuit de bedoeling waar PSW voor staat.

Het rapport geeft ook een doorkijkje naar de ambities voor 2021 met de nasleep
van Corona en het thema; Eigenaarschap in relatie tot leiderschap. Het begrip 
‘eigenaarschap’ vraagt om een herdefiniëring binnen de organisatie. Eigenaarschap
bij medewerkers vraagt om een andere manier van leidinggeven. Aan beide 
onderwerpen wordt in 2021 aandacht besteed. 

Het is een rapport om met trots te delen, over te praten en van te leren, waar
wederom zichtbaar is dat PSW een organisatie is waar passie geen beperking kent. 
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