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Aan de lezer
Het afgelopen jaar werd, meer dan we allemaal wilden, nog beïnvloed door Corona. Aan het begin en het eind van
het jaar leefde het virus op en moesten we leven en werken met de maatregelen die ermee gepaard gingen. De
impact hiervan op cliënten, hun familie en op medewerkers is enorm geweest. De onderlinge solidariteit om elkaar
te ondersteunen en bij te springen bleef onverminderd groot. Dat is niet vanzelfsprekend en heeft veel van mensen
gevraagd. Het maakt me trots om te zien hoe het ons gelukt is om de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van de
zorg en begeleiding in stand te houden en passende zorg te blijven leveren. Afgelopen zomer, ten tijde van de 
watersnood, bleek opnieuw hoe we vanuit saamhorigheid en samenwerking met zowel interne collega's als externe
partners binnen de kortste keren noodvoorzieningen konden treffen, voor het geval dat het water onze locaties zou
binnenstromen. Achteraf gezien was het gelukkig niet nodig, maar wat waren we blij met de aangeboden hulp. Het
maakte dat we vol vertrouwen cliënten en hun verwanten gerust konden stellen. 

In 2021 is onze visie op kwaliteit herijkt. In hoofdstuk 1 leest u hier meer over. Daarbij hebben we gezocht naar wat kwaliteit voor ons betekent.
Er is immers geen eenduidige definitie van te geven. Het is datgene dat onze mensen en zorgmedewerkers als goede zorg ervaren. De Taak van
PSW biedt hiertoe de basis. Naast objectieve data zijn met name de persoonlijke (ervarings)verhalen van de betrokkenen van belang. Zij vormen
uitgangspunten om samen met cliënten, ouders/vertegenwoordigers, medewerkers en andere stakeholders te leren en te ontwikkelen.

U vindt deze beide kanten terug in dit kwaliteitsrapport. In de verhalen van cliënten, verwanten en medewerkers, leest u hoe we samen werken
aan kwaliteit. We zijn samen op ontdekkingstocht, op weg naar betere kwaliteit. We doen dit bewust en tonen aan hoe we dit doen. Aan de hand
van de cijfers en de kritieke prestatie indicatoren (KPI's) leggen we verantwoording af over de opdracht die we hebben. De cijfers nodigen uit om
op zoek te gaan naar het verhaal achter de cijfers en er samen het gesprek over te voeren. Ze zijn input voor ons leren en ontwikkelen. Zo leren
we samen van de ervaringen van gisteren en ontwikkelen we ons naar de mogelijkheden van morgen.

Stephan Bodde, bestuurder

Onze passie kent geen beperkingen
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Dit is PSW 
Bij PSW gaat het om mensen. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking of
ontwikkelingsvraag die, net als iedereen, gelukkig willen zijn, hun eigen leven willen
leiden en een volwaardige plek in de samenleving willen innemen. PSW onder-
steunt hen daarbij: 1165 medewerkers (793 Fte) en 432 vrijwilligers bieden 2375
mensen de zorg en ondersteuning die zij van ons vragen. De medewerkers en 
vrijwilligers sluiten aan bij ieder individueel persoon met zijn/haar wensen en 
mogelijkheden. Dat doen zij samen met de mensen die voor onze cliënten belangrijk
zijn: ouders/verwanten en netwerk. Wij bieden zorg en ondersteuning in Noord- en
Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek, midden in de samenleving waar onze
cliënten deel van uitmaken. We werken daarbij samen met partners binnen en 
buiten de zorg. 

De Taak
In De Taak legt PSW al meer dan 65 jaar de basis
voor het dagelijks werk. De Taak omschrijft de  
opdracht vanuit de samenleving zoals die 

binnen de organisatie wordt gevoeld, zowel
door de medewerkers in de primaire zorg
als door de ondersteunende diensten. Uit-
gangspunt blijft voor ons altijd de vraag

van de mensen die we ondersteunen. 

Wat is kwaliteit?
Het begrip ‘kwaliteit’ laat zich niet gemakkelijk omschrijven. Wat 

bedoelen we er precies mee? Je kunt het niet zien of
vasthouden. Toch hebben we het regelmatig over kwaliteit
en vinden we het erg belangrijk in ons werk en de ondersteuning
die we bieden. Dé kwaliteit bestaat niet. Kwaliteit van zorg ontstaat in
de ontmoeting tussen mensen. Kwaliteit is datgene wat we met elkaar
goede zorg vinden. Het fundament daarvan is bij PSW verankerd in
De Taak. 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, zowel bij
de uitvoering, de borging als de verantwoording. We willen onze resultaten
immers zichtbaar maken en erop kunnen sturen. We streven naar een
goede balans, waarin de controlerende elementen in verhouding staan
met het samen leren. De visie op kwaliteit is in 2021 vertaald in een korte
notitie die hierbij als ‘paraplu’ dient. 

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

klik hier
voor onze 
Visie op 

kwaliteit 
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PSW opende in 2021
in Reuver en Sevenum
twee nieuwe woonbegeleidingscentra waar
in totaal 48 bewoners midden in het dorp
een nieuw thuis hebben gevonden. 

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/03/De-Taak.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/03/Visie-op-kwaliteit.pdf


Ons kwaliteitssysteem
PSW heeft het kwaliteitssysteem vertaald naar een tekening,
waarbinnen het samenspel tussen de verschillende aspecten
van kwaliteit is weergegeven. We willen medewerkers, ouders/
verwanten, medezeggenschapsorganen, toezichthouders en externe
stakeholders een overzichtelijk beeld geven van wat bij PSW bijdraagt aan de wijze
waarop kwaliteit geleverd wordt. Het doel is ook de informatie achter de diverse
bollen gezamenlijk te vullen. 

Strategie, voortgang en herijking 
In 2020 is het strategisch meerjarenplan 2020-2024 uitgebracht:
“Blijven wie we zijn; door te veranderen”. Hierin staan zes 

ontwikkellijnen benoemd. De ontwikkelingen en resultaten op
deze ontwikkellijnen zijn te lezen in het jaarverslag. 

Het meerjarenplan wordt regelmatig herijkt. Daarbij wordt vooral gekeken naar
externe ontwikkelingen. Wat vraagt de samenleving van ons en stelt de gekozen
koers ons daartoe in staat? De visie en hoofdlijnen blijken nog altijd passend. 
Quadruple aim blijft de basis: we streven naar tevreden cliënten, werkplezier voor
medewerkers, gezonde burgers (positieve gezondheid) en duurzaam betaalbare
zorg. Wel is de prioritering bijgesteld. Duurzaam personeelsbeleid staat bovenaan,
gezien de situatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden ook binnen andere 
ontwikkellijnen nadrukkelijker prioriteiten vastgesteld, zoals op het gebied van
nieuwe zorgproducten en meer verbinding tussen strategie en zorgtechnologie.
Om beter te kunnen prioriteren én om trajecten goed af te ronden en te borgen via de
PDCA cyclus (plan, do, check, act), is er in het najaar van 2021 een aanvang gemaakt
met werken op basis van een gestructureerd portfolio- en projectmanagement.
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bekijk 
hier het 

kwaliteits-
systeem 

PSW

klik hier
voor het maat-

schappelijk
jaarverslag

2021 Proberen, leren en reflecteren op de werkvloer 
“Ik dacht dat ik het allemaal wel wist, nee dus…” 

Louise Haasen is teamleider wonen. Hoe kijkt zij vanuit haar functie
naar proberen, leren en reflecteren om op basis daarvan de kwaliteit
van zorg te verbeteren? En hoe zien de persoonlijk begeleiders Lana
Jansen en Nicole Driessen dat? 

Louise: "Ik kreeg ooit de opmerking: 'Kom ik met een probleem bij jou,
kan ik het nog zelf oplossen, dat is toch jouw taak? Nu hoor ik: 'Kan ik
even met je sparren?' 
Lana: “Als de teamleider de goede vragen stelt, al zijn die heel kritisch,
dan word je aan het denken gezet. Maar het proces blijft van jou, dat
geeft voldoening en een trots gevoel.” 
Nicole: “Ik was bij mijn vorige werkgever gewend opdrachten te
krijgen en die vervolgens ‘gewoon’ uit te voeren. Het duurde
even eer ik eraan gewend was dat ik een groot stuk vrijheid
in mijn werk had en zelf oplossingen mocht zoeken.”

klik hier 
voor het hele
verhaal van
Lana, Nicole 

en Louise

https://psw.nl/over-psw/kwaliteitssysteem/
https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/04/Maatschappelijk-Jaarverslag-2021-PSW.pdf
https://psw.nl/2022/03/11/proberen-leren-en-reflecteren-op-de-werkvloer/


In het meerjarenplan 2020-2024 van PSW is een
van de speerpunten Positieve Gezondheid. Lea van
der Kolk kreeg in 2021 de opdracht te onderzoeken
hoe het gedachtegoed van Positieve Gezondheid
binnen PSW het beste kon worden ingebed: Lea:
“Dat gedachtegoed is heel mooi, past bij PSW en
komt nauw overeen met onze visie De Taak en
onze ondersteuningsplansystematiek. We zijn
dus ‘vanzelf’ al een heel eind op weg. Maar er is nog
veel meer uit te halen als we het gedachtegoed
verder verspreiden en nog meer op maat 
toepassen. Daar kunnen we als PSW nog in leren
en verbeteren.”

Kerngedachte
“Positieve Gezondheid gaat uit van de
eigen kracht en regie van mensen en niet
van beperkingen, schotten of (de focus
op) het probleem. Het moet ingebed en
doorleefd zijn in de hele organisatie, zowel
voor de mensen die wij ondersteunen als
voor de medewerkers. ‘Hoe zet je iemand in zijn
kracht, wat kan hij/zij zelf (al), wat wil en motiveert 
iemand, wat draagt bij aan iemands zelfredzaamheid of
eigenaarschap?’ zijn vragen die hierbij passen en die je
regelmatig samen moet bespreken. Instrumenten als
motiverende gespreksvoering, de Yucelmethode en het
eigen initiatiefmodel zijn waardevolle scholingen die
door meerdere teams al zijn gevolgd.”

Gedaan en gemist
Lea volgde zelf bijeenkomsten,
workshops en scholing. Bin-
nen PSW bracht ze Positieve
Gezondheid via verschillende
interne communicatiekanalen
onder de aandacht, ging ze bij
veel locaties op bezoek om het
gesprek aan te gaan, zette ze
een scholingstraject op en gaf
ze workshops. “Ik heb veel
mooie gesprekken gehad en veel geleerd. Er zit zoveel
talent en kracht binnen PSW, ik ben alleen maar 
positiever geworden over de PSW-medewerkers! We

moeten die talenten en krachten er wel nog
meer uit halen en benutten! Ten gunste van

onze cliënten maar ook vanuit de vraag:
‘wat hebben collega’s nodig om lang, 
gezond en gelukkig bij PSW te blijven?’
Zonder Positieve Gezondheid als 

verplichting op te leggen. Het moet zich
als een olievlek verspreiden, waarbij we het

vuurtje blijven aanwakkeren. Ook de ‘taal en
begrippen’ van Positieve Gezondheid moeten

meer bekend worden. Dat vraagt tijd. Corona heeft
wat dat betreft roet in het eten gegooid. Door mijn
combinatiefunctie, ik ben ook coördinator Westelijke
Mijnstreek, lag de prioriteit bij mij ook niet altijd 
bij Positieve Gezondheid. Die combinatie was dus 
achteraf misschien niet de allerhandigste, een leerpunt
voor de toekomst.” 

Corona helpend
“Corona is op dit gebied aan de 
andere kant helpend geweest: door-
dat vaste patronen noodgedwongen
wegvielen, kwam er ruimte voor het
gesprek over andere vragen, wensen
en ideeën. Wat wil mijn cliënt nu
daadwerkelijk? Dat leidde soms tot
minder dagen werken, later beginnen
met werken, andere dagbesteding of
meer tijd om cliënten vaardigheden

aan te leren of hen meer de ruimte geven iets zelf te
doen. In plaats van ‘Ik strijk die broek wel even voor je,
dat gaat sneller’: ‘Zullen we samen die broek strijken?
Begin jij maar, help ik je als dat nodig is.” 

Kaders aangeven en op maat invullen
Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid binnen
PSW omarmen en gaan ‘doorleven’ zit er zeker in, het
past bij PSW en kan iets toevoegen. We moeten het wel
activeren en elkaar die vragen blijven stellen waarmee
we vaste patronen ter discussie stellen en open blijven
staan voor andere ideeën en mogelijkheden. Daarvoor
moeten we elkaar in het belang van de cliënt binnen
en buiten PSW nog beter weten te vinden en die 
samenwerkingen borgen. Altijd gebaseerd op de 
kerngedachte van de eigen kracht en regie van mensen
en denkend in mogelijkheden. Als we daarvoor het
kader van Positieve Gezondheid gebruiken en dat 
personaliseren of op maat op regio’s en locaties 
toespitsen, dan kunnen we er nog heel veel uithalen!” 

Positieve Gezondheid 
                   op maat
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Cliëntervaringen 
PSW wil graag weten hoe cliënten de zorg en ondersteuning van PSW ervaren. PSW beschikt over meerdere
instrumenten (afhankelijk van de financieringsvorm) die informatie geven over de ervaringen van cliënten. 
Het gemiddeld rapportcijfer waarmee cliënten hun tevredenheid over de geboden ondersteuning door 
medewerkers van PSW uitdrukken, staat in onderstaande tabel. Dit cijfer wordt doorlopend gemeten
middels de basisvragenlijsten in de ondersteuningsplansystematiek.

Deze tabel laat zien dat de tevredenheid gestegen is ten opzichte van
2020, in Coronatijd! Het door cliënten ervaren geluk op de diverse 
levensdomeinen is vertaald in een geluksscore. De PSW-brede gemiddelde
geluksscore in 2021 is 8,6. 

De cijfers dienen als een thermometer om een globaal beeld te krijgen. De individuele ervaringen van cliënten die aan de orde
komen in gesprekken met begeleiders, bieden de meest waardevolle informatie en aanknopingspunten om te verbeteren.

PSW Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van een 
passende baan. enkele  voorbeelden hoe passend werk de kwaliteit van leven van mensen vergroot.

PSW heeft in 2021 te maken met een terugloop van het aantal
cliënten dat de dagbesteding bezoekt. Bij de analyse van
oorzaken (voor een groot deel Corona-gerelateerd), blijkt
ook een andere, positieve, kant: cliënten die doorstromen
naar (vrijwillig of betaald) werk.    
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Hoofdstuk 2
Cliënten

Yaniek ontwikkelt
zich van dagbesteding
naar betaald werk 

In 2017 start Yaniek Zeekaf vanuit
de Parkschool in Sittard (een
school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs) met een
stage bij PSW binnen het trai-
ningsteam. Yaniek geeft vanaf
dag één aan dat ze graag nog
verder wil leren en dat haar doel
een betaalde baan is. Ze gaat 
ervoor en doet het! 

lees hier
het hele 

verhaal van
Yaniek

meer
weten? klik
hier voor de 
resultaten

                             2020 2021
Wonen en Dagbesteding 8,2 8,4
PSW Thuis           8,2 8,3
PSW Junior          8,0 8,1
PSW Werk           8,1 8,6

klik hier
voor het 

filmpje over
Fortuna en

Fletcher 

klik hier 
voor het 

filmpje van 
Sophie   

klik hier 
voor het 

filmpje van 
Serena

https://psw.nl/2022/03/11/yaniek-ontwikkelt-zich-van-dagbesteding-naar-betaald-werk/ 
https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/05/Clientervaringen-2021-Definitieve-versie-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zTE564SPlTY
https://www.youtube.com/watch?v=DF3idS_TOGE
https://www.youtube.com/watch?v=qj-la_FMlow


Suhailah Abdal verzorgde twee jaar lang haar
vader toen die ernstig ziek werd. Na zijn overlijden
wist Suhailah: “Dit is goed werk voor mij, dit wil
ik doen. Omdat ik geen goed Nederlands sprak en
geen diploma’s had, dacht ik dat ik nooit een baan
zou krijgen. Nu heb ik een vast arbeidscontract van
24 uur in een zorgcentrum.”

Vader
“Toen mijn vader erg ziek werd, kreeg hij thuiszorg. Die
thuiszorg deed het heel goed, maar ik werd er erg 
verdrietig van dat ze moesten werken met handschoenen
aan en een masker op. Ik heb toen gevraagd of ik mocht
helpen. Zo is het begonnen. Ik heb mijn vader tot zijn
dood verzorgd. De thuiszorg heeft mij in die tijd veel 
geleerd. Toen mijn vader overleden was heb ik bij de 
gemeente gevraagd voor een baan in de zorg. Want ik wist
nu dat ik dat wilde: de zorg voor andere mensen doen.”

De aanloop 
“De Wmo contactpersoon van de gemeente heeft 
mij naar PSW verwezen. Bij de kennismaking in het 
activiteitencentrum (AC) in Herten heb ik gezegd dat de
activiteiten daar niet ‘mijn ding’ zijn. Ik wilde buiten het
AC werken. Ik kon toen met begeleidster Robbin naar het
zorgcentrum in Herten om daar met een groep te 
werken. Dat was heel fijn. Toen kwam Corona en mijn
werkplek in het zorgcentrum viel weg. Ik heb toen een paar
maanden in de kantine van het AC gewerkt, bijvoorbeeld

eten voorbereiden. Ik ben tegen Robbin blijven zeggen
dat ik in de zorg wilde werken. Zij heeft toen een gesprek
geregeld met Ruud, die jobcoach is bij PSW Werk.”

Ruud: “Suhailahs motivatie voor een baan in de zorg was
meteen duidelijk! Het vervolg was eigenlijk een een-twee-
tje: PSW Werk heeft veel samenwerkingspartners en
goede banden met zorgaanbieder Proteion. Ik heb een
gesprek geregeld met de vrijwilligerscoördinator van
zorgcentrum Roncalli in Roermond. Een betaalde baan
konden zij niet bieden omdat Suhailah geen opleiding
heeft gevolgd, ook in Irak niet, en geen diploma's heeft.
Suhailah kon wel medio 2020 als vrijwilliger beginnen in
een van de huiskamers van het zorgcentrum!”

Vrijwilliger
Suhailah: “Ik ben aan de slag gegaan en vond het erg
leuk. Ik werkte veel, soms vijf dagen en dan viel ik in het 
weekend ook nog vaker in. Ik deed mijn werk goed, was
er altijd, was nooit ziek en hoefde geen vrij. Ruud: ‘Ze is
een voorbeeld voor iedereen’ kreeg ik al snel te horen.
Haar flexibiliteit, loyaliteit en inzet zijn enorm. Je moet 
haar eerder afremmen dan stimuleren. Die positieve
werkhouding werd natuurlijk opgemerkt.” Suhailah: “Ik
zag dat ik als vrijwilliger veel dezelfde dingen deed als mijn
betaalde collega’s. Toen een collega zwanger
werd, dacht ik: dit is mijn kans, nu ga ik de
teamleider vragen voor een echte
baan. Ik zei: ‘Je kent me nu toch? Ik
heb laten zien wat ik kan en hoe ik
werk, ik wil deze baan, alsjeblieft.” 

Een baan! 
Ruud: “De teamleider nam haar vraag serieus en niet veel
later kwam het aanbod: een arbeidsovereenkomst van 16
uur als zorghulp. Op basis van de kennis bij PSW Werk over
regelingen en subsidies om mensen aan werk te helpen,
heb ik de werkgever ondersteund daar nog 4 uur bij te
doen. Een win-win situatie. Daarnaast hebben we voor 
Suhailah nog twee zaken geregeld. Vanuit de pilot Waar-
devol Werk van de gemeente zijn er extra begeleidingsuren
beschikbaar gesteld. Hierdoor is het mogelijk dat Suhailah
middels een praktijkervaring bezig is met praktijkleren en
kan ze na deze opleiding een certificaat krijgen waardoor
ze werkzaamheden mag uitvoeren. Ze is dan ‘Helpende
zorg en welzijn’. Daarnaast  is een vaktaalcoach ingezet 
om  Suhailah extra te ondersteunen bij het aanleren van 
schrijf- en taalvaardigheden. De extra ondersteuning van
de vaktaalcoach en het praktijkleren doet ze tijdens haar
werk. Daarom heeft ze nu zelfs een contract van 24 uur.”

Suhailah: “Dat is samen met 3 andere collega’s het meeste
van allemaal op de afdeling! Ik hoop dat ik er ooit nog
meer uren bij krijg. Ik werk hier graag, ik heb de goede
keuze gemaakt. Die betaalde baan betekent veel voor mij.
Hij is belangrijk voor mijn toekomst. Ik ben blij dat Robbin
en Ruud mij geholpen hebben. Zij wisten de weg, dit was
mij alleen niet gelukt, maar met onze zes handen wel!” 

Ruud: ”Wij hebben zeker ons steentje bijgedragen,
maar alles staat of valt met de motivatie en 

werkhouding van de werknemer zelf. Suhailah
heeft deze baan zelf verdiend. Ik ben trots op
haar en zij mag zeker trots op zichzelf zijn!” 

Van vader verzorgennaar vaste baan
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   Cliënt/ouder/verwantenportaal 
PSW beschikt over een cliënt/ouder/verwantenportaal (COV), dat
cliënten, ouders en verwanten kunnen gebruiken om mee te kijken naar
de rapportages en gedeelde documenten in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Het portaal
wordt steeds verder doorontwikkeld en gebruiksvriendelijker gemaakt. In 2021 is een 
enquête uitgevoerd onder de gebruikers. Er wordt relatief weinig gebruik gemaakt van het
COV-portaal. Deels komt dat door het feit dat PSW de ondersteuningsplannen altijd samen
met cliënt en ouders/verwanten maakt. Daardoor is er reeds inzage in het document. 
Daarnaast werkt PSW met de programma’s Carenzorgt en SocialSchools die betrokkenen al
meenemen in wat er in de begeleiding en zorg gebeurt. De verplichte beveiliging van het
portaal (tweefactor-authenticatie) draagt helaas niet bij aan het gebruikersgemak. In 2022
zullen de persoonlijk begeleiders ondersteund worden in het uitdragen van en uitleg geven
over het COV-portaal en het actief delen van bestanden, zodat het COV-portaal meer onder
de aandacht komt van potentiële gebruikers. 

Ondersteuningsplan
PSW vindt het belangrijk dat de mensen die wij begeleiden beschikken over een actueel en
passend ondersteuningsplan (OP). Over het hele jaar genomen beschikte in 2021 gemiddeld
78,3% van de cliënten over een actueel OP. De gestelde norm van 95% is zeer ambitieus, maar
blijft ons streven. Om die reden houden we eraan vast. Omdat de uitvoering nog steeds onder
de gestelde norm blijft, heeft de centrale cliënten/ouder/verwantenraad de bestuurder hier
al enkele malen op bevraagd. Het vraagt een continue alertheid en veel sturing om deze norm
te halen. De ondersteuningsplansystematiek blijft continu in ontwikkeling, waarbij het 
uitgangspunt is dat alle verschillende zorgvormen er optimaal mee kunnen werken. In 2021
is een werkgroep aan de slag gegaan met de kwaliteit van de ondersteuningsplannen. Uit het
verbetervoorstel dat eind 2021 gepresenteerd is, blijkt dat de (maatwerk)scholing van mede-
werkers aandacht en bijstelling behoeft en dat er meer nadrukkelijk gestuurd moet worden
op de aanwezigheid en de kwaliteit van de ondersteuningsplannen. Ook het systeem waarin
de ondersteuningsplannen geschreven worden, vraagt om verbeteringen. Deze worden in de

loop van 2022 aangebracht. In het najaar van 2021 is onder alle medewerkers van
PSW een tevredenheidsonderzoek over het elektronisch cliëntdossier/onder-

steuningsplan uitgezet. Het tevredenheidscijfer is gestegen van 6,4 naar 7. 

Medezeggenschap cliënten   
Vanwege de (vaak grotere) kwetsbaarheid van onze cliënten zijn door Corona in 2021 
wederom veel vergaderingen van de zeven cliëntenraden en de centrale cliëntencommissie
niet doorgegaan. Misschien zijn we daarbij te voorzichtig geweest? Het was afwegen van 
risico’s maar ook denken aan de beeldvorming ‘naar buiten toe’: moeten cliëntenraden 
fysiek bij elkaar komen als dat voor medewerkers niet toegestaan is en in de woning of 
dagbesteding in bubbels wordt gewerkt? Het leverde bij de leden aan de ene kant 
onduidelijkheid en soms ontevredenheid op, aan de andere kant was er vooral begrip. Er is
een enkele keer digitaal vergaderd. Meerdere malen sloot een enkele cliënt digitaal aan bij
een fysiek overleg. Een cliëntenraadslid zegt daarover: “Ik vind digitaal vergaderen niet fijn,
het gaat beter als we bij elkaar zitten. Het is veel moeilijker om je te concentreren.” De 
cliëntenraden geven aan dat teamleiders en begeleiders de cliënten in de Coronaperiode
voortdurend goed geïnformeerd hebben over met name de maatregelen. Dat gebeurde
veelal in huiskamer- of activiteitenoverleg. Waar PSW sneller weer met de lokale
ouder/verwantenraden over Corona in gesprek ging, gebeurde dit met de cliëntenraden
weinig. Ondanks dat dit deels kwam doordat veel bijeenkomsten uitvielen, zouden de lokale
cliëntenraden toch sterker in hun rol als medezeggenschapsorgaan kunnen worden gezet.
PSW gaat in 2022 extra aandacht schenken aan cliëntparticipatie. 
Daar waar cliëntenraden doorgingen, was Corona het hoofdthema. Aan de orde kwamen
zaken als: wat betekenen de maatregelen nu concreet, zijn ze duidelijk, worden cliënten
goed geïnformeerd, hoeveel last hebben cliënten ervan, zijn er zorgen, waarom verschillen 
maatregelen per locatie of tussen cliënten en medewerkers, wat kunnen we verbeteren?
Daarnaast kwamen de reguliere onderwerpen aan de orde: sfeer, bezetting en bijzonder-
heden op de groepen, uitstapjes en vakanties, feestdagen en activiteiten, ontspanning
en trefcentrum, kwaliteitsrapport PSW, zaken rondom de raad zelf. Alle raden zijn akkoord
gegaan met de verandering van de zittingstermijn naar twee keer vier jaar. Door de lagere
frequentie van overleg en nadruk op Corona, is de nieuwe medezeggenschapsregeling
weinig inhoudelijk besproken. Dat moet in 2022 zeker weer opgepakt worden en met
name de rol en bevoegdheden van de cliëntenraad en bewonersoverleg. Op enkele 
plekken zijn nieuwe coaches begonnen, in Coronatijd geen ideale start. Ook dat vraagt in
2022 verdere aandacht. 

klik 
hier voor de 

resultaten van 
de enquête 

naar het COV 
portaal.

klik 
hier voor de 

resultaten van het
tevredenheids-
onderzoek ECD

https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/03/Analyse-enquete-COV-portaal.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/03/ECD-Tevredenheidsonderzoek.pdf
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De cliëntenraad van Wonen Roermond, Roerdalen en Echt kreeg in 2021 een bijzondere vraag: 

adviseren  over  de  nieuwbouw van een vierde woonhuis bij woonbegeleidingscentrum Echt. 

Mark Seijkens woont in woonbegeleidingscentrum (WBC) Echt en is namens dat
WBC sinds 2017 lid van de cliëntenraad Wonen Roermond-Roerdalen-Echt. In
september kreeg de cliëntenraad het verzoek te adviseren over de nieuwbouw
van een vierde woonhuis bij WBC Echt. De raad ging ermee aan de slag. 

Welles-nietes 
Mark: “Ik had in de cliëntenraad al eerder verteld dat er plannen waren voor een vierde
woonhuis in Echt. Door allerlei vergunningen gedoe was het steeds welles-nietes. 
Dat vond ik niet fijn en andere bewoners ook niet, het was onduidelijk. Toen kwam 
de teamleider in het WBC vertellen dat PSW echt wilde gaan bouwen. Zij heeft in het 
bewonersoverleg van alle huiskamers uitleg gegeven, de tekeningen laten zien en we
konden vragen stellen.”

De cliëntenraad
“In de cliëntenraad hebben we het ook besproken. Onze coach zei dat de raad er advies
over moest geven. Hij heeft uitleg gegeven waarom en hoe dat gaat. We hebben met
de raad vragen opgesteld voor de teamleider omdat we nog een paar dingen wilden
weten. Anders konden we geen goed advies geven. Die vragen gingen over: of er goede
vluchtroutes komen, of het nieuwe huis goed aangepast wordt voor bewoners met 
rolstoelen en of de bewoners die nu in WBC Echt wonen óók iets te vertellen hebben
over de nieuwbouw. Want ik vind: als je er zelf woont, heb je er toch iets over te zeggen?!

Niet alleen PSW, de ouderraad of ouders en familie. Voor sommige bewoners is dat
wel moeilijk, maar andere kunnen best meebeslissen.”

Het advies 
Na de voorbereiding volgt overleg met de teamleider. Helaas moet dat door Corona
digitaal: “Dat was niet prettig, ik vind echt vergaderen fijner en beter. De verbinding
kraakte soms en het was gedoe met de microfoons uitzetten. Ik kon me moeilijker 
concentreren, maar het lukte toch. We hebben er de tijd voor genomen om het goed
te bespreken. De teamleider heeft net als in het WBC duidelijke uitleg gegeven, de 
tekeningen laten zien en onze vragen beantwoord. Dat deed ze goed, iedereen gaf aan
dat het duidelijk was. Toen hebben we een voor een moeten zeggen of we het een
goed plan vonden en het ermee eens waren. De een stak zijn hand op, de ander zei
‘ja’. Alle leden waren het er mee eens. De teamleider was daar blij mee. De coach heeft
een verslag gemaakt en onze voorzitter John heeft dat gelezen en goedgekeurd. Van
ons mag de bouw beginnen!”

Een kans op een woonplek 
“WBC Echt is het meest zuidelijke WBC van PSW.  Er zijn volgens mij veel mensen die 
bij PSW willen wonen. Wat ik zelf het fijnste vind van dit alles, is dat negen mensen
straks een nieuwe woonplek krijgen. Ik vond het goed dat wij konden meepraten en
meebeslissen. Het was soms moeilijk, maar leuk om te doen.”

Bewoners moeten kunnen  meebeslissen! 



Veiligheid 
Veiligheid is voor PSW een belangrijke waarde, die een
plaats heeft tussen andere afwegingen op het gebied
van kwaliteit. 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.
Voor zover dat mogelijk is, zijn we voorbereid op 
risicovolle situaties. De ondersteuningsplansystematiek
brengt de belangrijkste risico’s onder de aandacht en
zorgt ervoor dat afspraken kunnen worden vastgelegd. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen 
In het kwaliteitsrapport 2020 schreven we dat er op
het gebied van medische handelingen behoefte was
aan meer duidelijkheid over wie wat onder welke
voorwaarden mag doen. Als aanvulling op de in 2020
vernieuwde notitie over voorbehouden en risicovolle
handelingen is een beknopt overzicht gemaakt dat
medewerkers een duidelijk kader moet bieden over
de scholing en toetsing van deze handelingen. Tevens
is de afspraak gemaakt dat ambulante medewerkers
binnen PSW Junior geen voorbehouden of risicovolle
handelingen verrichten en dus ook geen medicatie
toedienen. In de ontwikkelingsgroepen of bij HeiKei
kan dit wel, maar uit veiligheidsoverwegingen alleen
volgens de richtlijnen die binnen PSW zijn gesteld.

In overleg met de praktijktoetsers en aandachtsfunctio-
narissen medicatie is uitdrukkelijk aandacht geschonken

aan de uitoefening van hun rollen.
De kennis en ervaringen die zij opdoen
en met elkaar delen zijn een waardevolle
bron voor leren en verbeteren. Dit geldt
zowel voor de betrokkenen onderling, als voor PSW 
als organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen 
van medicijnen bij dagbesteding en een efficiënte 
wijze van aftekenen. Maar ook aan de manier waarop 
de praktijkinstructeurs en aandachtsfunctionarissen 
medicatie collega’s instrueren en toetsen, wat hiervoor
nodig is en tegen welke ‘hobbels’ medewerkers aanlopen
in de uitvoering van de richtlijnen. Daarnaast leert het
HKZ-certificeringsbezoek ons dat er na het in gebruik
nemen van MediCheck (ons digitale aftekensysteem) 
onvoldoende aandacht is geweest voor het verwijderen
van op de locatie aanwezige ‘papieren’ medicatiegegevens. 

Om zowel voor cliënten als medewerkers herkenbaar en
veilig te werken op het gebied van voorbehouden en 
risicovolle handelingen, maakt PSW gebruik van de Vilans
Protocollen. 575 medewerkers hebben
inmiddels de weg weten te vinden naar
de betreffende tegel in het PSW Portaal. 

Uit een interne audit blijkt dat Corona de alertheid op 
hygiëne en infectiepreventie heeft vergroot, maar dat
aandacht voor basiskennis op het gebied van hygiëne en
infectiepreventie desondanks geen overbodige luxe is.

Advance Care Planning 
De Coronatijd heeft een vergrootglas gelegd op het feit

dat soms snel moeilijke medische beslissingen
moeten worden genomen, bijvoorbeeld bij 

besmetting met ernstige gevolgen. Dan is het fijn als
medewerkers van PSW, familieleden en de arts weten
wat de cliënt wil. Advance Care Planning (ACP) is een 
Engelse term die gebruikt wordt in de medische wereld,
om van tevoren met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger
te bespreken welke (medische) zorg de cliënt nog wil 
krijgen als deze ernstig ziek wordt en misschien zelfs
doodgaat. Wat er besproken is, wordt opgeschreven. Op
het moment dat er snel iets moet gebeuren en de cliënt
geen beslissing meer kan nemen, weten anderen hoe de
cliënt de zorg voor nu en de directe toekomst graag zou
willen. Er zijn diverse hulpmiddelen gemaakt om hierover
het gesprek aan te gaan. De informatie die door PSW
wordt opgehaald, kan als input dienen voor de officiële
ACP-gesprekken die door een arts gevoerd moeten worden. 

Bedrijfshulpverlening
In de Coronaperiode zijn de klassikale theoretische BHV-
trainingen omgezet in e-learning en er zijn ‘trainingskits
EHBO’ ter beschikking gesteld om op locatie mee te 
oefenen. Het HKZ-certificeringsbezoek toonde aan dat
we de BHV-organisatie op sommige plekken kritischer
onder de loep moeten nemen. Het gaat dan om locaties
waarvan PSW niet de eigenaar of hoofdhuurder is,
maar waar wel medewerkers en cliënten aanwezig
kunnen zijn op momenten dat de hoofdhuurder er niet
is. Denk bijvoorbeeld aan een ontwikkelingsgroep in
een basisschool tijdens schoolvakanties. We gaan 
inventariseren welke locaties dit betreft en wat de 
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klik 
hier voor 

uitleg over 
Advance Care 

Planning 

https://vimeo.com/516227213/54d2213fe1


feitelijke situatie inzake de BHV-organisatie ter plekke is. Op basis van de inventarisatie
stellen we vast of alle momenten dat er medewerkers of cliënten in een pand aanwezig
zijn, gedekt zijn in de BHV-organisatie van de hoofdgebruiker. Tevens worden afspraken
gemaakt met de hoofdgebruikers van de locaties over deelname van PSW-medewerkers
en cliënten aan jaarlijkse BHV-oefeningen. Waar nodig wordt training aangeboden aan
medewerkers of vinden gerichte locatiegebonden instructies plaats.

Leven in vrijheid 
Het beleid Leven in Vrijheid, gebaseerd op de Wet Zorg en Dwang (Wzd), vraagt een
continue alertheid van medewerkers. PSW medewerkers hebben relatief weinig te
maken met onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen, maar daar waar
het nodig is, zijn we alert op de noodzaak, de proportionaliteit, subsidiariteit en de 
effectiviteit ervan. De Wzd functionarissen spelen hierin een belangrijke toezichthoudende
rol. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met Wzd-ontwikkelgesprekken, waarbij
de Wzd functionarissen met teams in gesprek gaan over het beleid
Leven in Vrijheid en hoe zij hiermee omgaan in de praktijk. Dit is
ook onderwerp van gesprek tijdens teamintervisies. 
Tijdens interne en externe audits is het beleid Leven in Vrijheid
aan de orde geweest. Het externe auditteam sprak waardering
uit voor de speciale functionaliteit die in het elektronisch
cliëntdossier is gebouwd. Deze neemt medewerkers op een
logische manier mee in het proces en stappenplan rondom 
onvrijwillige zorg. Het merendeel van de teams is dit jaar geschoold

en gestart met het op deze manier vastleggen van onvrijwillige zorg.
In juli bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek

aan PSW over de uitvoering van de Wzd. De inspecteurs
waren positief over ons beleid Leven in Vrijheid. Op enkele
punten ziet de inspectie nog wel verbetermogelijkheden.
Deze zijn verwerkt in de analyse over onvrijwillige zorg. 

Een handig hulpmiddel! 
Een van de middelen die medewerkers helpt en meer leert over
de Wet zorg en dwang is het Wzd spel dat PSW zelf ontwikkelde.
Doel van het spel is om bewustwording te creëren, te leren van
elkaar en samen de discussie aan te gaan over deze wet en de
werkwijze van PSW hierin. Teams spelen het spel bijvoorbeeld in
een werkoverleg.

klik hier
voor het 

vastgesteld 
briefrapport 

van de IGJ 

klik hier
voor de 

analyse over 
onvrijwillige

zorg
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https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/03/2682677-V2032584-Vastgesteld-briefrapport-PSW-publicatieversie.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/05/Analyse-Wet-Zorg-en-Dwang-over-het-jaar-2021-PSW-met-reactie-COVR.pdf
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Incidenten

  Agressie 1712 54%
  Medicatie 592 19%
  (Bijna) ongeval 477 15%
  Onveilige situatie 395 12%

      Totaal aantal gemelde incidenten 3176

Begin 2021 is een tegel in het PSW Portaal gemaakt om het melden van incidenten waar
geen cliënten bij betrokken zijn, de zogenaamde niet-cliëntgerelateerde incidenten, 
voor iedereen sneller en eenvoudiger te maken. Specifieke aandacht is besteed aan het
melden van omgangsvormen van ouders/verwanten of derden die ‘niet oké’ zijn richting
medewerkers. Dit heeft geleid tot 13 meldingen in 2021.
De aandachtsfunctionarissen kwaliteit van PSW hebben in hun eigen teams ‘de 
breinaald in de cake gestoken’ op het gebied van incidenten. Uitkomst daarvan is dat de
nieuwe werkwijze voor het melden van incidenten als zeer positief, gebruiksvriendelijk en
efficiënt wordt ervaren. Incidenten zijn gespreksonderwerp in teams met de bedoeling
om ervaringen te delen, te reflecteren, ervan te leren en vervolgens te verbeteren. De
vraag ‘Wat is een incident?’ met name als het gaat over agressie of onheuse
bejegening, is in diverse teams voorbijgekomen. Het krijgen van een
goed overzicht en totaalbeeld om trends te ontdekken en goede
analyses te doen, zijn ontwikkelpunten. Evenals (de aantoonbaarheid
van) de afhandeling en opvolging van incidenten, leren we uit het
HKZ-certificeringsbezoek. Dit krijgt een vervolg in 2022.

Privacy
Anno 2021 horen privacy en gegevensbescherming bij de dagelijkse zorg
en bedrijfsvoering van PSW. Er is een breed besef dat wij werken met mensen die
veel informatie aan ons toevertrouwen om goede kwaliteit van zorg en ondersteuning
te krijgen. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid bij de verwerking van persoonsgegevens.
Daarnaast hoort ook de privacy van onze medewerkers bij onze opdracht. We blijven

inzetten op bewustwording en gedrag van medewerkers, juist
omdat het zo belangrijk is voor cliënten én medewerkers. Daarnaast
groeit de aandacht voor cybersecurity. Wereldwijd nemen de risico’s
toe dat criminelen inbreken in systemen. In 2021 is veel geïnvesteerd
in veilige systemen.

Klachten, geschillen en meldingen 
Medewerkers van PSW zijn enorm betrokken bij de cliënten. Niet voor niets is het
cijfer voor betrokkenheid in het medewerkers tevredenheidsonderzoek een 8,6.
De geluksscore van onze cliënten staat al jaren op rij op 8,6. Mooie cijfers, die niet
alles zeggen, maar wel iets over de inzet van onze medewerkers. Zij doen dagelijks
hun best om goede zorg te bieden. Meestal slagen we daarin. Toch maken we 
fouten of kan het gewoon beter! Vragen en problemen van cliënten en hun 
ouders/vertegenwoordigers worden opgepakt 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 > vertrouwenspersoon > klachtenfunctionaris >
klachtencommissie > geschillencommissie. Cliënten en ouders/vertegenwoordigers
kunnen deze stappen doorlopen, maar desgewenst ook meteen opschalen.
Het Meldteam geweld in de zorgrelatie heeft in 2021 in totaal 17 meldingen 
behandeld, in 2020 waren dit er slechts 6. Tijdens een webinar voor alle 
leidinggevenden van PSW in maart 2021 en in PSW Nieuws zijn het meldteam
en het belang van melden opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit is door de

teamleiders doorgezet naar de teams. De toename in het aantal meldingen
ten opzichte van 2020 lijkt het resultaat te zijn van deze inspanningen om
leidinggevenden en teams meer bewust te maken van de meerwaarde
van melden. Melden is namelijk belangrijk om van elke melding te leren
en trends te zien, maar ook om intern en extern verantwoording af te
leggen. Ervaring leert dat dit thema regelmatig opnieuw aandacht vraagt,
om bewustwording te blijven stimuleren.

lees hier 
verder over 

privacy

bekijk 
hier de 

meldingen
van 2021 

klik hier
voor het 

incidenten-
overzicht 

2021

https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/03/Privacy.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/03/Klachten-en-meldingen.pdf
https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/03/Incidentenoverzicht-2021-1.pdf


14

Innovatie en technologie
Een belangrijke ontwikkellijn in het strategisch meerjarenplan van PSW is innovatie en
technologie.  De mogelijkheden van digitalisering en technologie nemen in ras tempo
toe. Toepassing in het primair proces en de ondersteunende diensten kan de kwaliteit
van zorg en ondersteuning bevorderen en een bijdrage leveren aan de oplossing 
voor de arbeidsmarktproblematiek. De afdeling ICT heeft een belangrijke rol bij de 
implementatie van innovatie en technologie. In 2021 is een visie en meerjarenplan 
ICT verschenen, waarin het toekomstperspectief en een routekaart zijn vastgelegd.
Belangrijke bijdragen bij innovatie, nieuwe initiatieven en “anders werken” voor 
cliënten in 2021 waren onder andere: 
• Beeldbellen (en andere technologie) integreren in het zorgproces en doorontwikkelen

van het beeldbelprogramma Vicasa.
• Realiseren van domotica in nieuwe woonlocaties en rondom individuele cliënten. 
• Realiseren van het ECD voor samenwerkingspartner Vijf en locatie HeiKei.

De afgesproken programmatische aanpak van innovatie heeft door onder meer Corona,
het terugtreden van de programmamanager en het afscheid van de zorgmanager met
de portefeuille innovatie vertraging opgelopen. Innovatie is breder dan alleen technologie
en richt zich ook op nieuwe zorgconcepten. Inmiddels heeft PSW een projectmanager
nieuwe dienstverlening benoemd om deze te ontwikkelen en alle projecten op dit gebied
te coördineren. In 2022 en volgende jaren krijgt innovatie hernieuwde aandacht. 

Enkele medewerkers van de sector wonen startten het
Innovaasieteam Wonen. In augustus bezochten zij alle
woonlocaties om het onderwerp Duurzaamheid te
promoten. Tevens is de oproep gedaan per locatie een
aandachtsfunctionaris duurzaamheid en milieu aan

te stellen. In september hebben alle woonlocaties een vragenlijst ingevuld.
Het Innovaasieteam Wonen past binnen de ambitie van PSW
om in 2022 en daarna duurzaamheid (in de breedste zin
van het woord) meer onder de aandacht te brengen.  

PSW heeft met zeven collega zorgaanbieders in de regio de handen 
ineengeslagen om de uitdagingen voor de gehandicaptenzorg in de
regio samen aan te gaan. De bestuurders hebben met regelmaat overleg
en er zijn op verschillende terreinen gezamenlijke werkgroepen gestart.
Een daarvan is de werkgroep ICT in de zorg/zorgtechnologie. Een werkgroep
met als uitgangspunt technologie inzetten op vraag van en ten dienste
van cliënten en medewerkers (en niet andersom vanuit het ICT aanbod)
en als doel kennis en expertise op dit gebied samen te delen.  

Tech-it is een ICT project voor en door cliënten en een van de 'poten'
waarmee PSW een bijdrage levert aan de invoering van technologie en
innovatie die voor cliënten en medewerkers van
meerwaarde is. Tech-it
brengt met regelmaat
filmpjes uit of organiseert
prijsvragen met als doel
nieuwe vragen/vraag-
stukken binnen te halen
voor zijn techneuten. 

klik hier
voor het 

filmpje over het
Innovaasieteam

Wonen 

https://sho.co/1DND4
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SARA is een nieuwe assistente
van PSW die al op verschillende 

locaties binnen PSW heeft uitgeholpen.
Dat is zo goed bevallen dat SARA per 1
mei een jaarcontract heeft gekregen!
SARA is een robot die als extra onder-
steuning ingezet wordt om het welzijn

van cliënten te verhogen. Zij verzorgt activiteiten voor en met cliënten
en kan tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het verlagen van de werkdruk
van de zorgprofessionals. 

Wil je innoveren dan
moet je ook leren
hoe te innoveren. Het
project Innovate IT
heeft dit opgepakt.
Door Corona is de
voortgang vertraagd,
maar de werkgroep
heeft de draad inmid-
dels weer opgepakt.  

Innovatief: Inzicht creëren met blokken. 
De Yucelmethode is een relatief nieuwe 
methode om mensen te ondersteunen in
het creëren van overzicht en inzicht in hun
leven. Om zo zelf stappen te kunnen
maken naar herstel. In een gezamenlijk
platform organiseren, implementeren en
monitoren  PSW, het Zelfregiecentrum, Vincent van Gogh en Provico de
Yucelmethode in de regio Noord- en Midden-Limburg. 

PSW neemt sinds 2021 samen met twaalf collega zorgaanbieders en
veertien gemeenten, deel aan Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg.
Kansrijke Start ondersteunt (aanstaande) ouders in een kwetsbare 
situatie, om ervoor te zorgen dat elk kind een optimale kans heeft op
een goede toekomst. Helaas is dit niet vanzelfsprekend voor ieder kind
en elk gezin weggelegd. PSW Thuis is daar-
naast gaan werken met de methodiek
van 'Nu Niet Zwanger'. Nu Niet
Zwanger ondersteunt mensen in
een kwetsbare situatie bij het
maken van een bewuste
keuze over het moment
van hun kinderwens.
Deze methodiek wordt
binnen heel PSW
geïmplementeerd.

klik hier
voor het 

filmpje over 
Innovate IT

klik 
hier voor 

het filmpje 
over Sara 

https://pswml.wistia.com/medias/9p0odkgauq
https://vimeo.com/547484412/520834733a
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Hoofdstuk 3 
Ouders en netwerk

Ouders voor ouders

Ouders voor ouders wil ouders/verwanten
onderling met elkaar in contact brengen.
Om ervaringen te delen, het hart te luchten,
vragen te stellen of een luisterend oor te
bieden. Omdat praten met iemand die ook
een naaste met een beperking heeft en die
dezelfde ervaringen meemaakt of heeft
meegemaakt, anders voelt dan praten met
een professionele medewerker. Bestuurder
Stephan Bodde werd door een moeder van
een kind dat in zorg is bij PSW benaderd
met de vraag of Ouders voor ouders een

goed initiatief zou zijn voor
PSW. Hij deelde die me-

ning en zette de vraag
uit om te onderzoe-
ken of er ook binnen
PSW behoefte was

aan dit initiatief.

Werken in de driehoek en in het netwerk 
Bij PSW vinden we een gelijkwaardige samenwerking in de driehoek cliënt –ouders/vertegenwoordigers/netwerk - professional
heel belangrijk. Om die reden scholen we onze medewerkers hier doorlopend in. Het afgelopen jaar zijn verschillende 
teams gestart met de scholing ‘Expert Familiezorg’ met als doel om nog beter af te stemmen en samen te werken met ouders/
vertegenwoordigers/netwerk. Zodat we samen de beste ondersteuning kunnen organiseren. In 2022 wordt de scholing 
voortgezet en worden medewerkers opgeleid in de expertiserol om teams te kunnen ondersteunen bij vraagstukken rondom
relationeel en systemisch werken.  

Medezeggenschap ouders/verwanten 
Het jaar 2021 stond voor de medezeggenschapsorganen van ouders/verwanten (naast de reguliere gespreksonderwerpen)
vooral in het teken van twee zaken: Corona en de nieuwe medezeggenschapsregeling van PSW.  

Corona
In 2021 speelde wederom dat meerdere klankbordgroepen minder bij elkaar kwamen, omdat ze digitaal vergaderen niet
prettig vonden of omdat vergaderingen uitvielen. PSW kan zeker nog stappen zetten om de continuïteit van de klankbord-
groepen te verbeteren, bijvoorbeeld door meer in te zetten op digitaal vergaderen. Aan de andere kant werd gehoor gegeven
aan de oproep van de voorzitter van de centrale cliënten/ouder/verwantenraad in het Kwaliteitsrapport 2020: ‘Ben juist in
Coronatijd transparanter over maatregelen, overleg met ouders/verwanten daarover en communiceer vooral goed naar 
ouders/verwanten.’ Ondanks dat het zeker niet altijd en overal goed ging, was er sprake van verbetering. Zo kwam de PSW
brede Corona klankbordgroep met ouders/verwanten uit alle sectoren weer enkele malen bij elkaar om vanuit ouder/
verwantenperspectief zijn mening te geven over het Coronabeleid van PSW. In de centrale cliënten/ouder/verwantenraad
was Corona een vast agendapunt. Het blijft een aandachtspunt en zoektocht om (zeker) bij maatregelen die snel genomen 
moeten worden en/of ingrijpend zijn, een goede weg te vinden tussen effectief handelen, de inbreng van de medezeggen-
schapsorganen en een goede en snelle communicatie naar ouders/verwanten. 

lees hier
meer over 

Ouders voor 
ouders

Ik zag dit mooie initiatief voorbij komen 
en dacht meteen aan PSW en hun cliënten,
en hoe krachtig dit zou zijn voor beide. 

Daarna  meteen  de 
stoute  schoenen  

aangetrokken
en Stephan Bodde gemaild.
Femke Hehemann

https://psw.nl/2022/03/11/ouders-voor-ouders/


17

Medezeggenschapsregeling
In februari 2021 vroeg PSW aan alle klankbordgroepen om in te stemmen met
de nieuwe medezeggenschapsregeling. Deze regeling, een verplichting vanuit
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018), omschrijft
hoe PSW de medezeggenschap geregeld heeft. Op de eerste versie kwamen
van negen klankbordgroepen bezwaren, die vooral te maken hadden met de
paragraaf ‘belangenverstrengeling’ en wie lid mag worden van een ouder/
verwantenraad. Zo wilden onder andere zeven klankbordgroepen dat ouders/
verwanten die bij een andere zorgaanbieder werken onder bepaalde voor-
waarden wel lid moeten kunnen worden van een klankbordgroep. Na aanpas-
singen in de regeling hierover stemden in de tweede ronde bijna alle
klankbordgroepen in. PSW voerde zonder succes het gesprek met twee klank-
bordgroepen die bezwaar bleven aantekenen en liet een hernieuwde juridische
toetsing van de regeling uitvoeren. Op basis daarvan is de regeling aan de cen-
trale cliënten/ouder/verwantenraad én opnieuw aan alle klankbordgroepen
ter instemming voorgelegd. Allen stemden deze ronde in, waarna de bestuur-
der de regeling vastgesteld heeft en deze op 1 januari 2022 is ingegaan. 
Het traject om tot een andere medezeggenschapsstructuur te komen,
duurde van de eerste bijeenkomst tot en met de instemming bijna vier jaar,
te lang. Achteraf was wachten op de nieuwe Wmcz 2018 en de bijbehorende
(voorbeeld)modelregeling verstandiger en efficiënter geweest. Beide werden
echter meerdere keren uitgesteld. Als we gewacht hadden, hadden we waar-
schijnlijk ook van het voordeel gebruik kunnen maken dat de vele onduide-
lijkheden in de nieuwe wet door jurisprudentie al verduidelijkt zouden zijn. 

PSW is blij dat de regeling van kracht is en de implementatie kan beginnen.
Teamleiders en medewerkers moeten ‘meegenomen worden’, de centrale
ouder/verwantenraad werkt toe naar een nieuwe samenstelling en de lijnen
tussen alle betrokken partijen in de medezeggenschap (cliënten en
ouders/verwanten, lokaal en centraal) moeten verbeterd worden. De lokale
ouder/verwantenraden (zoals de klankbordgroepen nu heten) kunnen

vooral weer inhoudelijk het gesprek aangaan over de zorg en ondersteuning
in de locatie(s). Er is een flink beroep gedaan op alle klankbordgroepen om
de formele regeling te bespreken. Daar waar de meeste klankbordgroepen
juist laagdrempelig en minder formeel willen functioneren. Enkele van hen
hebben gedurende dit traject dan ook de keuze gemaakt om geen formele
ouder/verwantenraad te worden, maar een informele klankbordgroep te
blijven. PSW zal aan alle vormen van (mede)zeggenschap aandacht moeten
schenken en eind 2022 evalueren of de nieuwe medezeggenschapsregeling
voldoet of bijstelling behoeft.  
In de ouder/verwantenraden is kwaliteit is een belangrijk thema. Soms ex-
pliciet, meestal verweven in het bespreken van beleidsmatige of praktische
onderwerpen. Zo kijkt de centrale cliënten/ouder/verwantenraad mee naar
het kwaliteitsrapport en heeft daarover overleg met het zorgkantoor. Dat
overleg is al enkele jaren prettig en constructief waarbij de ouders/verwan-
ten vanuit hun perspectief aan kunnen geven wat zij van de zorg en on-
dersteuning door PSW vinden en welke wensen en zorgen zij naar de
toekomst hebben. Dit jaar maakte de centrale cliënten/ouder/verwanten-
raad kennis met de nieuwe zorginkoper van het zorgkantoor. 

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) geeft cliëntenra-
den (dus ook ouder/verwantenraden) adviesrecht op de benoeming van di-
rect leidinggevenden als er sprake is van ‘verblijf’ (wonen). Naar PSW vertaald
geldt dat voor de benoeming van teamleiders in de sector wonen. PSW vult
dit adviesrecht in door ouders/verwanten te betrekken bij de sollicitatiepro-
cedure. Net zoals cliënten en medewerkers daarbij betrokken worden. Ook
binnen de sector Dagbesteding hanteert PSW in de regel deze werkwijze, ook
al is dat geen wettelijke verplichting. Daarnaast betrekt PSW ouders/verwan-
ten, meestal leden uit de centrale cliënten/ouder/verwantenraad, bij de
werving en selectie van bestuurder en managers. Ook hier omdat
PSW op basis van zijn visie de mening vanuit ouder/verwanten-
perspectief mee wil nemen in zijn besluit. 

“Onze mening
wordt serieus 
genomen”

Monica Hagen, Jan Lommen
en Leo Litjens zijn leden van
ouder/verwantenraden van
PSW. Zij waren al meerdere
keren betrokken bij een sollici-
tatieprocedure van een team-
leider, manager en zelfs
bestuurder. Hoe ervaren deze
ouders/verwanten hun rol in
dit proces?

“Als ouder wil ik vooral het ge-
voel proeven of iemand een
klik heeft met onze kinderen
en verwanten. Zeker van een
teamleider die dicht bij de be-
woners staat, wil je weten of
hij/zij onze kinderen en ver-
wanten centraal stelt. De ma-
nier waarop we nu invloed
hebben op de keuze van lei-
dinggevenden binnen PSW is
wat mij betreft prima. Ik hoop

dat PSW gewoon
op deze voet

verder gaat.” lees hier 
het hele verhaal
van de ouders/
verwanten over 
hun deelname 
aan sollicitatie-

gesprekken

https://psw.nl/2022/03/11/onze-mening-wordt-serieus-genomen/
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Het medewerkers tevredenheidsonderzoek laat wederom een hoge tevredenheid zien (cijfer 8,0). Onze medewerkers zijn trots op PSW 
(cijfer 8,5) en enorm betrokken bij de zorg voor onze cliënten (cijfer 8,6). Medewerkers geven in hetzelfde onderzoek echter ook aan 
minder tevreden te zijn over de beloning. Daar gaan we de komende jaren specifiek aandacht aan besteden.

Hoofdstuk 4 
Betrokken en bekwame medewerkers

De score voor PSW

De score voor PSW in 2020

De score voor Benchmark 
Gehandicaptenzorg



Teamreflectie
PSW geeft teams de ruimte om gezamenlijk reflecteren en leren, met en van elkaar, naar
eigen inzicht vorm te geven. We zien dat het aantal ingeleverde reflecties terugloopt. Het
(jaarlijks) ‘moeten’ aanleveren van een reflectie roept gemengde gevoelens op. Bovendien
blijkt het niet eenvoudig de opbrengsten van teamreflecties te vertalen in het kwaliteits-

rapport. De 10 ingeleverde reflecties zijn zeer verschillend in vorm en opzet.

We herkennen de resultaten in het rapport ‘Samen voor sectorontwik-
keling’ dat door het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
(USBO) Advies van de Universiteit Utrecht is opgesteld naar aanleiding

van een voortgangsonderzoek Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Hierin staat dat zelfreflectie in teams wisselend ervaren wordt, van heel

positief tot een verplicht nummer. Met regelmaat zoeken teams nog naar wat
er precies van hen verwacht wordt. Het gevoel bestaat dat het Kwaliteitskader duidelijke
vormeisen geeft, terwijl de realiteit is dat hier veel ruimte in is, zolang het doel van samen
ontwikkelen maar gediend wordt. Ook wordt benoemd dat van belang is dat teams en
teamleiders ondersteund worden in het goed vormgeven van deze teamontwikkeling.

We blijven de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg in 2022
volgen en zetten de in 2021 ingezette ‘herbezinning op teamreflectie’ dus voort. We
verkennen binnen PSW op welke manier we kunnen aansluiten bij wat er al is aan 
reflectie- en afstemmingsmomenten. En wat nodig of gewenst is om reflectiemomenten
te organiseren en begeleiden. En tenslotte welke informatie we PSW-breed willen 
ophalen over de ervaringen met reflecteren en/of inhoudelijk uit de reflecties.

De resultaten van interne audits kunnen een voedingsbron zijn voor reflectie. Tijdens
het HKZ-certificeringsbezoek is duidelijk geworden dat de manier waarop wij de 
interne audits uitvoeren, onvoldoende aantoonbaar aan de HKZ-norm voldoet. In
2022 brengen we onze werkwijze in kaart, wat we hierin willen behouden, wat we 
willen verbeteren en welke aanpassingen noodzakelijk zijn met het oog op de HKZ-norm.
Voorop staat dat het bij elkaar in de keuken kijken als waardevol wordt ervaren!

PSW organiseert normaal gesproken vier beleidsdagen per jaar voor alle leidinggevenden,
waarin ook reflectie plaatsvindt. Helaas heeft Corona ook hier roet in het eten gegooid.
Tijdens de enige fysieke bijeenkomst in 2021 hielden zes nieuwe teamleiders, allen 
benoemd in Coronatijd, een gezamenlijke presentatie en deelden zij hun ervaringen als
nieuwkomers. Dat heeft de organisatie complimenten én verbeterpunten opgeleverd.
Als verbeterpunten werden onder andere aandachtspunten voor het inwerktraject van
teamleiders genoemd: gebrek aan tijd om een dagje mee te draaien; een overvloed aan
informatie zonder duidelijke prioritering; taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
die niet duidelijk genoeg zijn en beter meenemen in visie en beleid (bijvoorbeeld over
samenwerkingsmogelijkheden WBC/AC en combinatie contracten van medewerkers).
Als complimenten werden genoemd: het buddysysteem tussen teamleiders werkt goed;
eigenaarschap en ruimte om zelf te ontdekken; door corona is de samenwerking tussen
WBC en AC verstevigd; iedereen is bereid te helpen, een open cultuur en er wordt heel
persoonlijk gekeken naar wat je nodig hebt om je functie goed uit te kunnen voeren. 
De complimenten en aandachtspunten geven voldoende uitgangspunten waar we ons
voordeel mee kunnen doen, zowel in behouden als verbeteren. 

Personeelsbeleid
Verzuim
Het verzuim over 2021 was aanzienlijk hoger dan gebruikelijk: gemiddeld 6,8%. Daarmee
bleef het verzuim van PSW wel onder het gemiddelde van de zorg en de branche (7,5%).
De verhoging van het percentage is grotendeels het gevolg van Corona, door ziekte en
verplichte quarantaine.

Verloop
PSW kent in 2021 een relatief groot verloop van 13,9%, met name onder medewerkers
in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar. Het verloop in deze groep vindt vooral plaats in de
eerste twee jaar van het dienstverband. Als vertrekreden wordt vaak loopbaanperspectief
genoemd. Gezien het hoge verloop hebben we het programma Binden & Boeien als
speerpunt benoemd. Hierin komen diverse projecten bij elkaar zoals roosteren en 
plannen, digivaardigheden, verzuimmanagement, etc. Omdat we een verschil zien in het

klik 
hier voor het 

rapport ‘Samen
voor sector-

ontwikkeling’ 
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https://www.vgn.nl/system/files/2021-11/Eindrapport%20-%20Kwaliteitskader%20gehandicaptenzorg%202021.pdf
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“Lidy moet hier  fulltime komen werken ! ”
Deze uitspraak van een van de bewoners zegt alles over hoe Lidy Massy (60)
gewaardeerd wordt in woonbegeleidingscentrum (WBC) Echt van PSW. Lidy
startte in juni 2021 als medewerker Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
(ADL) in het WBC, naast haar functie als interieurverzorgster elders bij PSW.
Lidy: “Ik ben zo blij dat ik deze stap gezet heb!”

De eerste contacten 
“Ik wilde het liefst begeleider worden,” vertelt Lidy, “maar niet gaan studeren. Het werken
met cliënten, wat ik zo leuk vind, leek dus helaas niet voor me weggelegd.” Hoe kwam
het toch zover? Lidy: “Ik ben in 2005 bij PSW begonnen als 
interieurverzorgster van activiteitencentrum (AC) Pappelhof.
Mijn werk bestond uit het schoonmaken van alle ruimtes. Ik
deed dat met een collega voor en na de tijd dat de cliënten
naar de dagbesteding kwamen: ik zag ze binnenkomen als ik
’s morgens wegging en naar huis gaan als ik ’s middags
begon. Ik vond die eerste vluchtige contacten al leuk. Ik had
geen ervaring in de zorg, maar het sprak me meteen aan.” 

Werken naast cliënten 
Lidy verruilde in 2009 AC Pappelhof voor AC Herten en 
het Centraal Bureau van PSW: “Een nieuwe locatie, maar
inhoudelijk hetzelfde werk. Na een tijdje werd ik gevraagd
of ik 3 middagen extra wilde ondersteunen in de catering-
activiteit, omdat daar poets- en opruimwerk bleef liggen.
Daar heb ik meteen ja op gezegd. Zo werkte ik ineens in
een activiteitengroep samen met cliënten en begeleiders.
Dat was heerlijk. Vooral de waardering die je van de cliënten
krijgt, doet je goed.” 

Werken met cliënten 
“Toen een van mijn werkplekken bij PSW wegviel, zette mijn teamleider me aan het
denken: ‘jij vindt het werken met cliënten zo leuk, wat zou je nu willen?’ Ik wilde
niet gaan studeren en niet weg op mijn huidige plek, dus wat was mogelijk? Mijn
teamleider regelde een gesprek met de afdeling Personeel & Organisatie en zo
ging het balletje rollen. Ik ben op twee WBC’s mee gaan lopen als medewerker ADL
en bij de eerste de beste vacature (ik werd getipt door mijn teamleider) heb ik 
geschreven en ben ik aangenomen! Met de teamleider en mijn collega hebben we
de roosters van beide locaties gecombineerd. Nu werk ik 5 dagdelen als medewerker

ADL in het WBC en 3 als interieurverzorgster.
Bij vakanties en ziekte spring ik nog in voor mijn
collega in Herten. Ik begin dan om half vier 
’s morgens met poetsen en ga daarna naar het
WBC. Met vroeg opstaan heb ik gelukkig nooit
problemen gehad en het werk in het WBC geeft
me energie. 

Ik ben heel blij dat ik deze stap heb mogen en
kunnen zetten. Samen met de bewoners ’s 
middags het eten voorbereiden en koken en
hen ’s morgens wakker maken, verzorgen en
samen het ontbijt regelen, het is een feestje! 
Ik heb ook al mijn theorie- en praktijktoets 
medicatie gehaald. In één keer! Nu kan ik dat
zelf doen en hoef ik mijn collega’s niet meer lastig
te vallen.” Lidy’s antwoord op de vraag wat nu
het leukste is aan haar werk zegt genoeg: “Alles,
ik ga met heel veel plezier werken!”
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verloop per leeftijdscategorie zijn we tevens een project leeftijdsgericht personeelsbeleid
gestart, om ook hier meer op in te zoomen en passende acties in te zetten. 

Medewerkers behouden en werven
De krapte op de arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor de gehandicaptenzorg. Ook PSW
wordt hiermee geconfronteerd. Vanwege de vergrijzing, het feit dat steeds minder 
mensen kiezen voor werken in onze sector en het aantal vacatures dat toeneemt, zal dit
probleem de komende decennia niet minder worden. Het vraagt om een brede aanpak
waarin overheid, verzekeraars, investeerders/bedrijfsleven en burgers samen optrekken
en over de eigen schaduw heenstappen. 
Mensen werven en vasthouden is van cruciaal belang, naast zaken anders organiseren
en toepassen van zorgtechnologie. De situatie op de arbeidsmarkt is een terugkomend
onderwerp in de centrale cliënten/ouder/verwantenraad. Ouders/verwanten zijn bezorgd
vanwege de rechtstreekse relatie tussen continuïteit van zorg en kwaliteit. 
Het terugbrengen van de regeldruk zou, naast hogere doelmatigheid, het werkplezier van
medewerkers moeten bevorderen. Dat vergroot weer de kans dat medewerkers bij PSW
willen blijven werken. Ondanks goede voornemens lukt dit bijna nergens. Waar aan de
ene kant regels afgaan, door verschillende hoopvolle initiatieven, komen er aan andere
kant bij, onder meer door aanbestedingen, wet- en regelgeving en controlemechanismen.
In alle lagen van de organisatie blijven we er naar streven om onszelf geen onnodige 
regeldruk op te (laten) leggen.

De medewerkers van de ondersteunende diensten hebben de afgelopen twee jaar 
ervaren dat thuiswerken voordelen kan bieden. Vaak genoemd worden: efficiënt werken,
betere balans tussen werk en privé en minder reistijd. Desondanks blijft er ook behoefte
om collega’s fysiek te ontmoeten. In 2021 is een regeling vastgesteld op basis waarvan
het thuiswerkbeleid gefaciliteerd wordt. Met dit beleid willen we (de ondersteunende) 
medewerkers beter aan ons blijven binden. 

Omdat het steeds meer moeite kost om vacatures in te vullen zijn in 2021 onder meer de
volgende acties uitgezet om nieuwe medewerkers te werven: 

• Om PSW als potentiële werkgever ook meer lokaal onder de aandacht te brengen,
werven we naast de traditionele manier via lokale dorps- en wijkbladen, steeds
meer via social media.

• We zetten ook steeds meer data driven recruitment methoden in om nieuwe mede-
werkers te werven. In 2021 hebben we met enkele pilots goede resultaten behaald. 

• We hebben positieve ervaringen opgedaan met het werven, scholen en inzetten
van statushouders: hiermee gaan we onverkort door.

• We hebben het aantal beroeps begeleide leerweg plaatsen (BBL) uitgebreid en gaan
dat de komende jaren verder doen. 

• We zijn een nieuw, uitgebreid ‘onboardingstraject’ aan het ontwikkelen om nieuwe
medewerkers beter, efficiënter en aantrekkelijker kennis te laten maken met PSW.  

Stagiaires en leerlingen
Eind 2021 zijn er 50 leerlingen in het kader van hun beroepsbegeleide leerweg
(BBL) opleiding in verschillende woon- en dagbestedingslocaties van PSW aan de
slag. Daarnaast lopen eind 2021 ook 71 studenten stage bij PSW. 

Het enthousiasmeren van potentiële kandidaten wordt lastiger en er reageren steeds
minder geschikte kandidaten. Tegelijkertijd zien we de belangstelling voor BBL plaatsen
bij PSW toenemen. In 2021 waren er meer dan 60 belangstellenden na data driven
recruitment acties. Ook het aantal kandidaten dat via een zij-instroomtraject bij PSW
wil komen werken, neemt toe. PSW wil een eigen kweekvijver creëren met 60 nieuwe
BBL plaatsen per jaar, PSW breed. Daarmee zijn over drie jaar 180 BBL-ers in een
werkleertraject bij PSW werkzaam. Om een en ander goed te organiseren, zijn 
verbeteringen nodig in de huidige werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het opleiden van
werkbegeleiders en het coördineren van matching en doorstroom.  



Systemen
In mei 2021 is het nieuwe personeelsinformatiesysteem AFAS geïmplementeerd.
Dit is niet zonder slag of stoot verlopen en heeft ons inzichten opgeleverd
voor de implementatie van toekomstige omvangrijke projecten. Met AFAS is
de basis gelegd voor het verder optimaliseren en vereenvoudigen van het 
in-, door- en uitstroomproces van medewerkers. Naar aanleiding van ervaringen
die in de praktijk worden opgedaan, krijgt dit in 2022 een vervolg.

Het HKZ-certificeringsbezoek leert ons dat we naar medewerkers met een
beroepsregistratie (SKJ, BIG) die vóór mei 2021 al in dienst waren, expliciet
moeten communiceren dat zij hun beroepsregistratie met vervaldatum zelf
moeten invoeren in AFAS.

Arbeidsomstandigheden
Roosters
Passende roosters zijn belangrijk voor medewerkers. PSW heeft in 2021 een
nieuw roosterbeleid geformuleerd. Doel is te komen tot een evenwichtiger
beleid, waarbij de focus ligt op een combinatie van centraal en decentraal
plannen. Dit biedt de mogelijkheid bezettingsproblemen op te lossen, grotere
contracten meer structuur en regelmaat te bieden en de inspraak in het opstellen
van roosters te vergroten. In 2022 wordt de implementatie gerealiseerd in het
‘project roosteren’.  

Flexpool
Om de continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen en om de 
werkbelasting te verdelen, heeft PSW najaar 2020 een flexpool van medewerkers
opgezet met als doel om medewerkers tijdens een crisis zoals Corona
snel op de juiste plek en het juiste moment in te kunnen zetten.
Alle PSW medewerkers is gevraagd zich in te schrijven, ook 
de medewerkers van de ondersteunende diensten. Enkele 
teamleiders coördineren per regio vraag en aanbod. Medewerkers

Professionaliseringsslag maken 
in begeleiding leerlingen en stagiairs 

Lilian Lormans, teamleider binnen de sector wonen, is per 1 januari 2022 voor acht uur
per week benoemd als coördinator beroeps en praktijkvorming (BPV). In deze functie
gaat Lilian het beleid met bijbehorende procedures voor het totale traject van plaatsing
en doorstroming van leerlingen en stagiaires optimaliseren, van het moment van werving
en benoeming tot en met de afhandeling van de leerwerkovereenkomsten. Wat heeft
tot deze stap geleid en hoe draagt hij bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg?  

Lilian: “Leerlingen en stagiairs stellen altijd vragen, zetten aan het denken, brengen
frisse ideeën en leggen soms zelfs zaken binnen een team of werkwijze bloot, die
door onszelf niet meer gezien worden. Die bewustwording alleen al verbetert de
zorg, je leert ervan. Daarnaast wil je als organisatie bijdragen aan het opleiden van
nieuwe collega’s. Dat argument is gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt
belangrijker geworden, de zorg staat te springen om nieuwe mensen. We hadden
binnen PSW al langer een werkgroep beroeps- en praktijkvorming, maar de nieuwe
situatie vroeg om een professionaliseringsslag. Zodat we ook in de toekomst blijven
leren en voorzien blijven van nieuwe collega’s.” 
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lees hier
meer over het
leerlingen- en

stagebeleid 

klik hier 
voor het 

flexpool-verhaal
van Kitty en

Roger

https://psw.nl/2022/03/11/professionaliseringsslag-maken-in-begeleiding-leerlingen-en-stagiairs/
https://psw.nl/2022/03/30/uithelpen-uitbouwen-tot-structureel-contact/


Vrij is vrij 

Na een week hard wer-
ken in het WBC zit je lek-
ker met je partner op het
terrasje of speel je met je
kinderen in de tuin. Je
krijgt een appje op je mo-
bieltje: er zijn zieke colle-
ga’s, of je kunt komen
werken. Je denkt aan de
cliënten en wat er alle-
maal moet gebeuren en
voor je het weet zeg je,
alweer, ‘ja, ik kom wel’.  

Maar wat als de belas-
ting te hoog wordt?
Teamleider Wonen Lilian
Lormans wilde dat voor-
komen en deed haar
teams een voorstel. 

lees hier 
meer over de 
medewerkers 
bereikbaar-
heidsdienst  

kunnen gevraagd worden om in een andere PSW locatie en/of 
andere sector te gaan werken als de bezetting binnen een team niet
intern opgelost kan worden. Ondanks dat teams de gaten in het
rooster veelal zelf opvullen, is er in 2021 veelvuldig gebruik gemaakt
van de flexpool. Het zelf opvullen van de roosters baart overigens
zorgen omdat de belasting voor de medewerkers steeds hoger
wordt en de balans belasting-ontspanning in gevaar komt. Hierdoor
en door de toename van het aantal besmettingen op het einde van
het jaar door de Omnikron variant is de noodzaak van de flexpool
nog verhoogd en ook in 2022 blijft deze operationeel.  

Medewerkers vertrouwenspersoon
Medewerkers kunnen bij vragen, onvrede of klachten een beroep
doen op de medewerkers vertrouwenspersoon van PSW. De 
medewerkers vertrouwenspersoon kreeg in 2021 tien vragen. De
klachtencommissie voor medewerkers kreeg in 2021 (wederom)
geen klachten binnen. Dat geeft aan dat klachten waarschijnlijk in
de lijn en via de medewerkers vertrouwenspersoon opgelost worden.
Om er zeker van te zijn dat medewerkers voldoende op de hoogte
zijn van de wegen om onvrede of klachten te melden, wordt hier

in 2022 verder aandacht aan geschonken. 

In 2021 proefde ik in al mijn gesprekken
met medewerkers een andere sfeer
en insteek: medewerkers wilden
zelf hun probleem oplossen en
ervan leren. Er werd gekeken naar

de eigen houding en gedacht vanuit
eigen verantwoordelijkheid. 
Ik  was  een  sparringpartner.”

Leren in eigen regie
Om beter aan te sluiten
op de leer- en ontwikke-
lingsvragen van onze me-
dewerkers opende PSW
in mei (op ludieke wijze
middels een ontdek-
kingsreis) een nieuwe
leeromgeving: Learnlinq.
Learnlinq werkt met
leerpaden. Dat betekent
dat een scholing kan 
bestaan uit meerdere
onderdelen bijvoorbeeld: een
Youtube video, een e-learning,
twee documenten om te lezen
en een klassikale sessie. Op deze
manier zijn we veel flexibeler in
het aanbieden van de scholingen binnen PSW, kunnen we meer
scholing op maat bieden en sluiten we beter aan bij leren ‘in 
de praktijk.‘

Bereikbaarheidsdienst medewerkers wonen 
Door het hoge verzuim vanwege ziekte, isolatie en quarantaine is
er ook dit jaar weer een groot beroep gedaan op de belastbaarheid
en flexibiliteit van medewerkers. Een van de grote knelpunten was
(en is) het rond krijgen van de roosters binnen de sector wonen. 
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klik hier 
voor het hele 

verhaal van de 
medewerkers-
vertrouwens-

persoon 

https://psw.nl/2022/03/11/vrij-is-vrij/
https://psw.nl/2022/03/11/meer-sparren-kijken-naar-de-eigen-rol-en-leren/ 


Medezeggenschap medewerkers 
De OR heeft veel oog voor de brede belangen van medewerkers en cliënten van PSW. Er zijn twee
sporen: formele medezeggenschap zoals vastgelegd in de WOR (Wet op de ondernemingsraden) en
de meer informele invloed van de ondernemingsraad door een kritische dialoog en betrokkenheid
bij ontwikkelingen en thema’s vanuit het perspectief van medewerkers, vóórdat er sprake is van 
besluiten. Ondernemingsraad en bestuurder werken gezamenlijk aan doorontwikkeling van de 
medezeggenschap van medewerkers en reflecteren regelmatig op hun verbinding en werkwijze. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers blijven voor onze cliënten en PSW onmisbaar. In 2021 kwamen er meerdere nieuwe
vrijwilligers bij, maar liep het totaal aantal vrijwilligers wederom een klein beetje terug (432 ten 
opzichte van 454 in 2020 en 467 in 2019). Ook in 2021 hebben we actief gezocht naar nieuwe 

vrijwilligers middels oproepen via social media, vrijwilligerscentrales, advertenties in weekblaadjes,
flyeren, posters en onze website werkenbijpsw.nl. In 2022 zetten we deze zoektocht voort. 

“Vrijwilligers: van ongekend belang voor onze cliënten”  

“Combinatie expertise Kenniscentrum
en eigen creativiteit”

Jarick Hermans is begeleider bij PSW Junior. Afgelopen
zomer kreeg hij te maken met een ingrijpende situatie:
het plotseling overlijden van de moeder van een jongen
die hij begeleidt. Met hulp van het Kenniscentrum
van PSW en een portie eigen creativiteit lukt
het Jarick bij zijn jonge cliënt het overlijden
bespreekbaar te maken. 

Ingrijpend
Jarick: “Je begeleidt in de thuissituatie een
stille en gesloten jongen van 11 jaar met een
lichte ontwikkelingsachterstand. Het hoofddoel van
de ondersteuning is hem helpen beter om te leren gaan met
zijn emoties; ze kunnen uiten en dit op een goede manier te
doen, voor hem en voor zijn omgeving. En dan gebeurt er iets
tragisch en heftigs als het overlijden van je moeder. De 
jongen reageert met zijn basisreactie: zich terugtrekken uit
de situatie. Toch lijkt hij het verlies aardig te verwerken, maar

oma, die hem na het overlijden heeft
opgevangen, ziet
dat het niet goed
met hem gaat.”

klik hier
voor het hele
verhaal van 

Jarick
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https://www.werkenbijpsw.nl
https://psw.nl/2022/03/11/combinatie-expertise-kenniscentrum-en-eigen-creativiteit/


Hoofdstuk 5
Corona
Ook in 2021 heeft Corona een grote rol gespeeld in het leven van onze cliënten en medewerkers. In verhouding viel het aantal besmettingen mee,
maar voor sommigen heeft het Coronavirus ingrijpende gevolgen gehad. In het eerste kwartaal hebben alle cliënten uit de sector Wonen de kans
gekregen om zich te laten vaccineren. De samenwerking hierin met de huisartsenkoepels en GGD verliep goed. De vaccinatie van medewerkers
volgde snel daarna. Eén van de artsen die cliënten kwam vaccineren, maakte PSW een mooi compliment.

Wij ontvingen dit mooie 
compliment van een huisarts
”Graag wil ik via deze weg een groot

compliment overbrengen aan de
teams van de PSW locaties in Weert. Ik

heb vanochtend als huisarts samen met 2 
assistentes de cliënten van 2 locaties van PSW
in Weert gevaccineerd. Ik werd daarbij geraakt
door de omgang van de verzorgenden met de
cliënten; hun betrokkenheid, warmte, geduld,
en liefdevolle omgang vond ik hartverwarmend
om te zien. Zo mooi om te zien hoe mensen zo
hun best doen voor deze mooie cliënten, en
hoe de verzorgenden vooral ook op een hele
liefdevolle en menselijke manier contact
maken, zorgen voor geruststelling en uitleg.”

klik hier
voor de hele
brief van de

huisarts
"Vrijdag 15 januari, de dag dat ineens alles 
anders werd. We kregen een positieve test binnen bij een
cliënt. We hebben het Coronavirus binnen en er is geen weg
terug. De dagen die erop volgen wordt iedereen nauwlettend
in de gaten gehouden. De cliënt die positief getest is vrijdag,
komt zondagmiddag thuis te overlijden: Wat is zojuist gebeurd
en hoe snel grijpt het virus in? Het lijkt alsof je
in een film bent beland en je jezelf af en
toe moet knijpen om te zien of het werkelijkheid is.”

klik hier
voor het hele
verhaal van

Tessa
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Verhalen uit de praktijk 

https://psw.nl/2022/03/11/compliment-huisarts/
https://psw.nl/2022/03/11/wanneer-alles-wat-je-ziet-ineens-werkelijkheid-wordt/
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"Donderdag 14 januari kwam ze terug van het
werk. Ze was flink neusverkouden. 
‘s Avonds kreeg ik een telefoontje dat men haar

wilde testen voor Corona. Dit werd door de
teamleidster gedaan. Vrijdag naar haar toe 

gegaan om samen te wachten op de uitslag. Ik
had beschermende kleding aan waar ze om

moest lachen. Ze zou als de uitslag binnen was
(we dachten: het is een neusverkoudheid)

mee naar huis gaan. Maar het
verliep anders!

“We hadden die zondagmiddag
geen flauw idee wat ons te
wachten stond. Het leek heftig,
maar zou wel weer snel
overgaan, was de gedachte.
We zijn nu een jaar verder, er is
veel gebeurd en we zitten er
nog steeds middenin. Dat wij twee
weken later zelf de eerste cliënt zouden testen
en dat nu nog steeds doen, had op dat moment
niemand gedacht.” 

klik hier
voor het hele

verhaal van de
moeder van

Britt 

klik hier
voor het hele
verhaal van

Anouk en 
Lizet 

“Ik wil jullie allemaal een digitaal daverend 
applaus geven en nogmaals hartelijk bedanken 
voor jullie inzet en passie en ik wens jullie een hopelijk 

coronavrij 2022 toe.” 

klik hier 
voor het hele

dankwoord van
de voorzitter

CCOVR 

https://psw.nl/2022/03/11/corona-britt/
https://psw.nl/2022/03/11/een-jaar-later/
https://psw.nl/2022/03/11/dankwoord-ouders-en-verwanten/
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Hoofdstuk 6 PSW in cijfers

Cliënten         2375

 Medewerkers 1165 (793 fte)

 Vrijwilligers    432

 Leerlingen     50

 Stagiairs         71

Geluksscore 8,6

Cliënttevredenheid PSW Junior einde trajecten 8,3

Cliënttevredenheid PSW Werk UWV-trajecten 8,2

Klanttevredenheid jobcoaching 8,8

 Medewerkerstevredenheid 8,0

 Verzuim medewerkers 6,8%

 Verloop medewerkers 13,9%

Actuele ondersteuningsplannen 78,3%

Aantal cliënten met onvrijwillige zorg 59

 Interne audits 2

 Teamreflecties 10

Hier vindt u de cijfers achter de verhalen in het kwaliteitsrapport. 

6

17

PSW werkt in de 

volgende gemeenten:

 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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Incidenten waarbij cliënten betrokken zijn 3176

Agressie         1712

Medicatie       592

(Bijna) ongeval 477

Onveilige situatie 395

 Incidenten waarbij geen cliënten betrokken zijn 28

Ongewenste omgangsvormen 13

(Bijna) ongeval 6

Onveilige situatie 9

 Meldingen PrikPunt 7

Klachten Klachtencommissie cliënten 2

Vragen/klachten niet in behandeling genomen 2

 Klachten Klachtencommissie medewerkers PSW 0

Geschillen Landelijke Geschillencommissie 0

Klachten klachtenfunctionaris 0

Vragen voor de vertrouwenspersonen cliënten 21

Vragen voor de vertrouwenspersoon medewerkers 10

Meldingen meldteam geweld in de zorgrelatie 17

 Meldingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 1

 Meldingen Arbeidsinspectie 1

Onze passie kent geen beperkingen
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Hoofdstuk 7 BIik van buiten
Verantwoording en toezicht 
De Raad van Toezicht van PSW heeft een Commissie kwaliteit en veiligheid, met twee
leden die om beurten het voorzitterschap vervullen. Vanuit deze commissie vinden
belangrijke kwaliteitsthema’s hun weg naar de voltallige Raad van Toezicht, waardoor
kwaliteit goed belegd is in de raad. In 2021 was er (onder meer) aandacht voor:
• Een passende toezichtsvisie. De Raad van Toezicht heeft in 2021 een

nieuwe toezichtsvisie geformuleerd: ‘Toezicht vanuit vertrouwen
en dialoog’. Deze visie is geformuleerd vanuit De Taak (missie en
visie PSW) en legt de focus op waarde gedreven toezicht. 

• Het beleid Leven in vrijheid en het briefrapport van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over een bezoek met de Wet zorg
en dwang als thema (zie hoofdstuk 2 in dit kwaliteitsrapport).

• Een calamiteit, beschreven in het Kwaliteitsrapport 2020. In eerste instantie was de
afweging gemaakt deze calamiteit niet extern te melden. Na een reflectie samen
met de Commissie kwaliteit en veiligheid is besloten alsnog melding te doen.

• De invloed van Corona op kwaliteit.

In de laatste bijeenkomst van de Commissie kwaliteit en veiligheid hebben de 
commissieleden een gesprek gevoerd met twee ouders van een kind met een 
ernstig meervoudige beperking.

klik hier 
voor de toe-
zichtsvisie

De commissie over de  nieuwe visie op 
kwaliteit van PSW. “Mooi, volledig en 

raakt alles wat voor PSW belangrijk is”. 

Tevredenheid en zorgen 

Verbinding met het primair proces is een voorwaarde om goed toezicht te 
houden op kwaliteit. Althans, dat vinden de leden van de Raad van Toezicht van
PSW. Fysieke bezoeken en gesprekken waren vanwege Corona niet goed 
mogelijk. De twee leden van de Commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad
van Toezicht, Marieke van Baars en Marie-Josée Smits, nodigden twee ouders uit
voor een digitale ontmoeting. Thema was de zorg voor mensen met een ernstig
meervoudige beperking (EMB) binnen PSW. Thijs van Lier en Monica Hagen, 
respectievelijk voorzitter en lid van de centrale cliënten/ouder/verwantenraad en
beiden ouder van een (volwassen) kind met een ernstig meervoudige beperking,
gaven graag gehoor aan de uitnodiging. Een eerlijk en open gesprek, waaruit 
tevredenheid blijkt van de ouders over de zorg van PSW, maar ook hun 
bezorgdheid voor de toekomst wordt besproken. 

“Onze grote zorg is wat er gebeurt als
wij er niet meer zijn.  Kan Janneke
dan blijven waar ze is en
houdt ze goede zorg ?Wij doen
zelf nog heel veel. Dat is ook goed! Maar
straks moeten er wel mensen zijn die dat
over kunnen nemen.”

klik hier voor
het hele verhaal
van beide ouders
bij de Raad van

Toezicht

https://psw.nl/wp-content/uploads/2021/12/Toezichtsvisie-PSW-2021.pdf
https://psw.nl/2022/03/11/tevredenheid-en-zorgen/
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Externe visitatie 
In december 2020 is er een (digitale) externe visitatie gehouden over het 
kwaliteitsrapport 2019. In december 2021 zou deze visitatie een vervolg krijgen
met locatiebezoeken, maar een en ander is uitgesteld in verband met Corona.

Certificering
HKZ Keurmerk 
Het nieuwe team auditoren van het Keurmerkinstituut is positief over het 
kwaliteitsmanagementsysteem van PSW. Dit is volgens hen verweven in alles wat

we doen en er is niks extra’s voor opgetuigd. Kwaliteit wordt serieus genomen en is
zichtbaar. De auditoren geven aan dat PSW staat voor het leveren van kwaliteit

vanuit een geheel eigen visie en concluderen ‘Het is gewoon goed geregeld.’

De auditoren hebben leuke gesprekken gehad met enthousiaste en 
bevlogen mensen. Ze hebben cliëntdossiers gezien met aandacht

voor risico’s en de Wet zorg en dwang. Ze benoemen de bewuste
keuze van PSW voor de inzet van gedragskundigen binnen PSW Thuis en Junior als
zeer waardevol in het hoog houden van de kwaliteit van zorg. En ze hebben kunnen
zien dat personele inzet gericht wordt afgestemd op de ondersteuning die de cliënt
nodig heeft. We doen dit soort bezoeken om ervan te leren, dus er zijn ook 
ontwikkelpunten. De ontwikkelpunten moeten verwerkt worden in plannen van
aanpak. Nadat het auditteam deze plannen positief beoordeeld heeft, wordt het
HKZ-certificaat verlengd. De ontwikkelpunten zijn in de afzonderlijke paragrafen
van dit kwaliteitsrapport benoemd.

Blik op Werk
In mei 2021 vond een audit voor Blik op Werk plaats door
het Keurmerkinstituut. Conclusie van de auditor was 
dat PSW Werk goed uitgewerkte procesbeschrijvingen 
heeft die aantoonbaar worden ouderhouden. Ook
personeels- en cliëntdossiers zijn goed op orde. Het
Blik op Werk keurmerk is opnieuw met het maximale aantal sterren toegekend. 
Om diverse redenen heeft PSW besloten om vanaf april 2022 te stoppen met het
Blik op Werk keurmerk. Dit keurmerk richt zich alleen op cliënten die vanuit het
UWV door PSW worden begeleid, terwijl dat slechts een gedeelte is van alle cliënten.
Het UWV stelt al enkele jaren niet meer als eis dat aanbieders dit keurmerk dragen.
Bovendien is PSW Werk onderdeel van de HKZ-certificering die geldt voor de 
gehele organisatie PSW. Dit alles afwegend tegen de kosten die het keurmerk met
zich meebrengt, heeft ons doen besluiten Blik op Werk niet meer aan te vragen.
Het onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek voor de UWV-cliënten blijft wel
bestaan en uit die resultaten haalt PSW Werk voldoende informatie om de kwaliteit
te verbeteren.

“het is gewoon goed geregeld”



Hoofdstuk 8
Conclusies en reflecties 
Conclusies en ontwikkelthema's
Dit kwaliteitsrapport beschrijft hoe de medewerkers van PSW zich inzetten om de kwaliteit
van zorg hoog te houden, ook in tijden waarin dat ingewikkeld is. Onze vrijwilligers zijn
daarbij van ongekend belang voor de kwaliteit van bestaan van onze mensen. Hun inzet
maakt extra aandacht en activiteiten mogelijk en ondersteunt de participatie van de 
cliënten in de maatschappij.

Door de versoepelingen van de Coronamaatregelen hebben we voor dit rapport weer
meer verhalen van cliënten en hun ouders/verwanten op kunnen halen, waarin zij hun
visie geven op hoe we aan kwaliteit werken. Kwaliteit ontstaat immers daar, in het contact
met onze mensen die we elke dag zorg en ondersteuning bieden, zodat ze maximaal de
regie over hun eigen leven kunnen voeren en zoveel mogelijk meedoen in de samenleving.

De herijkte visie op kwaliteit geeft richting aan ons kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt op het
samen proberen, leren en reflecteren mét de cliënten en de mensen om hen heen. We
verantwoorden ons aan de hand van verhalen en cijfermatige onderbouwing. 

In 2020 beschreven we ontwikkelthema’s die in 2021 op de agenda hebben gestaan en
waarin vooruitgang geboekt is. 

Het thema “Eigenaarschap in relatie tot leiderschap” heeft met name door de 
Coronapandemie niet de aandacht gekregen die we voorzien hadden. In vervolg op een
strategiebijeenkomst over dit thema was een tweedaagse van alle leidinggevenden van
PSW eind 2021 gepland. Deze bijeenkomst is vanwege Corona verplaatst naar april 2022.

Bestuurder, managers en teamleiders gaan gezamenlijk op ontdekkingsreis: wat is het
gezamenlijk beeld van leiderschap; wat is de passende stijl van leidinggeven; wat vraagt
het van leidinggevenden en wat hebben zij nodig? Met als doel onze collega's in de zorg
zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren, zodat zij op hun beurt de best passende
zorg en ondersteuning aan cliënten kunnen bieden. 

Over de andere ontwikkelthema’s ‘herijking visie op kwaliteit’,’ kwalitatieve verbetering
van het ondersteuningsplan en elektronisch cliëntdossier’, ‘Wet zorg en dwang ontwik-
kelgesprekken’ en ‘alertheid op melden van geweld in de zorgrelatie’ heeft u elders in dit
rapport meer kunnen lezen.

In het rapport van 2020 beschreven we een specifiek incident in activiteitencentrum 
’t Zonnehuis. Een grondige analyse hiervan heeft ertoe geleid dat we diverse aanvullende
maatregelen genomen hebben. De eerste is dat het proces rondom het melden van 
calamiteiten tegen het licht gehouden is. We hebben in een later stadium een melding 
gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast is de werkwijze rondom het
onderhoud en de controle van hulpmiddelen aangescherpt en is de scholing onder de loep
genomen. Er is trainingsaanbod gerealiseerd in het herkennen van pijnsignalen en er is
nadruk gelegd op het inschakelen van de huisarts bij twijfel over het welzijn van een cliënt. 

Volgend jaar zal veel van onze aandacht uitgaan naar de continuïteit van kwalitatief goede
zorg. De Coronaperiode heeft veel van de veerkracht van medewerkers gevraagd. Hoe
lukt het hen om de afgelopen twee jaar een plek te geven en op de been te blijven?
Wat hebben ze daarin nodig? Daarnaast biedt de huidige arbeidsmarkt uitdagingen,
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enerzijds bij de werving van nieuwe medewerkers, anderzijds bij het behouden van medewerkers. De 
tevredenheidscijfers van onze medewerkers zijn onverminderd hoog. Desalniettemin kent PSW een groot verloop
en blijkt het moeilijker om mensen voor langere tijd aan ons te binden. Vanwege de rechtstreekse verbinding tussen
kwaliteit van zorg en kwaliteit van werk, moeten we ons richten op het werkplezier van onze medewerkers. Naast
zorg op maat moeten we ons richten op werk op maat, met voldoende ruimte voor de professionaliteit van onze
medewerkers en aandacht voor een goede balans tussen werk en privé. We zullen hierin nieuwe wegen moeten
vinden om dat te realiseren, om binnen de kaders van onze opdracht goede zorg en ondersteuning te bieden.
We zullen hierin keuzes moeten gaan maken en de zorg op een andere manier moeten inrichten die past bij
PSW en recht doet aan zowel cliënten als medewerkers.

En andere uitdaging is het spanningsveld rondom kwaliteit. Daar waar medewerkers streven naar de hoogst
haalbare kwaliteit en daar de trots in hun werk aan ontlenen, wordt in verschillende externe documenten 
geschreven over kwalitatief verantwoorde zorg. Dit vraagt om een herdefiniëring van kwaliteit van de zorg,
meer gericht op ‘de juiste zorg op de juiste plek’, met de focus op wat mensen zelf kunnen, met inzet van de
omgeving. PSW is sterk in het leveren van maatwerk, passend bij wat de cliënt van ons vraagt. Uitgangspunt
daarbij is ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Dat vraagt een continue alertheid van medewerkers. Daarbij
komt dat er een steeds grotere rol weggelegd is voor de informele zorg. Hoe sluiten we met onze ondersteuning
aan op wat het informele netwerk rondom de client kan bieden? Hoe werken we optimaal samen?

De dynamiek in de buitenwereld neemt toe. PSW staat bekend als een koersvaste, waardegedreven
organisatie. Beschikken we over genoeg veranderingsvermogen om flexibel mee te bewegen met
wat de omgeving van ons vraagt? Hoe kunnen we daarin meebewegen, medewerkers mede-eigenaar
laten zijn terwijl we vasthouden aan onze kernwaarden?

Er komt steeds meer aandacht voor zorgtechnologie. PSW maakt duidelijke keuzes voor technologische 
toepassingen of innovaties die elders al beproefd zijn. Op welke wijze kan techniek ons helpen in het realiseren
van kwaliteit van zorg, bijdragen van kwaliteit van leven van cliënten en kwaliteit van werk voor medewerkers?

Het zijn interessante en uitdagende vraagstukken waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. In
het volgende kwaliteitsrapport nemen we u graag mee in de stappen die we hierin hebben gezet en de

ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. 
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Opvallend is dat desondanks de cliënttevredenheid en de medewerkerstevreden-
heid zijn gestegen ten opzichte van 2020. Dat is zeker een compliment waard.
Daarnaast heeft corona ook veel waardevolle zaken opgeleverd vooral op het ge-
bied van innovatie en technologie en de meer flexibelere zorgondersteuningsvor-
men, waarvan ook na corona blijvend gebruik zal worden gemaakt.

PSW levert opnieuw
Daarnaast heeft PSW in 2021 weer veel bereikt en opgezet. Er zijn nieuwe woon-
begeleidingscentra (WBC’s) gebouwd in Sevenum en Reuver. Er zijn nieuwe samen-
werkingsverbanden aangegaan met name in het sociaal domein, maar ook met
collega zorgaanbieders om de uitdagingen in de gehandicaptenzorg in de regio
samen aan te gaan. De HKZ certificering is verlengd. Het Blik op Werk keurmerk is
opnieuw met het maximaal aantal sterren toegekend.

De zorg staat onder druk
De COVR maakt zich ook zorgen. De situatie op de arbeidsmarkt is een groot pro-
bleem, evenals het hoge percentage verloop van medewerkers binnen PSW. In lijn
met deze ontwikkelingen heeft de overheid ook een toekomstvisie op zorg uitge-
geven. Mede vanwege de situatie op de arbeidsmarkt, maar ook uit het oogpunt
van kostenbeheersing wordt daarbij ingegaan op een herdefiniëring van kwaliteit
van de zorg. Daarbij wordt ook binnen de WLZ, net zoals in het sociaal domein,
meer ingezet op de juiste zorg op de juiste plek met de focus op wat mensen zelf
kunnen, met inzet van de omgeving zoals vrijwilligers, familieleden, de buurt, lokale
ondernemers etc. Er komt dus steeds meer de nadruk te liggen op de “informele
zorg”. De professionele zorg wordt daarbij alleen ingezet als het echt nodig is, zodat
zij meer ruimte krijgen voor degenen die afh ankelijk blijven van professionele zorg.
De vraag voor ons als COVR is wat dit betekent voor de kwaliteit van de zorg voor
onze huidige (en toekomstige) cliënten ? Kan een dergelijk netwerk worden gemo-
biliseerd? Kan dit netwerk de gevraagde zorg aan? Wat betekent dit voor cliënten
zelf en voor hun ouders/verwanten? De toekomst zal ons leren hoe wij dit met el-
kaar kunnen vormgeven met als uitgangspunt het behoud van kwaliteit. Daarbij

Reflectie Centrale ouder/verwantenraad 

Algemeen
U heeft de kwaliteitsrapportage 2021 van PSW in handen. 
Evenals afgelopen jaren 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, voor de COVR heel belang-
rijk, met name hoe de cliënten maar ook de medewerkers en de ouders/verwanten
dit beleven en waarderen. Ook nu kunt u, afhankelijk van uw interesse, voor meer
achtergrondinformatie of het bekijken van filmpjes op diverse pagina’s doorklikken
naar specifieke thema’s of verhalen. Op die manier krijgt u een nog completer
beeld van de beleving van de zorg binnen PSW, zowel door cliënten, hun ouders
en verwanten als de bevlogen medewerkers.

Dit alles uiteraard met het doel om daarmee op schrift, maar ook in beeld en geluid
een goede indruk  te geven van de kwaliteit van de zorg die PSW biedt. Wij hopen
dat, na het lezen van het kwaliteitsrapport, het vertrouwen dat wij in PSW hebben
door u gedeeld wordt. 

Gevolgen van Corona
Het jaar 2021 was echter ook een moeilijk jaar vanwege de oplevende corona in
het begin en op het einde van het jaar. Ook voor ons als COVR maar zeker ook
voor de cliënten, ouders en verwanten alsmede de medewerkers was het een
zwaar jaar. Het ziekteverzuim was hoog, de zorg kreeg een extra dimensie en de
instelling van een corona flexpool voor medewerkers was nodig om de roosters
rond te krijgen. Het heeft veel gevraagd van alle partijen. In het verloop van de co-
ronacrisis hebben we gelukkig wel in samenspraak met PSW kunnen differentiëren
in de toepassing van maatregelen. Daarbij hebben we steeds lokaal, afgestemd op
maatwerk voor de individuele cliënten de afweging en besluitvorming vorm kun-
nen geven. 
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zal ook rekening gehouden moeten worden met een zekere kwetsbaarheid van onze
cliënten en het toepassen van zorgvuldigheid alsmede het bewaken van de grens
aan de inzet van het netwerk. We zullen dit kritisch blijven volgen en beoordelen.

De incidentenmeldingen nemen ten opzichte van voorgaande jaren behoorlijk toe.
Onduidelijk is nog of de stijging is veroorzaakt door de gebruiksvriendelijkere ma-
nier van melden van incidenten ten opzichte van voorgaande jaren en de extra
aandacht die de aandachtsfunctionarissen kwaliteit van PSW aan dit onderwerp
binnen de teams hebben gegeven. Dit is in ieder geval een punt van zorg en aan-
dacht voor de COVR maar ook lokaal mag en moet dit onderwerp van gesprek zijn. 

Medezeggenschap
Na jarenlang overleg is dit jaar overeenstemming bereikt over de medezeggen-
schapsregeling van PSW. Een mijlpaal. Elders in deze rapportage kunt u er over lezen.
Nu komt het aan op de invulling. We roepen ouders en verwanten dan ook op om
in de medezeggenschap actief te worden. Wordt lid van een lokale ouderraad in het
wonen of van een AC (LOVR) of meld je aan voor de centrale ouder- verwantenraad
als je je met ons wilt inzetten voor de belangenbehartiging van de cliënten en hun
ouders en verwanten. Goede gemotiveerde mensen zijn altijd welkom.

Slotwoord
Deze reflectie is in samenspraak met de leden van de Centrale Ouder- Verwanten
Raad (COVR) tot stand gekomen.  We mogen met recht trots zijn op deze kwali-
teitsrapportage, maar we staan ook voor grote toekomstige uitdagingen waar we
samen met PSW op basis van vertrouwen het gesprek en de kritische dialoog zullen
aangaan. We zijn er van overtuigd dat we ook daar samen uit zullen komen met
behoud van de kwaliteit zoals we die van PSW gewend zijn. 

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

Reflectie Raad van Toezicht

In 2021 heeft PSW haar visie op ‘kwaliteit’ onder de loep genomen en geherformu-
leerd. De nieuwe visie sluit naadloos aan bij de Taak, waar iedereen binnen PSW ‘voor
gaat’. Kwaliteit is wat de cliënt met zijn of haar verwanten als goed ervaart. ‘Deskun-
digheid van professionals’ en ‘samen proberen, reflecteren en leren’, zijn de pijlers
van kwaliteit. Het is duidelijk dat de organisatie daar ook écht werk van heeft gemaakt.
Het hele kwaliteitsrapport is doorspekt met mooie voorbeelden daarvan. 

Het rapport geeft een goed beeld van de kwaliteit van zorg binnen PSW. Het is we-
derom een rapport dat door zijn vorm en inhoud prettig leest en uitnodigt om de
diepte in te gaan op de onderwerpen waar je meer van wilt weten. In het rapport
staat veel om trots op te zijn. Niet alleen omdat veel goed gaat, maar ook omdat
PSW transparant is over waar kansen liggen om het nog beter te doen. Het is een
open een eerlijke rapportage, om als organisatie zelf van te leren; en anderen de
kans te geven dat ook te doen.

Trots kan PSW zijn op de positieve ervaringen van cliënten en hun verwanten. Zeker
in het afgelopen jaar, met de invloed van corona. Verhalen van hen en de cijfers over
hun ervaringen in dit rapport, spreken voor zich. En dat geldt ook voor de verhalen
van medewerkers die, ondanks corona, er nog steeds heel trots op zijn om bij PSW
te werken. Ontwikkelthema’s zijn goed in beeld, zoals eigenaarschap en leiderschap,
het werken met ondersteuningsplannen in het elektronisch cliëntendossier en het
belang van (technologische) innovatie. En uiteraard de uitdaging om kwaliteit te blij-
ven leveren als minder medewerkers beschikbaar zijn om zorg en begeleiding te bie-
den. De ambitie is om het anders te doen, maar mét behoud van kwaliteit.

Kortom, het kwaliteitsrapport over 2021 is zoals al gezegd een rapport om trots op te
zijn. Het is een rapport dat recht doet aan de bevlogenheid van iedereen die bij PSW
werkt om het goede te doen voor cliënten met hun verwanten. De passie spat ervan af!



Reflectie Ondernemingsraad  

Het Kwaliteitsrapport 2021 laat zien dat PSW, ondanks de gevolgen van de Coronapandemie en
andere uitdagingen, in staat is om onze opdracht zoals geformuleerd in De Taak uit te voeren.

Dat laten niet alleen de mooie cijfers voor cliënt- en medewerkerstevredenheid zien maar
ook de mooie ervaringsverhalen die een goed beeld geven hoe wij aan die mooie cijfers
komen. Ze illustreren de doorontwikkeling van cliënten, medewerkers en het zorgaanbod. 

Daar mogen we trots op zijn maar de OR blijft ook kritisch. 
PSW heeft moeite om nieuwe medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit legt veel druk
op de huidige medewerkers. 
De zorgen die de OR hierover heeft is onderwerp van het gesprek met de bestuurder; hoe kunnen
we de werkdruk verlichten, wat hebben medewerkers nodig om hun werk goed te kunnen doen.
Immers, zo leert de ervaring ons, is er een verband tussen kwaliteit van dienstverlening aan cliënten
en het werkgeluk van medewerkers. 

Persoonlijke aandacht draagt bij aan werkgeluk. Persoonlijke aandacht geven aan medewerkers/col-
lega's was tijdens de Coronapandemie minder goed mogelijk. Gelukkig kunnen overleggen en bij-
eenkomsten weer fysiek plaatsvinden. Het zorgt voor meer verbinding en betere kennisdeling. 

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het bewaken en optimaliseren van het werkgeluk
van medewerkers op de werkvloer. Terwijl ze het werkgeluk ook zelf moeten kunnen ervaren.
De OR is dan ook blij dat bestuurder, managers en teamleiders aan de slag gaan met het thema
leiderschap.

In 2022 staat binden en boeien van medewerkers hoog op de agenda. Bij PSW maar zeker ook bij
de OR. Zodat de beleving van kwaliteit door cliënten/ouders en verwanten en de beleving van
werkgeluk door medewerkers zoveel mogelijk naar eenieders tevredenheid is en in balans blijft.

jij
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