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Leeswijzer
Voor�u�ligt�het�derde�kwaliteitsrapport�dat�Sherpa,�op�basis�van�het�Kwaliteitskader�Gehandicaptenzorg��
uitbrengt.�Het�beschrijft�onze�kwaliteit�van�zorg,�hoe�we�dat�hebben�aangepakt,�waar�we�trots�op�zijn�en�
wat�beter�kan.��

Dit�kwaliteitsrapport�over�2018�start�met�een�reflectie�van�de�Raad�van�Bestuur,�een�reflectie�van�de�Centrale��
Cliëntenraad�(CCR),�de�Centrale�Vertegenwoordigersraad�(CVR)�en�de�Ondernemingsraad�(OR).�Daarna�volgt�
een�beeld�van�Sherpa�als�organisatie,�de�visie�van�Sherpa�en�hoe�het�kwaliteitsrapport�tot�stand�is�gekomen.

Vervolgens�gaan�we�dieper�in�op�een�aantal�thema’s.�Elk�thema�wordt�in�een�apart�hoofdstuk�uitgewerkt.�
Hierbij�beschrijven�we�ook�concrete�voorbeelden�die�het�thema�illustreren.�Op�basis�van�onze�visie�geven�
we�per�thema�aan�wat�we�in�2018�hebben�gedaan,�inclusief�het�resultaat.�We�sluiten�ieder�hoofdstuk�af�met�
waar�we�trots�op�zijn�en�punten�waar�we�in�2019�en�daarna�mee�verder�gaan.

In�de�bijlagen�vindt�u�een�overzicht�van�de�relevante�cijfers�van�Sherpa,�een�afkortingen-�en�begrippenlijst�en��
informatie�over�de�medezeggenschap�en�de�Raad�van�Toezicht.

Het�kwaliteitsrapport�is�voor�de�leesbaarheid�in�de�hij-vorm�geschreven.�Maar�waar�‘hij’�staat,�kunt�u�ook�‘zij’�
lezen.�Naast�een�digitale�versie�verschijnt�er�ook�een�beknopte,�eenvoudig�te�lezen�versie.
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Bestuurlijke reflectie
Een jaar vol ervaringen

Bij�Sherpa�begeleiden�we�ruim�1500�cliënten.�Veel�cliënten�wonen�bij�Sherpa�en�hebben�er�hun�dagbesteding,�
andere�cliënten�wonen�zelfstandig�en�krijgen�ambulante�begeleiding.�Ook�begeleiden�we�kinderen�en�gezinnen.�
Voor�hen�hebben�we�het�kinderdagcentrum,�logeermogelijkheden�en�gezinsbegeleiding.�Alle�cliënten�
hebben�hun�eigen�verhaal,�hun�eigen�ervaring�met�wat�zij�meemaken�en�ook�hoe�ze�door�Sherpa�worden�
begeleid.�Dat�geldt�ook�voor�de�1500�medewerkers�van�Sherpa.�Sommigen�nog�jong�en�net�van�de�opleiding,�
anderen�al�wat�ouder�en�met�veel�ervaring.�Met�al�hun�inzet�en�professionaliteit�dragen�zij�dagelijks�zorg�
voor�de�kwaliteit�die�Sherpa�biedt�aan�cliënten�en�verwanten.�Ook�hun�ervaringen�vormen�een�belangrijke�
pijler�voor�dit�kwaliteitsrapport.

Deze�ervaringen�van�cliënten,�hun�verwanten�en�van�medewerkers�staan�centraal�in�onze�kijk�op�kwaliteit.�
Dit�kwaliteitsrapport�is�gebaseerd�op�wat�zij�dagelijks�ervaren�in�de�kwaliteit�van�zorg,�in�de�relatie�tussen�
cliënt,�verwant�en�medewerker.

In�dit�rapport�staan�veel�zaken�om�trots�op�te�zijn:�

•� �De�visie�van�Sherpa�op�goede�zorg�is�verder�aangescherpt�en�ligt�ten�grondslag�aan�de�zorgprogramma’s�
die�Sherpa�heeft�voor�de�specifieke�doelgroepen,�zoals�cliënten�met�moeilijk�verstaanbaar�gedrag,��
ernstig�meervoudig�beperkte�cliënten,�licht�verstandelijk�beperkte�cliënten�met�bijkomende�psychische�
of�psychiatrische�problematiek.�

•� �Op�basis�van�deze�zorgprogramma’s�zijn�leerprogramma’s�geformuleerd�die�aan�medewerkers�worden�
aangeboden.�Veel�medewerkers�hebben�van�het�scholingsaanbod�gebruik�gemaakt.�

•� �Cliënten�en�verwanten�zijn�positief�over�de�gesprekken�met�hun�begeleider,�ook�rond�het�bespreken��
van�het�ondersteuningsplan.

•� De�eerste�groep�cliënten�heeft�de�opleiding�tot�ervaringsdeskundigheid�succesvol�afgerond.
•� �Op�locaties�van�Sherpa�hebben�we�zogenaamde�dialoogsessies�georganiseerd.�Cliënten,�verwanten�en�

begeleiders�spraken�met�elkaar�over�vraagstukken�die�voor�hen�erg�belangrijk�zijn.�Stuk�voor�stuk�mooie�
gesprekken�over�zaken�die�er�toe�doen.

Dat�neemt�niet�weg�dat�2018�ook�een�ingewikkeld�jaar�was.�Een�aantal�ontwikkelingen�hebben�elkaar�ver-
sterkt�en�hadden�hun�invloed�op�de�kwaliteit�van�zorg.�Daarom�is�het�goed�om�hier�kort�bij�stil�te�staan.

Allereerst�de�krapte�op�de�arbeidsmarkt.�Deze�was�pregnant�aanwezig�en�komt�tot�uiting�in�het�moeilijk�
kunnen�vervullen�van�ruim�30�hardnekkige�vacatures,�met�name�bij�de�clusters�Moeilijk�Verstaanbaar�
Gedrag�(MVG)�en�Senioren.�Dat�geeft�een�permanente�druk�op�de�teams.�Ons�beleid�om�zoveel�mogelijk�
vaste�krachten�op�de�teams�in�te�zetten,�is�daardoor�slechts�ten�dele�bereikt.�Het�probleem�wordt,�juist�ook�
in�deze�clusters,�versterkt�door�een�relatief�hoog�verzuim�(Sherpa�breed�onder�de�benchmark�maar�in�deze�
specifieke�clusters�aanmerkelijk�hoger),�een�hoog�verloop�van�medewerkers�(12%�gemiddeld)�en�grote�inzet�
van�flex-medewerkers�en�uitzendkrachten,�met�name�in�de�zomerperiode.�In�een�aantal�teams�komen�deze�
ontwikkelingen�samen�en�versterken�ze�elkaar�in�negatieve�zin.�

Tegen�deze�achtergrond�is�het�van�de�teams,�behandelaars�en�het�management�een�geweldige�prestatie��
dat�de�kwaliteit�op�orde�is�gebleven�en�op�onderdelen�versterkt�kon�worden.�Tegelijkertijd�zijn�er�ook��teams�
die�het�buitengewoon�zwaar�hebben�gehad�en�waar�de�dagelijkse�kwaliteit�in�de�beleving�van�cliënten,��
verwanten�en�ook�van�de�medewerkers�onder�druk�heeft�gestaan.

Voor�een�aantal�doelgroepen�geldt�dat�het�tarief�voor�de�begeleiding�van�cliënten�niet�altijd�toereikend�is�
gebleken.�Het�is�verheugend�dat�inmiddels�voor�een�aantal�ZZP’s�het�budget�is�verhoogd.�Problematisch�
blijft�de�vergoeding�voor�de�begeleiding�van�MVG�cliënten�(ZZP�7).�Dit�tarief�blijft�structureel�ontoereikend�
(met�uitzondering�van�die�cliënten�waar�sprake�is�van�meerzorggelden).�Daarmee�kan��
de�kwaliteit�voor�deze�doelgroep�onder�druk�komen�te�staan.
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Terugblik op verbeterpunten uit het rapport 2017

In�het�kwaliteitsrapport�over�2017�benoemden�we�een�aantal�verbeterpunten�voor�2018.�Reflecterend�op�
deze�verbeterpunten�voor�2018,�vallen�een�aantal�punten�op�en�blijven�onverkort�van�kracht:�vaste�gezichten�
in�de�teams�en�communicatie�met�cliënten�en�verwanten.�Het�percentage�vaste�krachten�is�weliswaar�hoog�
(88%�vast�en�11%�in�de�eigen�flex-poule),�maar�blijft�qua�inzetbaarheid�aandacht�vragen.�De�communicatie�
tussen�cliënt�en�begeleider�is�aanmerkelijk�verbeterd�zo�blijkt�uit�het�cliënttevredenheidsonderzoek.��
Wel�krijgen�we�nog�teveel�signalen�dat�met�name�de�informatieverstrekking�niet�optimaal�verloopt.�

Het�versterken�van�de�samenwerking�tussen�teams�en�behandelaren�is�verbeterd.�Dat�is�een�goede�zaak.�Ook�de�
aanstelling�van�begeleiders�D,�die�een�natuurlijke�bondgenoot�van�de�behandelaren�zijn,�binnen�het�team�helpt�
daarbij.�Dat�betekent�dat�nu�de�volgende�stap�kan�worden�gezet�naar�het�versterken�van�de�multidisciplinaire�
behandeling�en�ondersteuning�van�teams�door�behandelaren�om�te�zorgen�voor�een�goed�pedagogisch�klimaat.�
Daarbij�speelt�ook�het�verder�verbeteren�van�de�samenwerking�tussen�wonen�en�dagbesteding�een�rol.�

Om�de�ervaringen�van�cliënten�structureel�te�kunnen�meten�heeft�Sherpa�besloten�over�te�stappen�van�het�
instrument�POS�naar�‘Dit�vind�ik�ervan!’.�Dat�heeft�twee�redenen.�De�POS�sluit�inhoudelijk�niet�goed�aan�bij�
de�vraagstukken�die�voor�veel�van�onze�cliënten�van�belang�zijn;�‘Dit�vind�ik�ervan!’�sluit�daar�wel�bij�aan.�
Daarnaast�versterkt�‘Dit�vind�ik�ervan!’�de�ondersteuningsplangesprekken�en�het�methodisch�werken.

Belangrijkste verbeterpunten voor 2019

Het�kwaliteitsrapport�laat�goed�zien�dat�veel�goed�gaat,�maar�tegelijkertijd�is�ook�duidelijk�dat�er�het�nodige�
aan�kwaliteit�te�verbeteren�valt.�Met�als�prioriteiten�voor�de�komende�jaren:

•� �Voldoende�en�vakbekwaam�personeel,�vaste�gezichten�in�de�teams.�Bij�teams�die�kwetsbaar�zijn��
(veel�werkdruk,�hoog�verzuim,�vacatures�en�relatief�veel�uitzendkrachten),�waardoor�kwaliteit�onder��
druk�kan�staan,�is�ondersteuning�van�belang.�

•� �Communicatie�met�cliënten�en�verwanten�en�het�verder�versterken�van�de�relatie�tussen�cliënt,�verwant�
en�medewerker.�Daarbij�streven�we�naar�een�verdiepende�en�open�dialoog,�bedoeld�om�de�verschillende�
perspectieven�te�leren�kennen,�te�begrijpen�en�waar�mogelijk�te�verbinden.

•� �Het�versterken�van�het�methodisch�werken,�met�een�duidelijke�invulling�en�positionering�van�de�regiebehande-
laar�en�een�goede�samenwerking�tussen�behandelaren�en�teams/teammanager�in�wonen�en�dagbesteding.

•� �Versterken�van�de�lokale�medezeggenschap�van�cliënten�en�verwanten�en�de�inrichting�van�een��
steunpunt�medezeggenschap.

In�het�Werkplan�Sherpa�2019�staan�deze�en�andere�punten�beschreven,�uitgewerkt�in�concrete�verbeter-
plannen.�Met�alle�medewerkers�van�Sherpa�gaan�we�daar�extra�hard�aan�werken�en�in�het�kwaliteitsrapport�
2019�zullen�we�daar�verslag�van�doen.

Ten slotte

Ik�ben�er�trots�op�te�kunnen�zeggen�dat�de�medezeggenschap�intensief�betrokken�wilde�zijn�bij�de�ontwikkelingen��
in�de�organisatie�en�rondom�kwaliteit.�Dat�geldt�zowel�voor�de�Centrale�Cliëntenraad,�Centrale�Vertegen-
woordigersraad�als�de�Ondernemingsraad.�Steeds�is�er�naar�gestreefd�om,�in�een�open�dialoog,�hen�vroegtijdig��
bij�ontwikkelingen�te�betrekken.�We�mogen�er�trots�op�zijn�dat�dat�is�gelukt�en�heeft�geleid�tot�betekenis-
volle�bijdragen�vanuit�de�medezeggenschap.�We�gaan�door�met�het�versterken�van�de�medezeggenschap,�
met�name�ook�op�het�lokale�niveau.�We�hebben�mooie�reflecties�gekregen�van�zowel�CCR,�CVR�als�OR.��
De�inhoud�daarvan�onderschrijven�we�en�nemen�we�mee�bij�de�uitwerking�van�ons�werkplan�2019�en��
de�verschillende�deelplannen.�Het�visitatierapport�bevat�belangrijke�aanbevelingen�die�we�overnemen.��
Tegelijkertijd�zijn�we�zijn�trots�op�de�algemene�conclusie�die�de�externe�visitatiecommissie�trekt�in�haar��
verslag:�‘nadrukkelijk�positief�over�de�aanpak�rond�kwaliteit�die�Sherpa�realiseert’.�Het�kwaliteitsrapport��
en�de�reflecties�zijn�besproken�met�de�Raad�van�Toezicht.

Henk Kouwenhoven, Raad van Bestuur
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Reflectie vanuit de medezeggenschap
We�hebben�het�concept-�kwaliteitsrapport�besproken�met�de�Centrale�Cliëntenraad�(CCR),�de�Centrale��
Vertegenwoordigersraad�(CVR)�en�de�Ondernemingsraad�(OR).�Hieronder�leest�u�hun�reflectie�op�het��
kwaliteitsrapport.

CCR over het Kwaliteitsrapport Sherpa 2018

15�april�2019�heeft�de�CCR�vergaderd�over�het�kwaliteitsrapport�Sherpa�2018.�De�CCR�herkent�de�punten�
waaraan�in�2018�is�gewerkt.�Wat�de�CCR�vooral�merkt�is�dat�het�vernieuwde�ondersteuningsplan�helpt�om�
goed�met�elkaar�in�gesprek�te�gaan.�Verder�is�er�een�betere�samenwerking�merkbaar�in�teams.

Verbeterpunten
Een�aantal�genoemde�verbeterpunten�en�een�aantal�andere�punten�mogen�extra�aandacht�krijgen�volgens�
de�CCR.�Deze�verbeterpunten�zijn:

•� Cliënten�beter�betrekken�bij�en�informeren�over�brandveiligheid.
•� De�schoonmaak�moet�nog�beter.
•� Verbeteren�van�de�inspraak�voor�cliënten�op�locaties.
•� Klachten�over�woningen�beter�en�sneller�afhandelen.�

2019
Sherpa�heeft�een�goed�plan�geschreven�om�verder�te�gaan�met�kwaliteit�in�2019.�Belangrijk�is�om�cliënten�
hierin�te�blijven�betrekken.�Want�praat�niet�over�ons,�maar�met�ons!

CVR over het Kwaliteitsrapport Sherpa 2018

De�CVR�herkent�zich�in�het�rapport,�hetgeen�een�gevolg�is�van�de�open�en�gestructureerde�wijze�waarop��
door�Sherpa�samengewerkt�wordt�met�de�CVR�om�invulling�te�geven�aan�de�medezeggenschap.
De�CVR�onderschrijft�de,�in�het�rapport�opgenomen,�visie�van�Sherpa�en�de�wijze�waarop�Sherpa�gestalte�
geeft�aan�die�visie.�Het�kwaliteitsrapport�laat�terecht�zien�dat�Sherpa�trots�mag�zijn�op�veel�successen.�Niet�
alles�is�echter�positief.�De�CVR�is�van�mening�dat�dit�sterker��in�het�rapport�naar�voren�had�kunnen�komen.

De�CVR�herkent�dat�er�veel�aandacht�is�voor�de�ondersteuning�van�de�dialoog.�Echter,�is�deze�naar�het��
oordeel�van�de�CVR�sterk�afhankelijk�van�de�beschikbare�tijd�en�deskundigheid�binnen�het�team.

De�CVR�benadrukt�dat�het�voor�alle�cliënten�van�belang�is�dat�de�verwanten�ruim�vertegenwoordigd�zijn�bij�
de�medezeggenschap.�Het�baart�de�CVR�zorgen�dat�de�belangstelling�voor�medezeggenschap�onder�ver-
wanten�steeds�geringer�wordt.�De�CVR�heeft�ingestemd�met�de�2de�bestuurlijke�opdracht�voor�de�taakgroep�
medezeggenschap�en�hoopt�dat�de�aanbevelingen�zullen�leiden�tot�een�versterking�van�de�medezeggen-
schap�op�alle�niveaus.

De�CVR�herkent�de�positieve�uitkomsten�van�‘Dit�vind�ik�ervan!/Ik�toon’�en�van�de�gehouden�dialoogsessies.�
Doordat�het�aantal�gesprekken�en�dialoogsessies�in�2018�nog�zeer�beperkt�is�geweest,�vraagt�de�CVR�zich�af�
of�de�representativiteit�voldoende�is�geweest�voor�de�conclusies�die�getrokken�zijn.�De�CVR�hoopt�dat�met�
het�breed�introduceren�van�‘Dit�vind�ik�ervan!’�in�2019�de�respons�een�meer�representatief�beeld�oplevert.�
Dat�de�cliënten�en�verwanten�over�het�algemeen�tevreden�zijn�over�betrokken�medewerkers�doet�niets�af�
aan�het�feit�dat�lang�niet�alles�goed�gaat�en�er�nog�veel�te�verbeteren�valt.
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De�CVR�ondersteunt�het�belang�om�te�investeren�in�verjonging�en�in�begeleiding�van�de�vrijwilligers.��
De�inzet�van�vrijwilligers�en�bedrijven�zorgt�voor�mooie�ontmoetingen�en�zijn�een�verrijking�voor�de�cliënten.

Veiligheid�is�het�op�één�na�belangrijkste�thema�voor�de�cliënt.�Dus�het�is�terecht�dat�Sherpa�daar�veel��
aandacht�aan�besteedt�en�daarbij�onderscheid�maakt�in�objectieve�en�subjectieve�veiligheid.�Bedenk�dat��
ook�dat�veel�dingen�net�niet�fout�gaan.�Ook�daarvan�kan�geleerd�worden.
De�CVR�herkent�de�grote�betrokkenheid�van�medewerkers�bij�de�cliënten.�Zaak�is�dat�er�vanuit�teamleden�en�
teammanagers�voldoende�oog�is�voor�een�zeker�risico�dat�dit�met�zich�meebrengt�t.a.v.�het�ziekteverzuim.

De�CVR�is�van�oordeel�dat�niet�alle�in�hoofdstuk�8�genoemde�verbeterpunten�realiseerbaar�zijn�in�2019.��
Mede�vanwege�te�weinig�beschikbaar�gestelde�financiën�via�ZZP’s�voor�een�aantal�doelgroepen�die�Sherpa�
bedient.�Bij�het�advies�over�het�Werkplan�2019�hebben�wij�dan�ook�als�aanbeveling�gedaan�de�verbeter-
punten�te�prioriteren.�Belangrijk�daarbij�is�het�delen�van�goede�voorbeelden�binnen�de�organisatie�en�het�
borgen�van�de�ontwikkelingsresultaten.�De�CVR�kan�zich�vinden�in�de�belangrijkste�verbeterpunten�voor�
2019�die�benoemd�zijn�in�de�bestuurlijke�reflectie.

OR over Kwaliteitsrapport Sherpa 2018

Sherpa�is�volop�in�beweging.�Ons�uiteindelijke�doel�is�een�tevreden�cliënt.
Kernwoorden�daarbij�zijn:�veiligheid,�gehoord�worden,�wensen�en�behoeften�in�vervulling�zien�gaan�en�
ontwikkeling�of�behoud�van�de�capaciteiten.�De�OR�vindt�het�dan�ook�van�belang�dat�een�ieder�die�werkt�in�
deze�organisatie�verbinding�zoekt�met�elkaar,�omdat�we�gezamenlijk�verantwoordelijk�zijn�voor�goede�zorg�
en�begeleiding�van�onze�cliënten�en�dat�het�werken�in�de�driehoek�een�gedragen�cultuurgoed�gaat�worden�
binnen�Sherpa.

Voor�cliënten�en�verwanten�is�het�natuurlijk�een�voorwaarde�dat�het�primair�proces�goed�functioneert.��
Geïnspireerde,�gemotiveerde,�professionele�en�tevreden�medewerkers�zijn�daarvoor�de�basis.
In�de�medezeggenschap�vinden�wij�het�dan�ook�nodig�dat�we�verbinding�en�dialoog�aangaan�met�de��
Centrale�Cliëntenraad�en�de�Centrale�Vertegenwoordigersraad.�In�het�licht�van�kwaliteit�hebben�we��
gezamenlijke�speerpunten�en�zorgen�met�elkaar�besproken�en�gedeeld.�Onderwerpen�waren�personeels-
behoud,�duurzame�inzetbaarheid�en�een�vaste�personeelskern�voor�cliënten.

De�OR�spreekt�veel�collega’s,�dat�is�onze�kracht.�De�OR�heeft�zich�hierdoor�een�beeld�kunnen�vormen�van��
de�cultuur�binnen�Sherpa.�De�OR�heeft�hierover�met�diverse�collega’s�in�diverse�functies�uit�de�onder-
steunende�diensten,�de�stafdiensten�en�het�Expertisecentrum�gesproken.�Naar�aanleiding�daarvan�zijn�er�
signalen�gekomen�die�de�OR�zorgen�baarde�en�welke�hij�heeft�neergelegd�in�een�notitie.�Deze�is�op�12�april�
gepresenteerd�aan�de�bestuurder�en�de�Raad�van�Toezicht.�De�laatste�tijd�zijn�er�veel�nieuwe�medewerkers�
aangenomen�in�de�ondersteunende�diensten�en�stafdiensten.�Een�belangrijk�signaal�was�dat�deze�nieuwe�
professionals�vastliepen�op�de�cultuur�binnen�Sherpa.�Sherpa�is�nog�teveel�een�relatiegerichte�organisatie.�
Feedback�geven�aan�elkaar�en�in�dialoog�gaan,�is�nog�geen�gemeengoed.�Mensen�kennen�de�afspraken�wel,�
maar�gaan�vervolgens�toch�hun�eigen�weg.

De�visie�van�de�bestuurder�waarin�gekozen�wordt�voor�taakvolwassen�teams�en�integraal�verantwoordelijke�
teammanagers�wordt�dan�ook�van�harte�ondersteund�door�de�OR.�Het�is�daarom�erg�belangrijk�dat�zichtbaar�
en�helder�wordt�benoemd�wat�de�kaders�zijn,�welke�koers�we�willen�varen�en�op�welke�wijze�en�met�welke�
ondersteuning�we�dit�gaan�doen.�De�OR�heeft�gesignaleerd�dat�hier�nog�veel�werk�te�verzetten�is.�Dit�geldt�
voor�alle�teams�in�de�organisatie.�De�OR�pleit�dan�ook�voor�reflectie,�dialoog�en�ontwikkeling�binnen�alle�
teams,�zodat�de�cultuurverandering�ook�daadwerkelijk�gestalte�gaat�krijgen.

Terwijl�deze�ontwikkeling�plaatsvindt,�worden�wij�ook�geconfronteerd�met�een�krappe�arbeidsmarkt�en��
minder�belangstelling�voor�ons�beroep�en�het�werken�in�de�zorg.�De�OR�heeft�daar�grote�zorgen�over.��
Op�1�november�in�de�vergadering�met�de�Raad�van�Toezicht�is�een�praatstuk�gepresenteerd�met�als�centraal�
thema:�Sherpa�behoudt�zijn�personeel.�Met�als�speciale�aandachtspunten:�dialoog,�sfeer�op�de�werkvloer,�
onderzoek,�aantrekkelijk�zijn�en�blijven�al�werkgever,�waardering�en�aandacht�voor�persoonlijke�behoeften�
en�erkenning�van�vakmanschap.
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Met�name�duurzame�inzetbaarheid�is�voor�het�behoud�van�personeel�heel�belangrijk.�De�OR�ziet�graag�dat�
dit�onderwerp�op�de�kaart�blijft�bij�de�bestuurder�en�dat�het�gaat�leven�binnen�de�organisatie.�Voor�de�OR�zal�
dit�daarom�een�speerpunt�blijven.

Binnen�Sherpa�wordt�er�veel�ruimte�gegeven�aan�medezeggenschap,�ontwikkeling�van�medezeggenschap�en�
het�aangaan�van�dialoog�met�elkaar.�Het�is�hard�werken,�maar�wij�zijn�er�trots�op�als�OR.
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1. Visie en werkwijze 
Sherpa�ondersteunt�mensen�met�een�beperking.�Sherpa�doet�dit�op�het�gebied�van�wonen,�werken,��
dagbesteding,�vrijetijdsbesteding,�(medische)�zorg,�kortdurende�opvang�en�ondersteuning�thuis.��
Sherpa�is�actief�in�de�regio’s�Gooi-�en�Vechtstreek�en�Eemland.�

Visie

Voor�ons�is�ieder�mens�uniek.�Wij�zien�en�respecteren�iedere�cliënt�met�al�zijn�kwaliteiten,�talenten�en��
hebben�oog�voor�verschillen�in�mogelijkheden�en�behoeften.�Wij�luisteren�naar�de�cliënt�hoe�hij�het�leven��
wil�leiden�binnen�de�mogelijkheden�die�hij�heeft.�

Sherpa�wil�een�organisatie�zijn�waarin�onze�visie�iedereen�motiveert�en�richting�geeft�aan�ons�handelen.��
Dit�vraagt�van�medewerkers�niet�alleen�het�kunnen�luisteren�naar�het�verhaal�van�de�cliënt�en�specifieke�
kennis�en�ervaring.�Het�vraagt�ook�ruimte.�Ruimte�om�zaken�rondom�de�cliënt�goed�te�regelen,�ruimte��
voor�ongeplande�activiteiten,�ruimte�om�te�kunnen�aftasten�en�uitproberen�wat�aansluit�bij�de�wensen,�
behoeften�en�capaciteiten�van�elk�individu.�Daarom�kiezen�wij�voor�taakvolwassen�teams�met�een�integraal�
verantwoordelijk�teammanager.�Zowel�in�het�primaire�proces�als�bij�de�ondersteunende�diensten.�Met�als�
kernwaarden:�vertrouwen,�onderzoeken�en�lef.�

De besturing van Sherpa

In�2018�is�de�besturingsfilosofie�verder�verwezenlijkt.�Dat�betekent�de�voorbereiding�van�integrale��
managementverantwoordelijkheid�voor�de�teammanagers�(2018�was�wat�dat�betreft�een�leerjaar)�en�de�
vorming�van�een�nieuwe�directieraad,�die�in�plaats�van�het�bestaande�strategisch�management�is�gekomen.�
Deze�veranderingen�zijn�nodig�om�de�bovengenoemde�visie�te�kunnen�realiseren.�Omdat�deze�ingrijpende��
verandering�altijd�raakt�aan�personen�en�onderlinge�relaties�en�daarmee�ook�de�stuurkracht�van�de��
organisatie,�was�2018�een�ingewikkeld�jaar.�Dit�heeft�ook�effect�gehad�op�de�mogelijkheden�voor�de��
door�ontwikkeling�van�het�kwaliteitskader�en�de�verbeterkracht�van�de�organisatie.�

Zo werken we aan kwaliteit 

Kwaliteit�ontstaat�in�de�relatie�tussen�de�cliënt,�de�verwant�en�de�professional.�Om�inzicht�te�krijgen�in�de�
kwaliteit�zetten�wij�verschillende�instrumenten�en�werkwijzen�in.�De�uitkomsten�zijn�de�input�geweest�voor�
het�kwaliteitsrapport.

•� �Wij�gaan�in�gesprek�met�de�cliënt,�en�diens�verwant,�over�zijn/haar�wensen�en�ondersteuningsbehoeftes.�
Afspraken�worden�vastgelegd�in�het�persoonlijk�ondersteuningsplan�en�uitgewerkt�in�een�werkplan.�
Periodiek�evalueren�we�met�de�cliënt�(en/of�verwant).�

•� �Wij�vragen�de�mening�van�cliënten�en�verwanten�over�hun�kwaliteit�van�bestaan�en�de�kwaliteit�van�
zorg-�en�dienstverlening.�Dat�doen�we�tijdens�het�ondersteuningsplangesprek,�dialoogsessies,��
gesprekken�met�de�CCR,�CVR�en�clusterraden.�Ook�doen�we�een�cliënt-ervaringsonderzoek.�Daarnaast�is�
er�een�tevredenheidsonderzoek�uitgezet�onder�alle�cliënten,�danwel�cliëntvertegenwoordigers.�

•� �We�staan�in�teams�regelmatig�stil�bij�de�vragen:�‘Doen�we�het�goed�voor�de�cliënt?’,�‘Hoe�doen�we�dat�als�
team?’�en�‘Wat�betekent�dat�voor�mij�als�professional?’.�Daardoor�ontstaat�bewustwording�en�inzicht�bij�
de�medewerkers.�Teamreflectie�draagt�zo�bij�aan�kwaliteitsbewustzijn.�Ook�inspiratiedagen�per�cluster,�
moreel�beraad�en�ethische�reflectie�horen�hierbij.

•� �We�investeren�in�methodisch�werken�via�de�Plan-Do-Check-Act�cyclus.�Daarbij�maken�we�gebruik�van�het�
elektronisch�cliëntendossier,�externe�audits�(ISO),�klachten,�teamfoto’s�(voortgangsrapportage�per�team),�
incidenten�(in�Cura)�en�de�zorgmonitor�(dashboard).�De�teamfoto�biedt�een�integrale�blik�op�de��
samenhang�tussen�kwaliteit,�medewerkers�en�financiën.
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•� �Wij�vragen�en�luisteren�naar�de�mening�van�externe�partijen.�Onder�andere�via�ketensamenwerking��
en�werkbezoeken�van�en�naar�andere�organisaties�en/of�instanties.�Op�het�kwaliteitsrapport�over�2018�
hebben�we�een�externe�visitatie�gedaan,�samen�met�Philadelphia.

•� �Het�Kwaliteitskader�Gehandicaptenzorg�is�leidend�voor�heel�Sherpa.�Voor�het�Sociaal�Domein�hebben�we�
in�2018�aanvullend�het�ISO-certificaat�behaald.�We�zijn�overgestapt�van�HKZ�naar�ISO�9001,�omdat�deze�
laatste�beter�aansluit�bij�de�aanpak�van�het�Kwaliteitskader.�
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2.  Persoonsgerichte ondersteuning 
vanuit dialoog en samenwerking 
Voor�ons�is�ieder�mens�uniek.�Wij�zien�en�respecteren�iedere�cliënt�met�al�zijn�kwaliteiten,�talenten�en�hebben�oog�
voor�verschillen�in�mogelijkheden�en�behoeften.�Wij�luisteren�naar�de�cliënt�hoe�hij�het�leven�wil�leiden�binnen�de�
mogelijkheden�die�hij�heeft.�Ook�ondersteunen�wij�de�cliënt�bij�het�maken�van�keuzes�om�het�eigen�leven�vorm�
te�geven,�vanuit�een�multidisciplinaire�samenwerking.�Dit�vraagt�een�betekenisvolle�relatie�tussen�de�cliënt�en�
begeleider,�maar�ook�met�verwanten.�Zeker�in�die�situaties�waarin�cliënten�zich�moeilijk�kunnen�uiten.�Wij�werken�
met�elkaar�samen�‘in�de�driehoek’,�waarbij�de�cliënt,�begeleiders�en�verwanten�hun�kennis�en�ervaringen�delen.�

Onze�zorg�en�begeleiding�is�gebaseerd�op�een�heldere�visie�en�methodieken�die�we�in�zorgprogramma’s�
hebben�beschreven.�Dit�wordt�toegesneden�op�de�specifieke�vragen�en�wensen�van�individuele�cliënten�en�is�
gericht�op�het�waar�mogelijk�zetten�van�stappen�of�stapjes.�Kwaliteit�van�leven�van�onze�cliënten�is�wat�ons�
allen�raakt�en�drijft,�dat�is�waar�medewerkers�het�voor�doen.�

Ondersteuning vanuit de dialoog

De�individuele�wensen�en�het�perspectief�van�de�cliënt�geven�richting�aan�de�ondersteuning.�In�dialoog�
met�de�cliënt�worden�wensen�en�verwachtingen�zichtbaar,�naast�de�ondersteuningsbehoefte.�Iedere�cliënt�
heeft�een�eigen�contactpersoon�die�wensen,�doelen�en�afspraken�met�de�cliënt�en/of�zijn�familie�bespreekt�
en�vastlegt�in�het�ondersteuningsplan.�In�2017�is�de�ondersteuningsplan-systematiek�vernieuwd.�De�dialoog�
staat�centraal�en�de�taal�is�aangepast.�Zo�is�het�mogelijk�om�het�ondersteuningsplan�in�de�ik-vorm�op�te�
stellen�en�zijn�de�domeinen�van�Kwaliteit�van�Bestaan�(Schalock�&�Verdugo)�vertaald�in�passende�termen�en�
gemakkelijker�taal.�Bijvoorbeeld�‘je�goed�voelen’�in�plaats�van�psychisch�welbevinden.�In�2018�zien�we�hiervan�
de�effecten.�De�gesprekken�zijn�rijker�en�het�lukt�steeds�beter�om�aan�te�sluiten�bij�de�dromen,�wensen�en�
behoeften�van�cliënten.�We�zien�dit�ook�terug�in�de�tevredenheid�van�cliënten�en�medewerkers.�Uit�een�
intern�tevredenheidsonderzoek�blijkt�dat�84%�van�de�cliënten�en�verwanten�tevreden�is�over�de�gesprekken�
met�de�begeleider.�Dat�is�een�forse�toename�ten�opzichte�van�2017�(68%).�Ook�heeft�het�verder�scholen�van�
medewerkers�in�het�voeren�van�de�(verdiepende)�dialoog�hieraan�bijgedragen.�Tijdens�de�externe�audit�(ISO)�
gaven�cliënten�aan�dat�medewerkers�makkelijk�benaderbaar�zijn.�Er�wordt�zichtbaar�gewerkt�vanuit�het�
cliëntperspectief:�‘de�begeleider�en�ik�zijn�naar�elkaar�toegegroeid�door�te�luisteren’�(citaat�cliëntdossier).�

Samenwerken in de driehoek 

Een�speerpunt�voor�2018�was�het�goed�blijven�samenwerken�in�de�driehoek:�cliënt,�verwant�en�begeleider.�
Teams�hebben�hier�met�elkaar�veel�aandacht�aan�besteed.�Sommige�teams�zoeken�ook�meer�de�verdieping�
en�investeren�in�de�relatie�met�ouders.�Zo�gaat�een�team�aan�de�slag�met�de�‘drienamiek’�van�Chiel�Egberts,�
vanuit�de�gedachte�dat�je�als�hulpverlener�meer�kunt�bereiken�in�de�zorg�voor�mensen�door�samen�te�wer-
ken�en�te�investeren�in�de�relatie�met�de�ouders.�In�een�ander�team�is,�naar�aanleiding�van�een�ouderavond,�
de�wens�ontstaan�om�elkaar�vaker�te�ontmoeten�en�kennis�te�delen.�Afgesproken�is�om�enkele�keren�per�
jaar�een�gezamenlijke�workshop�te�houden,�tijdens�een�koffie-ochtend.�Een�groepje�ouders�en�begeleiders�
bereidt�dit�samen�voor.�De�eerste�workshop�ging�over�‘Goed�Leven/LACCS’�methodiek,�speciaal�gericht�op�
kinderen�met�een�ernstige�meervoudige�beperking.�Vanuit�een�gezamenlijke�visie�is�de�ervaringskennis�en�
professionele�kennis�gedeeld.�Hierdoor�leert�men�elkaars�‘taal’�te�spreken�en�vindt�het�leren�plaats�op�de�
‘plek�waar�het�gebeurt’.�
Het�verbeteren�van�de�communicatie�met�verwanten�is�en�blijft�een�belangrijk�aandachtspunt,�zo�blijkt�uit�
gesprekken�en�tevredenheidsonderzoeken.�Communicatie�één-op-één�verloopt�vaak�goed�en�verwanten�
geven�aan�dat�ze�zich�wel�beter�gehoord�voelen.�Maar�vooral�het�informeren�en�tijdig�communiceren�vraagt�
extra�aandacht�(zie�verder�hoofdstuk�4).�
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Visie vertalen naar de praktijk

‘Iedere�cliënt�is�uniek�en�heeft�zijn�eigen�verhaal’.�Hoe�vertaal�je�onze�visie�nu�op�een�betekenisvolle�manier�
naar�de�praktijk?�Dat�was�de�vraag�waarmee�een�groep�medewerkers�aan�de�slag�ging�in�het�leernetwerk��
‘Ouderen�in�het�vizier’.�Dit�is�een�onderdeel�van�het�programma�‘Gewoon�Bijzonder’,�uitgevoerd�door�het��
Kennisplein�Gehandicaptensector.�Er�is�aan�twee�concrete�producten�gewerkt:�een�praatplaat�en�een�‘schatkist�
vol�leven’.�De�praatplaat�dient�ervoor�om�in�teams�het�gesprek�op�gang�te�brengen�en�gaat�over�de�verschillende�
facetten�in�het�leven�die�van�belang�zijn,�vooral�voor�ouderen.�De�schatkisten�zijn�een�vervolg�op�de�levens-
boeken.�Het�gaat�om�het�verzamelen�van�tastbare�spullen�die�herinneringen�oproepen,�waardoor�het�contact�
met�de�cliënt�zich�kan�verdiepen.�Denk�aan�muziek,�boekjes,�gebruiksvoorwerpen�en�knuffels,�of�luchtjes,��
zoals�de�aftershave�van�vader.�Verwanten�hebben�een�rol�gespeeld�bij�het�verzamelen�van�deze�schatten.

De�praatplaat�en�schatkist�zijn�inmiddels�opgenomen�in�de�leergang�Senioren.�In�2019�wordt�onderzocht�op�
welke�wijze�de�aanpak�levend�blijft,�goed�geïmplementeerd�en�geborgd�kan�worden.�

Methodisch werken vanuit een multidisciplinaire samenwerking 

Binnen�Sherpa�werken�wij�multidisciplinair.�Dat�wil�zeggen�dat�er�één�team�van�professionals�(begeleiders�
en�behandelaars)�is�rondom�de�cliënt.�Regelmatig�is�er�multidisciplinair�overleg.�De�cliënt�en/of�zijn�verwant�
kan�bij�dit�overleg�zijn.�We�zien�dat�dat�steeds�meer�gebeurt.�Cliënten�en�verwanten�zijn�hier�positief�over,��
zo�bleek�tijdens�een�gesprek�met�cliënten,�verwanten�en�het�zorgkantoor.�Indien�relevant�zijn�ook��
ketenpartners�betrokken�bij�een�multidisciplinair�overleg.

De�regiebehandelaar�is�verantwoordelijk�voor�de�samenhang�van�de�behandeling�aan�de�individuele�cliënt.�
In�2018�werden�er�zorgen�geuit�of�de�regiebehandelaar,�binnen�de�ondersteuningsplan-systematiek,��
voldoende�proactief�kan�zijn.�Dit�heeft�geleid�tot�een�aanpassing�in�de�werkwijze.�Nu�is�er�voorafgaand�aan�
het�ondersteuningsplangesprek�afstemming�tussen�de�regiebehandelaar�en�de�begeleider.�Dit�draagt�bij��
aan�de�onderlinge�samenwerking�ten�gunste�van�de�cliënt.�Ook�in�2019�vraagt�de�multidisciplinaire��
samenwerking�verdere�aandacht.�Onder�andere�in�de�samenwerking�tussen�wonen�en�dagbesteding.

Als�we�kijken�naar�het�methodisch�werken�dan�zien�we�dat�we�daar�nog�verder�in�kunnen�groeien.��
Zo�vinden�begeleiders�het�rapporteren�op�doelen�soms�nog�lastig.�In�2019�gaan�we�onder��
andere�via�interne�audits�onderzoeken�welke�interventies�helpend�zijn�om�het��
kort�cyclisch�te�bevorderen.

‘Het fluitje van Appie’

Dit gaat over een cliënt die een speciale band 
heeft met een begeleider op dagbesteding. Hij is 
wat introvert en ook wel wat angstig in sommige 
situaties. Zij zoekt naar manieren om met kleine 
stapjes  die angsten weg te nemen. Waarbij de 
klik, de grapjes die ze samen hebben, helpen. Zo’n 
grapje is bijvoorbeeld dat zij gaat fluiten als hij 
zijn broodje op heeft. Of als hij met zijn ouders 
terugkomt van een patatje eten bij de Amerpoort. 
Als deze vaste grapjes zijn gedaan, heeft hij plezier 
en de zekerheid dat de dag goed is. Het ‘fluitje’ 
staat voor het begrijpen van de cliënt, met humor 
inspelen op wat hij nodig heeft aan houvast.
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Technologische innovaties

We�zijn�ons�bewust�van�de�mogelijkheden�die�technologische�innovaties�kunnen�bieden.��
Enerzijds�om�het�werk�makkelijker�te�maken,�bijvoorbeeld�de�inzet�van�domotica.�Anderzijds�in�de�onder-
steuning�aan�cliënten.�Zowel�begeleiders�als�cliënten�en�verwanten�ervaren�een�duidelijke�meerwaarde�van�
technologische�ontwikkelingen.�Tijdens�de�dialoogsessies�kwam�naar�voren�hoe�technologische�ontwikke-
lingen�ondersteunend�zijn�bij�het�vergroten�van�de�zelfstandigheid�van�cliënten.�In�2018�heeft�het�Digilab�
een�eigen�ruimte�gekregen.�Hier�werken�cliënten�op�basis�van�dagbesteding,�samen�met�enkele�vrijwilligers�
en�stagiairs�van�ICT�opleidingen.�De�missie�van�het�Digilab�is�ervoor�zorgen�dat�cliënten�van�Sherpa�meer�en�
beter�toegang�krijgen�tot�moderne�digitale�middelen�die�hun�kwaliteit�van�leven�verhogen.
�

Waar zijn we trots op?

•� Grote�tevredenheid�onder�cliënten�en�verwanten�over�de�gesprekken�met�hun�begeleider.
•� De�nieuwe�ondersteuningsplansystematiek�draagt�bij�aan�de�versterking�van�de�dialoog.�
•� �De�zorg�is�persoonsgerichter�mede�dankzij�het�versterken�van�de�dialoog�en�de�samenwerking��

in�de�driehoek.�

AutiPlan helpt een cliënt bij het overzicht over zijn dag
Tijdens de dialoogsessie vertelde één cliënt glunderend dat zijn mobiele telefoon hem seintjes geeft om een 
volgende activiteit aan te kondigen. Met behulp van pictogrammen weet hij wat hij op een bepaald tijdstip 
gaat doen. Eenmaal per week vult hij zijn programma via een account en wordt het zichtbaar op zijn tablet 
en zijn telefoon. Op die manier ervaart hij rust en zekerheid en wordt zijn zelfstandigheid groter, zowel bij zijn 
werk, als in de woning. ‘Mijn eigen plan’ is de opvolger van AutiPlan en wordt in een woning als pilot gebruikt 
op het digibord. Deze cliënten zijn zo enthousiast: ze vinden dat het digibord overal bij Sherpa ingevoerd zou 
moeten worden!

Muziek in de nacht helpt bij slaapproblemen

Muziek in de Nacht is een app voor mensen met slaapproblemen. Het is bedacht voor EMB cliënten die ‘s 
nachts wakker worden en dan bijvoorbeeld gaan roepen en die dan kalmeren van muziek. Het doel is dat zij 
een betere nachtrust krijgen. Het alternatief is nu vaak dat er de hele nacht muziek op staat en dat is niet goed 
voor de diepe slaap. De app speelt muziek als je geluid maakt, bijvoorbeeld als je roept of praat. Je kan instellen 
hoe hard je moet roepen, hoe vaak je moet roepen en hoe lang de muziek dan speelt. De donkere kleuren en 
sterren achtergrond zorgen ervoor dat je ‘s nachts niet extra wakker wordt door de app en lekker weer in slaap 
kan komen. Als het scherm op zwart gaat dan blijft de app luisteren in de achtergrond. De app is niet  
verbonden met internet en er worden geen gegevens van cliënten doorgegeven of opgeslagen.



15� Kwaliteitsrapport�Sherpa�2018

Waar gaan we mee verder?

•� �Versterken�van�het�methodisch�werken�vanuit�een�multidisciplinaire�samenwerking.�Belangrijk�hierbij��
is�een�versterking�van�de�synergie�tussen�het�expertisecentrum,�wonen�en�dagbesteding.

•� Onderzoeken�welke�interventies�helpend�zijn�om�het�kort�cyclisch�werken�te�bevorderen.
•� �Ontwikkelen�van�het�zorgprogramma�voor�Kind,�Jongere�en�Gezin�in�samenwerking�met�Tranzo.��

Voor�de�andere�zorgprogramma’s�starten�we�met�een�revisie,�zodat�deze�toegankelijker�en�makkelijker��
te�lezen�zijn.�We�doen�dit�samen�met�medewerkers,�cliënten�en/of�verwanten.�

•� In�gesprek�met�verwanten�gaan�we�onderzoeken�hoe�we�de�communicatie�verder�kunnen�verbeteren.

De ouder van een kind van 
het kinderdagcentrum geeft 
aan dat ze in een half jaar tijd 
duidelijke verbeteringen ziet in 
het gedrag van haar kind (kan 
nu zelfstandig eten en drinken) 
en is zichtbaar tevreden.

Uit: ISO certificering 2018
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3. Invloed hebben en ervaren
Cliënten�en�hun�familie�zijn�vaak�lang,�soms�hun�hele�leven,�verbonden�aan�Sherpa.�Die�verbondenheid�
strekt�zich�voor�veel�cliënten�uit�op�veel�levensgebieden:�wonen,�werken,�leren�en�vrije�tijd.�De�besluiten��
van�Sherpa�zijn�dan�ook�van�invloed�op�hun�leven.�Mede�daarom�legt�Sherpa�in�haar�visie�grote�nadruk��
op�het�vergroten�van�de�eigen�regie�en�keuzevrijheid�van�de�cliënt.�Dit�geldt�ook�voor�zeggenschap�en��
medezeggenschap.�In�2018�zijn�ontwikkeling�in�gang�gezet�die�hieraan�bijdragen.�

Op�organisatieniveau�heeft�Sherpa�een�Centrale�Cliëntenraad�en�een�Centrale�Vertegenwoordigersraad.��
Op�clusterniveau�zijn�er�cliëntenraden�en/of�vertegenwoordigersraden.�Deze�raden�adviseren�over��
voorgenomen�besluiten�over�beleid�en�de�uitvoering.�Ook�kunnen�de�raden�ongevraagd�adviezen��
uitbrengen�over�zaken�die�voor�cliënten�van�belang�zijn.�Daarnaast�zijn�er�initiatieven�zoals�een��
huiskameroverleg,�familiedag�en�een�wijkberaad.�

Eigen regie en zeggenschap

Zoals�in�het�vorige�hoofdstuk�is�aangegeven,�zijn�we�gegroeid�in�de�dialoog.�Dit�heeft�ook�een�positief�effect�
op�de�versterking�van�de�eigen�regie�van�cliënten.�Cliënten�geven�dat�ook�aan.�Zo�werd�door�cliënten�van�een�
dagbestedingslocatie�aangegeven�dat�ze�tevreden�zijn�over�het�grote�aanbod�aan�activiteiten.�Ze�vinden�dat�
de�activiteiten�positief�bijdragen�aan�hun�leven�omdat�het�afleiding�geeft�en�ze�gestimuleerd�worden�om�
nieuwe�dingen�te�doen.�Ook�vertelden�ze�dat�de�vorm�waarin�de�begeleiding�plaatsvindt�aansluit�bij�hun�
persoonlijke�situatie�en�interesses.�

Uit�een�pilot�(2017)�bleek�dat�het�van�toegevoegde�waarde�is�wanneer�cliënten�en�verwanten�rechtstreeks�
toegang�hebben�tot�het�cliëntdossier,�in�plaats�van�via�de�begeleider.�In�2018�is�er�gewerkt�aan�de�technische�
mogelijkheden,�binnen�onze�bestaande�systemen.�Inmiddels�is�dat�afgerond.�In�2019�gaan�we�aan�de�slag�
met�de�daadwerkelijke�realisatie.�

Ervaren van medezeggenschap 

Veranderingen�in�de�wet�(WMCZ)�en�organisatorische�veranderingen�binnen�Sherpa�waren�aanleiding�om�
een�taakgroep�medezeggenschap�in�te�stellen.�De�taakgroep�is�gevraagd�om�advies�aan�de�Raad�van�Bestuur�
te�geven�over�de�vorm�en�de�invulling�van�medezeggenschap�voor�cliënten�en�verwanten.�De�taakgroep�
bestond�uit�cliënten,�verwanten�en�medewerkers.�In�2018�hebben�zij�de�nieuwe�wetgeving�bestudeerd�en�
werkbezoeken�afgelegd�bij�andere�zorginstellingen.�

‘Experimenteren met het Digibord’

In verschillende huiskamers hebben de prikborden plaats gemaakt voor een Digibord: een groot touchscreen. 
Bewoners en begeleiders vullen samen het bord met informatie, ondersteund met pictogrammen en foto’s.  
Bijvoorbeeld: het week- en dagmenu, huishoudelijke taken van bewoners, wie wanneer werkt, feestjes en zo 
meer. Het bord heeft veel mogelijkheden die door hen samen worden verkend. Een volgende stap is een  
kleiner touchscreen in de eigen appartementen en studio’s van de bewoners. Het Digibord draagt bij aan  
de zelfstandigheid en saamhorigheid en  wordt gezien als verrijking van de ondersteuning.

Zien hoe het werkt? https://www.mijneigenplan.nl/ervaringen of kijk op Youtube.
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De�taakgroep�heeft�ook�aan�cliënten,�verwanten�en�teammanagers�gevraagd�hoe�zij�de�medezeggenschap�
binnen�Sherpa�ervaren.�Wat�opvalt�is�dat�de�focus�vooral�ligt�op�individuele�zeggenschap.�Uit�de�reacties�
blijkt�dat�cliënten�binnen�Sherpa�kunnen�meepraten�over�zaken�die�voor�hen�van�belang�zijn.�Daar�waar�ze�
het�niet�zelf�kunnen,�hebben�vertegenwoordigers�een�belangrijke�stem/rol.�Teammanagers�zijn�hier�wat�
positiever�over�dan�de�cliënten�en�verwanten.�

Op�lokaal�niveau�verschilt�het�binnen�Sherpa�hoe�er�uitvoering�gegeven�wordt�aan�de�medezeggenschap.�
Ruim�40%�van�de�teammanagers�geeft�aan�dat�er�bewonersoverleg/�huiskameroverleg�is.�Op�sommige�
locaties�hebben�cliënten�geen�behoefte�(meer)�aan�een�formeel�overleg�of�hebben�geen�interesse�in�deelna-
me�aan�een�clusterraad.�Een�aantal�teammanagers�creëert�informeel�overleg,�bijvoorbeeld�natafelen�of�vaste�
koffiemomenten�waar�cliënten�wel�komen.�Ook�wordt�gezocht�naar�andere�mogelijkheden.�Zo�wordt�er�op�
een�ambulante�locatie,�op�verzoek�van�cliënten,�inmiddels�twee�keer�per�week�samen�met�cliënten�gekookt.�
Naast�de�dagelijkse�koffie-momenten.�

Teammanagers�zien�op�sommige�locaties�weinig�belangstelling�van�verwanten�voor�de�locatie.�Teammana-
gers�blijven�het�contact�stimuleren.�Bijvoorbeeld�door�het�organiseren�van�een�BBQ,�nieuwjaarsborrel�enz..�
Ook�sturen�verschillende�teammanagers�periodiek�een�nieuwsbrief�naar�verwanten.

Niet�alleen�de�taakgroep,�maar�ook�de�cliëntenraad�van�het�Cluster�Werk�&�Dagbesteding�heeft�onderzoek�
gedaan�naar�de�medezeggenschap.�Zij�hebben�aan�cliënten�gevraagd�of�zij�kunnen�meepraten,�meedenken�
en�meedoen�op�locaties.�En�of�ze�daar�tevreden�over�zijn.�Ze�hebben�hiervoor�een�vragenlijst�gemaakt�dat�
door�109�cliënten�is�ingevuld.�Cliënten�geven�aan�dat�ze�goed�terecht�kunnen�bij�hun�begeleiders�en�dat�er�
goed�naar�hen�wordt�geluisterd.�Wel�willen�ze�meer�groepsgesprekken�en�meer�werkoverleg.�De�cliëntenraad�
heeft�de�uitkomsten�gedeeld�met�de�taakgroep�medezeggenschap.

Versterken medezeggenschap 

Eind�2018�heeft�de�taakgroep�advies�uitgebracht�aan�de�bestuurder.�Het�belangrijkste�advies�is�versterking�
van�de�lokale�medezeggenschap,�vanuit�de�gedachte�dat�iedere�cliënt�medezeggenschap�heeft�over�zaken�
die�direct�van�invloed�zijn�op�het�dagelijkse�leven.�Het�is�belangrijk�om�dat�met�elkaar�(cliënten,�verwan-
ten,�begeleiders�en�teammanagers)�betekenis�te�geven.�Op�advies�van�de�taakgroep�wordt�er�in�2019�een�
steunpunt�medezeggenschap�opgericht.�Dit�steunpunt�gaat�ondersteuning�bieden�aan�cliënten,�verwanten,�
begeleiders�en�teammanagers�bij�het�vormgeven�van�de�lokale�medezeggenschap.�Daarbij�zal�ook�gebruik�
gemaakt�worden�van�ervaringsdeskundigheid�van�cliënten�en�verwanten.�Op�advies�van�de�taakgroep�wordt�
vastgehouden�aan�het�uitgangspunt�dat�de�cliëntenraden�en�vertegenwoordigersraden�(clusters)�de�komen-
de�jaren�blijven�bestaan.�

In�oktober�vond�de�jaarlijkse�ontmoeting�plaats�tussen�de�‘raden’:�Raad�van�Toezicht,�Raad�van�Bestuur,�
Centrale�Cliëntenraad,�Centrale�Vertegenwoordigersraad�en�Ondernemingsraad.�Gebruik�makend�van�de�
methodiek�‘dialoog�op�voeten’�zijn�de�aanwezigen�in�gesprek�gegaan�over�nieuwe�vormen�van�medezeggen-
schap.�Ook�hier�kwam�het�belang�van�het�versterken�van�de�lokale�medezeggenschap�duidelijk�naar�voren.�
Dit�vraagt�zowel�aandacht�van�cliënten�(‘laat�je�stem�horen’)�als�medewerkers.�

Ervaringsdeskundigheid

We�zijn�ons�steeds�meer�bewust�van�de�grote�waarde�van�de�ervaringskennis�van�cliënten�en�verwanten.�
Acht�cliënten�van�Sherpa�hebben�in�2018�de�opleiding�‘Samen�Sterker’�afgerond,�gegeven�door�de�LFB.�Tijdens�
de�opleiding�hebben�ze�veel�geleerd�over�zichzelf�en�hun�kwaliteiten.�Ook�hebben�ze�geleerd�om�presentaties�
te�geven.�Samen�met�twee�coaches�vormen�de�ervaringsdeskundigen�een�team,�dat�op�allerlei�manieren�hun�
kennis�en�deskundigheid�inzet.�Voor�zowel�cliënten�als�medewerkers.�Zo�willen�ze�met�hun�verhaal�andere�
cliënten�versterken�en�inspireren�om�voor�zichzelf�op�te�komen.�
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De�ervaringsdeskundigen�bezoeken�de�steunpunten�van�Sherpa�om�daar�met�cliënten�in�gesprek�te�gaan�
over�een�thema�als�‘pesten’.�Door�eerlijk�over�je�eigen�ervaring�te�praten,�willen�ze�anderen�over�de�streep�
trekken�om�zich�te�uiten�over�dit�probleem.�Dit�doen�ze�samen�met�de�vertrouwenspersonen.�

Ook�zijn�er�cliënten,�waaronder�ervaringsdeskundigen,�gevraagd�om�mee�te�denken�over�een�nieuwe�website�
van�Sherpa�en�om�mee�te�werken�aan�de�nieuwe�interne�beroepsopleiding�van�ROC�Landstede�met�Sherpa�
‘Goed�voor�Elkaar’.�

We�maken�ook�in�toenemende�mate�gebruik�van�de�ervaringsdeskundigheid�van�ouders.�Zo�vervullen�ouders�
een�rol�in�het�nieuw�te�ontwikkelen�leerprogramma�voor�nieuwe�begeleiders�van�de�doelgroep�EMB.�Met�als�
doel�de�bewustwording�te�vergroten�van�de�‘boodschap�achter�het�verhaal’,�waardoor�de�ondersteuning�nog�
persoonsgerichter�wordt.�

Waar zijn we trots op?

•� Versterking�van�de�dialoog�en�de�meerwaarde�daarvan�voor�de�eigen�regie�van�de�cliënt.
•� �Bewustwording�van�het�belang�van�lokale�medezeggenschap�en�dat�de�ondersteuning�die�daarbij��

nodig�is.�
•� �Groot�aanbod�aan�activiteiten�met�aandacht�voor�een�goede�match�tussen�wensen�van�de�cliënt��

en�de�activiteit.
•� Een�mooi�team�van�ervaringsdeskundigen�dat�de�eigen�kwaliteiten�kent�en�elkaar�daarin�kan�aanvullen.

Waar gaan we mee verder? 

•� Vergroten�van�betrokkenheid�van�cliënten�en�verwanten�door�lokale�medezeggenschap.�
•� Opzetten�van�het�steunpunt�medezeggenschap.
•� Inzetten�van�ervaringsdeskundigen.
•� Directe�toegang�voor�cliënten/verwanten�tot�het�eigen�cliëntdossier.
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4. Ervaringen van cliënten
Om�de�zorg�en�ondersteuning�goed�te�laten�aansluiten�op�de�wensen,�mogelijkheden�en�doelen�van�cliënten�
wordt�hier�regelmatig�met�cliënten�en�verwanten�over�gesproken.�Het�gesprek�ter�voorbereiding�op�het��
ondersteuningsplan�is�daarvoor�een�natuurlijk�moment.�Ook�vinden�we�het�van�belang�te�horen�hoe�cliënten��
en�verwanten�de�kwaliteit�van�bestaan�en�kwaliteit�van�zorg�en�ondersteuning�ervaren.�In�2018�hebben�we�
hiervoor�een�cliënt-ervaringsonderzoek,�dialoogsessies�en�een�tevredenheidsmeting�ingezet.�In�2018�zitten�
we�in�een�overgangsjaar�naar�een�ander�cliëntervaringsonderzoek.�Hierdoor�liggen�de�aantallen�lager.

Kwaliteit van bestaan

Tot�2018�hebben�we�voor�het�merendeel�van�de�cliënten�gebruik�gemaakt�van�het�instrument�POS.�Dit��
instrument�sloot�echter�onvoldoende�aan�bij�het�perspectief�van�een�groot�deel�van�onze�cliënten.�Ook��
verwanten�hebben�dit�signaal�afgegeven.�Samen�met�cliënten�en�verwanten�is,�na�onderzoek,�gekozen�voor�
het�instrument�‘Dit�vind�ik�ervan!’.�De�kern�van�dit�instrument�is�de�zogenaamde�‘onderzoekende�dialoog’�
waarin�de�begeleider�de�cliënt�ondersteunt�om�te�onderzoeken�wat�voor�hem�of�haar�belangrijk�is�om�een�
goede�kwaliteit�van�leven�te�ervaren.�Vanuit�de�vertrouwensrelatie�tussen�cliënt�en�begeleider�ontstaat�
ruimte�om�wensen,�dromen�en�verlangens�te�uiten.�En�hoe�de�ondersteuning�daarbij�kan�aansluiten.�Deze�
aanpak�helpt�om�de�cliënt�beter�te�leren�kennen�en�begrijpen�en�draagt�het�bij�aan�het�versterken�van�de�
eigen�regie.�Deze�manier�van�werken�versterkt�ook�de�positie�van�de�cliënt�bij�het�gesprek�over�zijn�onder-
steuningsplan.�Bij�de�keuze�speelde�ook�onze�positieve�ervaringen�met�‘Dit�Vind�Ik�ervan!/Ik�Toon’�bij�de�
doelgroepen�EMB�en�senioren�mee.�In�2019�start�de�implementatie�van�deze�werkwijze�Sherpabreed.

Uitkomsten ‘Dit vind ik ervan!/ Ik toon’
In�2018�zijn�er�23�onderzoekende�dialooggesprekken�gevoerd�met�verwanten�volgens�de�werkwijze�van��
‘Dit�vind�ik�ervan!’/�Ik�Toon.�20�binnen�het�cluster�Wonen-�EMB,�3�binnen�het�cluster�Wonen-�Senioren.�Bij�een�
aantal�cliënten�is�er�door�middel�van�videobeelden�aanvullend�onderzoek�gedaan�naar�de�inbreng�van�de�
cliënt.�In�het�gesprek�worden�per�thema�scores�gegeven,�de�kern�van�de�dialoog�opgeschreven�en�er�wordt�
aangegeven�of�er�wel�of�geen�verandering�gewenst�is.�Aan�het�eind�van�het�gesprek�wordt�aangegeven��
welke�thema’s�het�belangrijkst�zijn�voor�de�cliënt.�De�thema’s�waarop�verandering�is�gewenst,�worden��
meegenomen�in�het�ondersteuningsplangesprek.�

Wat�opvalt�is�dat�het�thema�’lijf’�het�meest�uitvoerig�aan�bod�is�gekomen.�Het�gaat�dan�over�eten�en�drinken,�
gewicht,�gezondheid,�slapen,�beweging,�(uiterlijke)�verzorging�en�over�de�gevolgen�van�het�ouder�worden.�
‘Veilig�voelen’�en�‘gevoel’�zijn�andere�thema’s�die�belangrijk�zijn.�In�de�gesprekken�gaat�het�dan�over�tevreden�
en�gelukkig�zijn,�spanning�en�ontspanning,�aandacht,�veilig�voelen�in�de�woning�in�relatie�tot�huisgenoten�
en�veilig�voelen�op�de�dagbesteding.�

Bij�‘verandering�gewenst’�springen�er�vier�thema’s�uit:�‘lijf’,�‘doen’�en�‘gevoel’�en�‘veilig�voelen’.�Deze�thema’s�
zijn�herkenbaar�als�belangrijke�onderwerpen�bij�de�doelgroep�EMB.�Op�het�gebied�van�‘lijf’�speelt�ook�veel:�
pijn,�beweging,�epilepsie,�wel/niet�goed�eten,�gewicht,�ouder�worden�–�achteruitgang,�wel/niet�goed�slapen,�
ontspannen.�Bij�‘veilig�voelen’�komt�naar�voren�dat�het�cliënten�een�lijntje�nodig�hebben�met�de�begeleiders�
om�zich�veilig�te�kunnen�voelen�(zie�ook�bijlage�4).

De�scores�gaan�vooral�over�de�subjectieve�beleving�van�het�thema.�Ze�krijgen�pas�zeggingskracht�in�de��
context�van�het�gesprek�dat�is�gevoerd.�Twee�teams�hebben�de�teamreflectie�aangegrepen�om�te�reflecteren�
op�deze�uitkomsten�(zie�hoofdstuk�7).�
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In�oktober�2018�heeft�een�afvaardiging�van�het�Platform�DVIE!�een�reflectiebezoek�gebracht�aan�Sherpa.��
Het�doel�van�het�reflectiebezoek�was�om�zicht�te�krijgen�op�de�kwaliteit�van�de�toepassing�van�‘Dit�vind��
ik�ervan!’�en�te�stimuleren�dat�elke�organisatie�de�aanpak�volgens�de�uitgangspunten�in�praktijk�brengt.��
De�belangrijkste�conclusies�naar�aanleiding�van�het�bezoek�zijn:�

•� Er�wordt�bevlogenheid�en�enthousiasme�gezien�bij�de�begeleiders�die�werken�met�methode.
•� De�cliënt/verwant�ervaart�een�duidelijke�meerwaarde�van�deze�manier�van�gespreksvoering.�
•� �Om�de�aanpak�volledig�tot�zijn�recht�te�laten�komen,�is�een�betere�inbedding�in�de�methodische��

cyclus�nodig�alsmede�in�samenhang�met�andere�kwaliteitsactiviteiten.�

De�aanbevelingen�worden�meegenomen�bij�de�brede�implementatie�van�‘Dit�vind�ik�ervan!’.�

Dialoogsessies

In�2018�zijn�op�verschillen�locaties�dialoogsessies�gevoerd�tussen�cliënten,�verwanten�en�begeleiders.�Onder�het�
genot�van�een�lunch,�high�tea�of�een�stamppottenbuffet�ging�men�met�elkaar�in�gesprek�over�‘Wat�gaat�hier�
goed?’�en�‘Wat�kan�er�anders?’.�De�gesprekken�werden�begeleid�door�een�gespreksleider�en�voorbereid�met�een�
begeleider�en/of�cliënt.�Voor�deze�gesprekken�gold�één�belangrijke�spelregel:�met�respect�naar�elkaar�luisteren.�

In�totaal�hebben�185�mensen�aan�de�gesprekken�deelgenomen:�142�cliënten/verwanten,�37�begeleiders�en��
6�teammanagers.�De�bezochte�locaties�zijn�een�mooie�dwarsdoorsnede�van�de�verschillende�doelgroepen��
en�vormen�van�zorg-�en�dienstverlening�van�Sherpa�(zie�bijlage�4).�De�gesprekken�leverden�waardevolle��
informatie�op.�Van�de�sessies�zijn�verslagen�gemaakt�waar�de�locatie�mee�verder�kan.
�

Betrokken begeleiders van grote waarde
Wat�veel�aan�de�orde�kwam�is�de�waardering�van�cliënten�en�familie�voor�begeleiders.�De�betrokkenheid�en�
professionaliteit�wordt�gevoeld�en�gezien.�Zichtbaar�is�dat�begeleiders�bereid�zijn�een�stapje�meer�te�doen,�
kleine�dingen�die�bijdragen�aan�een�goede�sfeer.�Eén�moeder�vatte�dat�samen�in�de�uitspraak�‘Je�kunt�wassen�
met�een�washand,�of�je�kunt�wassen�met�liefde.’�Het�wordt�gewaardeerd�dat�begeleiders�moeite�doen�om�de�
achtergrond�van�cliënten�te�kennen.�Dat�geeft�vertrouwen�en�neemt�zorgen�van�familie�weg.�Het�samenspel�
in�zorg�en�ondersteuning�wordt�hierin�zichtbaar:�begeleiders�kennen�cliënten�goed�en�kunnen�inspelen�op�dat�
wat�voor�de�individuele�cliënt�van�belang�is.�Andersom�maakt�die�persoonlijke�band�het�werken�voor�bege-
leiders�zinvol.�Begeleiders�kregen�mooi�complimenten:�‘Sherpa�krijgt�een�dikke�tien!’�‘Dit�team�verdient�een�
standbeeld!’.�Dit�maakte�dat,�volgens�een�teammanager,�begeleiders�nog�een�week�na�afloop�liepen�te�stralen!

Het�belang�van�vaste�gezichten�kwam�meermalen�aan�de�orde.�De�inzet�van�flexibele�krachten�wordt�wel�
gewaardeerd,�maar�vaste�begeleiders�kunnen�het�gevoel�van�vertrouwen�en�veiligheid�echt�waarborgen.�

Verdrietige thema’s 
Opvallend�was�dat�in�verschillende�gesprekken�ook�zorgen,�verdriet,�verlies�en�rouw�benoemd�werden.��
Verdriet�om�het�overlijden�van�huisgenoten�en�van�familie,�zorgen�over�ernstig�zieken,�het�verlies�van�een�
leven�dat�geleefd�werd�toen�er�nog�geen�sprake�was�van�ernstig�hersenletsel.�Ook�werd�de�zorgzaamheid�

‘Plaatje draaien?’

In het ‘Ik Toon’ gesprek dat begeleiders voerden met de tante van cliënte E., kwam naar voren dat E. veel heeft 
moeten inleveren de laatste jaren. Door een val liep ze een dwarslaesie op en kwam in een rolstoel terecht. 
Moeilijk voor een ondernemende dame. Meer beleven en meer eigen regie waren de wensen die in het gesprek 
naar voren kwamen. Met behulp van stagiaires is een Virtual Reality-bril ingezet, waardoor E. bijvoorbeeld een 
safaripark kon ervaren. Uit videobeelden blijkt hoeveel plezier ze hier aan beleeft. Ze is relaxed en geboeid door 
wat ze ziet en hoort. Inmiddels vraagt ze ook zelf om de VR-bril dat ze ‘plaatje draaien’ noemt. ‘Plaatje draaien’ 
staat bij haar voor een mooie ervaring. Een vervolgstap is om te zoeken naar technologie die ze zelf kan aan-
sturen, waardoor ze nog meer eigen regie kan ervaren.
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van�begeleiders�na�het�overlijden�van�één�van�de�bewoners�benoemd.�En�de�steun�die�cliënten�ervaren��
van�huisgenoten�en�begeleiders�bij�het�verwerken�van�het�overlijden�van�ouders.�Deze�aandacht�stelt��
familie�gerust.�

Verbeterpunten vanuit de dialoogsessies
Er�werden�ergernissen�benoemd,�zoals�een�boiler�die�te�klein�is�om�de�hele�afwas�mee�te�kunnen�doen�op�
het�steunpunt.�Een�prikbord�dat�op�een�verkeerde�plek�hangt.�Een�toegangspad�dat�te�smal�is�voor�rolstoelen�
en�fietsen.�Maar�ook:�te�weinig�tijd�voor�cliënten�tijdens�piekuren.�Vervoer�van�en�naar�werk�en�dagbesteding�
dat�niet�soepel�loopt.�Betere�balans�tussen�tijd�voor�cliënten�tegenover�tijd�voor�rapportage�en�overleg.

Er�is�vooral�behoefte�aan�meer�tijd�voor�activiteiten�met�cliënten,�zoals�spelletjes�doen,�filmavondjes�en�
dagjes�uit.�Zodat�er�meer�verschil�is�tussen�de�week�en�weekenden.�De�afdeling�Vrije�Tijd�probeert�hier�op�in�
te�spelen�met�een�groot�aanbod�aan�activiteiten.�Er�zijn�nieuwe�activiteiten�ontwikkeld�en�het�aanbod�voor�
de�doelgroepen�LVB,�MVG�en�jongeren�is�uitgebreid.�
De�inzet�van�flexmedewerkers�baart�verwanten�zorgen.�Cliënten�worden�er�nerveus�van�als�ze�elke�dag�door�
een�ander�verzorgd�worden,�zoals�dat�op�sommige�locaties�in�de�zomerperiode�gebeurde.�

Dialoogsessie als instrument 
Als�we�kijken�naar�de�inhoud�van�deze�sessies�valt�een�aantal�bijzonderheden�op.�Ten�eerste�waren�het�mooie�
gesprekken,�in�een�plezierige�sfeer.�Thema’s�die�met�vragenlijsten�en�dergelijke�niet�aan�de�orde�komen,��
kwamen�hier�wel�bovendrijven,�zoals�het�thema�‘rouw�en�verlies.’�Opvallend�was�hoe�cliënten�en�familie��
zich�in�positieve�zin�uitlieten�over�de�sfeer,�de�rust,�de�gezelligheid,�openheid�en�gemoedelijkheid.�‘Er�hangt�
zachtheid�in�de�lucht’,�zei�één�cliënt�poëtisch.

De�dialoogsessies�zijn�geëvalueerd�met�de�betrokken�teammanagers.�De�meerwaarde�zit�in�het�groeps-
gesprek,�mensen�vullen�elkaar�aan�tijdens�het�gesprek.�Het�is�een�manier�om�elkaar�echt�te�ontmoeten�en�
de�communicatie�met�verwanten�te�versterken.�De�sessies�dragen�vooral�bij�aan�verbinding.�De�praktische�
voorbereiding�is�door�de�afdeling�Kwaliteit�gedaan,�in�samenwerking�met�Sherpa�Catering.�Sherpa�Catering�
heeft�zich�ingespannen�om�deze�sessies�te�voorzien�van�een�heel�verzorgde�maaltijd,�dat�is�door�iedereen�
enorm�gewaardeerd.�
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Cliënttevredenheid

Uit�de�dagelijkse�contacten�met�cliënten�en�verwanten�blijkt�hoe�men�de�kwaliteit�van�zorg�en�ondersteu-
ning�ervaart.�Ook�de�overleggen�met�de�centrale�raden�en�clusterraden�geven�hier�zicht�op.�Net�als�in�2017�
hebben�we�ook�in�2018�een�vragenlijst�uitgezet.�Door�middel�van�drie�meerkeuze�en�twee�open�vragen�op�
een�kaartje�is�gevraagd�naar�de�tevredenheid.�Dit�jaar�is�het�onderzoek�uitgezet�bij�alle�cliënten�van�Sherpa.�
Met�een�mooie�respons�van�ruim�40%!�Het�kan�zijn�dat�een�aantal�cliënten�twee�kaartjes�heeft�ingevuld;�
voor�wonen�èn�dagbesteding.�Dan�ligt�de�feitelijke�respons�iets�lager.

Cliënten�en�verwanten�zijn�over�het�algemeen�erg�tevreden�zijn�over�de�ondersteuning�van�Sherpa�(84%).�
Ten�opzichte�van�de�meting�in�2017�is�de�tevredenheid�iets�toegenomen�(met�4%).�Ook�zien�we�dat�iets��
meer�cliënten�en�verwanten�Sherpa�zouden�aanbevelen�(81%�in�2018�ten�opzichte�van�78%�in�2017).��
In�tegenstelling�tot�2017�zijn�er�ook�cliënten�en�verwanten�die�Sherpa�niet�zouden�aanbevelen.
Een�opvallende�stijging�zien�we�bij�de�tevredenheid�over�de�gesprekken�met�de�begeleider:�84%�is�hier��
tevreden�over.�Ten�opzichte�van�2017�is�dat�een�stijging�met�maar�liefst�17%!�Hieruit�kunnen�we�concluderen�
dat�de�blijvende�aandacht�voor�de�(verdiepende)�dialoog�positief�effect�heeft.

We�hebben�dit�jaar�ook�een�onderscheid�kunnen�maken�naar�clusters.�Opvallend�is�dat�het�cluster�EMB�het�
hoogst�scoort�op�tevredenheid�over�de�ondersteuning�en�de�gesprekken�(93%).�Mogelijk�dragen�de�stabiliteit�
binnen�de�teams�(ziekteverzuim�4,8%,�beperkt�verloop)�en�de�inzet�van�de�methodiek�‘Goed�leven/LACCS’�
hier�aan�bij.�Cliënten�van�het�cluster�LG/NAH�zijn,�relatief�gezien,�het�minst�tevreden�(rond�78%).�Ook�scoort�
deze�doelgroep�het�laagst�op�de�vraag�of�zij�Sherpa�zouden�aanbevelen�aan�anderen�(70%),�terwijl�cliënten�
van�de�andere�clusters�allemaal�77%�of�hoger�scoren.�Bij�het�cluster�LG/NAH�gaat�het�veelal�om�cliënten�die�
weten�hoe�het�is�om�niet�afhankelijk�te�zijn,�omdat�er�veelal�sprake�is�van�een�niet�aangeboren�beperking.�
Zij�willen�doorgaans�ook�niet�gezien�worden�als�cliënt.�Dat�zou�een�verklaring�kunnen�zijn�van�het�relatief�
lagere�percentage.�Tabellen�staan�in�bijlage�5.�

Kerstbrunch in het teken van dialoog

Het team van een woning met MVG-cliënten heeft de  
dialoogsessie gecombineerd met een kerstbrunch. Dit is niet 
de eerste keer dat ze een dergelijke sessie organiseren. De 
vorige keer ging het over de talenten van cliënten. Nu over 
wat er goed gaat in de woning, wat er verder ontwikkeld 
kan worden en wat begeleiders, cliënten en verwanten van 
elkaar kunnen leren.
Families gingen met elkaar in gesprek en schreven hun  
antwoorden op kerstkaarten. Hierop stond onder andere: 
deze woning geeft een huiselijk gevoel, gevoel van welkom, 
er is goede zorg; er is warmte en gezelligheid, naast  
professionaliteit en hechte samenwerking. Een mooie 
uitspraak was dat verwanten de opvang rond het overlijden 
van een huisgenoot als heel zorgzaam hebben ervaren.  
Dat geeft hen ook rust en vertrouwen voor de toekomst.  
‘Als we goed naar elkaar luisteren dan denk ik dat we altijd 
van elkaar leren’, was één van de opmerkingen.
Begeleiders hadden veel energie en tijd gestoken in het 
voorbereiden van deze brunch. Na afloop waren ze wat 
ondersteboven van de complimenten die ze hadden  
ontvangen: ‘Het was magisch, heel erg samen, echt Kerst’! 
Team, cliënten en verwanten spraken af om tijdens de 
nieuwjaarsborrel te bespreken hoe ze verder gaan met de 
opbrengst van deze brunch. 
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Wat zou Sherpa beter kunnen doen?
Op�de�open�vraag:�‘Wat�zou�Sherpa�beter�kunnen�doen?’�komen�de�volgende�prioriteiten:

1.� Meer�vast�personeel,�minder�flexibele�krachten.
2.� Verbeteren�van�de�communicatie�met�cliënten�en�familie.
3.� Afspraken�nakomen.

Naast�verbeterpunten�is�het�opvallend�hoeveel�complimenten�gegeven�worden�aan�de�begeleiders.��
Teams�worden�benoemd�als�betrokken�en�liefdevol,�gemotiveerd�en�enthousiast,�vriendelijk�en�lief.�‘Ik�heb�
topbegeleiding’,�‘Ik�ben�zeer�gelukkig�met�de�medewerkers�van�Sherpa’,�‘De�begeleiders�van�locatie�X�zijn�
top!’�Hier�tegenover�staat�de�frustratie�over�de�inzet�van�flexmedewerkers.

Waar zijn we trots op?

•� �De�dialoogsessies�dragen�bij�aan�ontmoeting,�verbinding�en�aan�de�communicatie�met�cliënten�en��
verwanten.�Ze�kunnen�ook�in�verbinding�gebracht�worden�met�nieuwe�vormen�van�medezeggenschap��
op�locatieniveau.�

•� �Cliënten�en�verwanten�ervaren�de�ondersteuning�als�persoonsgericht.�Een�groot�compliment�en��
waardering�voor�de�begeleiders�die�met�oprechte�aandacht�zien�wat�ieder�individu�nodig�heeft.��
Begeleiders�zijn�steeds�meer�bekwaam�in�het�voeren�van�de�dialoog.�

Waar gaan we mee verder?

•� Implementatie�van�‘Dit�Vind�Ik�Ervan!’,�minimaal�160�cliënten�(woonachtig�bij�Sherpa).
•� �Dialoogsessies�op�locaties�ook�in�2019�houden,�daarbij�ook�kijken�naar�de�samenhang�met�teamreflectie�

en�het�versterken�van�lokale�medezeggenschap.�In�de�dialoogsessies�nemen�we�het�thema�verbeteren�
van�de�communicatie�en�wat�daar�voor�nodig�is�mee.�

•� �Verder�versterken�van�de�driehoek�en�verdiepen�van�de�dialoog�door�middel�van�het�trainen�van��
begeleiders�in�het�kader�van�‘Dit�vind�ik�ervan!’.�

‘Elke vrijdag een blij moment’

Het steunpunt is een ontmoetingsplek voor cliënten van Sherpa, die daar in de buurt wonen. Ze kunnen  
daar terecht voor een gesprek met hun begeleider, voor een maaltijd, een kopje koffie, en ontmoetingen met 
andere cliënten. 
Elke vrijdag wordt na de maaltijd tijd ingeruimd voor een bijzonder moment: een begeleider leest voor.  
Dat kan een sprookje zijn, een gedicht of een verhaal uit de Bijbel. De cliënten geven aan wat ze graag  
willen horen. Het is een moment van rust, samen zijn en aandacht. Eén wat oudere cliënt is er iedere vrijdag. 
Het doet hem denken aan vroeger: voorlezen na de maaltijd.
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5. Netwerk en vrijwilligers
Wanneer�familie�en�mensen�uit�het�netwerk�van�een�cliënt�op�een�natuurlijke�manier�bij�elkaar�betrokken�
zijn,�draagt�dat�bij�aan�de�kwaliteit�van�bestaan.�Sherpa�wil�daarom�nog�nadrukkelijker�dan�voorheen�familie,�
vrienden�of�anderen�bij�het�leven�van�de�cliënt�betrekken.�

Netwerkversterking

In�2017�zijn�we�gestart�met�het�kenniscafé�Netwerkversterking�voor�medewerkers�als�ondersteuning�bij�het�
vormgeven�van�netwerkversterking�op�teamniveau.�Dit�is�een�informele�meeting�en�is�begin�2018�doorgezet.�
Echter,�de�belangstelling�nam�af.�Het�onderwerp�wordt�zeker�belangrijk�gevonden,�maar�door�de�waan�van�
de�dag�en�de�vele�prioriteiten�zakt�het�onderwerp�op�de�agenda�van�teams�en�managers.�Omdat�het�voor�
cliënten�en�verwanten�een�belangrijk�thema�is,�gaan�we�het�in�2019�nieuw�leven�in�blazen.�

Vrijwilligers

Zo’n�536�vrijwilligers�zijn�betrokken�bij�Sherpa,�waarvan�sommigen�al�jarenlang.�Vooral�langdurige��
bezoekrelaties�zijn�heel�waardevol,�vanwege�de�sterke�persoonlijke�band�die�ze�opbouwen�met�een��
individuele�cliënt.�We�zien�dat�onze�vaste�groep�vrijwilligers�vergrijst.�We�investeren�daarom�in�verjonging.�
Mooi�om�te�zien�is�de�uitbreiding�van�maatschappelijk�stages:�15-16jarigen�die�komen�snuffelen�in�de�zorg.�
De�locaties�staan�open�om�deze�jongeren�te�verwelkomen.�We�zien�ook�steeds�meer�vrijwilligers�(ongeveer�
10�in�2018)�die�een�vervolgstap�maken�naar�een�baan�als�begeleider�bij�Sherpa.�

De�vraag�naar�vrijwilligers�blijft�toenemen.�Vooral�ouder�wordende�cliënten�waarvan�het�persoonlijk��
netwerk�kleiner�wordt,�hebben�behoefte�aan�een�bezoekrelatie.�Het�matchen�van�vraag�en�aanbod�is�een��
lastige,�vooral�omdat�het�om�mensen�gaat�die�weinig�zichtbaar�zijn�in�de�samenleving.�Zoals�mensen�met�
een�ernstige�beperking�of�moeilijk�verstaanbaar�gedrag.�Daarnaast�is�het�de�tendens�van�deze�tijd�dat��
mensen�zich�wel�in�willen�zetten�maar�zich�niet�langdurig�willen�verbinden.�In�de�loop�van�2018�is�een��
nieuwe�databank�gerealiseerd�voor�het�aanvragen�van�vrijwilligers.�Ook�geven�we�meer�bekendheid�aan�
vrijwilligersvacatures�door�deze�te�plaatsen�op�de�site�‘Werken�bij�Sherpa’.�

In�een�brainstormsessie�met�begeleiders,�medewerkers�van�de�afdeling�Vrijwilligerswerk�en�medewerkers�
van�Vilans�is�verkend�hoe�we�kunnen�komen�tot�meer�vrijwilligers�voor�cliënten�met�EMB�of�MVG.�De�sessie�
heeft�nieuwe�invalshoeken�opgeleverd�zoals:�uitgaan�van�de�wensen�van�de�cliënt�en�het�betrekken�van�
bekenden�van�de�cliënt�bij�het�maken�van�een�match.�De�tips�vormen�inspiratie�om�eigentijdse�wegen�te�
zoeken�om�de�waardevolle�traditie�van�vrijwilligerswerk�voort�te�zetten.�Samen�met�de�daar�aanwezige��
medewerkers�van�Sherpa�worden�vervolgstappen�gezet.

Via�Wijkleerbedrijf�Hilversum�krijgen�4�vrijwilligers�een�opleiding�op�niveau�2�aangeboden�op�locatie.��
Zij�doen�hiermee�praktijkervaring�op�in�de�zorg,�en�werken�toe�naar�een�diploma.�Organisaties�op�het��
gebied�van�zorg�en�welzijn�in�Hilversum�werken�hierbij�samen.

Belangrijk�is�een�goede�begeleiding�van�vrijwilligers.�In�ieder�team�is�een�contactpersoon�voor�vrijwilligers.�
Deze�medewerkers�krijgen�hiervoor�een�aparte�training.�

Om�onze�grote�waardering�voor�vrijwilligers�te�laten�zien,�is�er�een�vrijwilligersfeest�georganiseerd.��
Zo’n�180�vrijwilligers�zijn�hier�geweest.�
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Langdurige samenwerking met bedrijven

Sherpa�is�trots�op�de�langdurige�betrokkenheid�van�bedrijven�die�ons�ondersteunen�met�activiteiten.��
In�2018�hebben�28�bedrijven�zich�ingezet�voor�Sherpa�met�421�vrijwilligers,�inclusief�‘NL�doet’�zijn�het��
in�totaal�646�vrijwilligers.�Het�totaal�aantal�projecten�is�75.

Wederkerigheid�is�een�belangrijk�aspect�van�deze�betrokkenheid.�De�afdeling�Maatschappelijke�Inzet�zoekt�
samen�met�bedrijven�naar�maatschappelijke�activiteiten�voor�hun�medewerkers.�Met�sommige�bedrijven�
is�er�een�langdurige�samenwerking.�In�2018�werd�het�eerste�jubileum�gevierd�van�de�structurele�samen-
werking�tussen�een�verzekeringsbedrijf�en�het�kinderdagcentrum.�Jaarlijks�kiezen�de�medewerkers�uit�een�
‘menukaart’�van�activiteiten,�die�de�kinderen�een�ongewone�ervaring�bieden.�Denk�daarbij�bijvoorbeeld�
aan�kitesurfen�op�het�strand.�Het�bedrijf�biedt�extra�handen,�vervoer�en�budget.�Een�succes�in�2018�was�de�
‘Brusjesdag’:�een�dag�waarop�broertjes�en�zusjes�van�de�kinderen�van�het�kinderdagcentrum�elkaar�konden�
ontmoeten,�iets�leuks�gingen�doen�en�ook�met�elkaar�in�gesprek�gingen�over�wat�het�betekent�om�een�broer�
of�zus�met�een�beperking�te�hebben.

Ook�andere�bedrijven�zetten�zich�in.�Een�groot�succes�was�de�rondvaart�in�Amsterdam�die�speciaal�geor-
ganiseerd�was�voor�cliënten�van�het�cluster�Ambulant.�Hiervoor�waren�‘handen’�nodig,�iedere�cliënt�werd�
gekoppeld�aan�een�medewerker.�Vooral�de�ontmoeting�stond�centraal.�Dat�sommige�medewerkers�van�het�
internationale�bedrijf�uitsluitend�Engels�spraken,�bleek�absoluut�geen�belemmering:�veel�cliënten�verstaan�
en�spreken�het!�Aan�het�eind�van�de�dag�deelden�deelnemers�hun�ervaringen�via�internet�met�collega’s�
van�vestigingen�in�het�buitenland.�Zo�zagen�ze�ook�in�Parijs�hoe�de�dag�bij�Sherpa�was�geweest.�Het�kerst-
geschenk�van�dit�bedrijf�werd�gemaakt�door�cliënten�die�werken�bij�Sherpa�Houtwerk.�Zij�brachten�de�
broodplanken�persoonlijk�naar�het�kantoor�op�de�Zuidas�in�Amsterdam,�waar�ze�tijdens�de�lunch�hun�ogen�
uitkeken.�Werelden�worden�samengebracht�door�deze�projecten.�

‘NL�doet’�is�een�jaarlijks�terugkerend�evenement,�gesubsidieerd�door�het�Oranjefonds.�Het�brengt�individuele�
vrijwilligers�en�medewerkers�van�bedrijven�in�contact�met�cliënten.�Tien�jaar�geleden�zijn�we�begonnen��
met�5�projecten,�in�2018�waren�er�55�projecten,�met�150�nieuwe�vrijwilligers,�70�vrijwilligers�van�bedrijven�en�
30�vrijwillige�medewerkers�van�Sherpa.�

Waar zijn we trots op?

•� De�individuele�vrijwilligers�die�zich�langdurig�verbinden�aan�cliënten.
•� De�ontmoetingen�die�ontstaan�tijdens�de�maatschappelijke�stages�van�jongeren.
•� De�vele�activiteiten�die�georganiseerd�worden.
•� De�structurele�samenwerking�met�bedrijven�die�garant�staat�voor�ontmoeting�en�mooie�ervaringen.

Waar gaan we mee verder?

•� �Extra�aandacht�van�medewerkers�voor�netwerkversterking.�Dit�is�tevens�een�onderwerp�voor�het��
ondersteuningsplangesprek.

•� �Bezinning�op�een�betere�matching�van�vrijwilligers�en�cliënten,�ten�behoeve�van�het�stimuleren��
van�langdurige�relaties.

•� Versterken�van�de�structurele�samenwerking�met�bedrijven.
•� �Verdere�verjonging�van�het�vrijwilligersbestand�door�investering��

in�maatschappelijke�stages.



6. Veiligheid en woonomgeving
Sherpa�wil�een�transparante�organisatie�zijn�met�ruimte�voor�ontwikkeling�van�zowel�cliënten�als�medewer-
kers.�Een�organisatie�waar�iedereen�zich�veilig�voelt�om�te�kunnen�leven�en�werken.�We�maken�onderscheid�
tussen�veilig�zijn�en�veilig�voelen:�objectieve�en�subjectieve�veiligheid.�We�vinden�beide�aspecten�even�
belangrijk.�Objectieve�veiligheid�heeft�bijvoorbeeld�betrekking�op�zorgveiligheid,�veilige�gebouwen�(onder�
andere�brandveiligheid),�informatieveiligheid�en�veilig�werken�(Arbo).�We�zetten�ons�in�om�deze�vormen�van�
veiligheid�goed�te�borgen.�Dit�is�uitgewerkt�in�protocollen�en�procedures,�die�onder�andere�steeds�getoetst�
worden�in�audits,�en�bijgesteld�naar�aanleiding�van�nieuwe�ontwikkelingen,�bijvoorbeeld�invulling�geven�
aan�recente�wijzigingen�in�privacywetgeving.�
�
Subjectieve�veiligheid�gaat�over�een�veilige�organisatiecultuur.�In�die�cultuur�past�het�ook�om�feedback�te�
vragen.�Incidenten,�klachten�en�signalen�van�onvrede�zijn�vormen�van�feedback�waar�we�als�organisatie��
van�kunnen�leren.�Voor�de�verbetering�van�de�kwaliteit�van�de�ondersteuning�en�het�arbeidsklimaat�hecht�
Sherpa�dan�ook�grote�waarde�aan�het�opvangen�van�signalen.�We�stimuleren�medewerkers,�cliënten�en�
familie�om�zoveel�mogelijk�incidenten�te�melden�en�signalen�van�onvrede�kenbaar�te�maken.�Daarbij�streven�
we�naar�een�veilig�meldklimaat.

In�2018�is�een�integraal�veiligheidsoverleg�opgericht�dat�zich�richt�op�het�monitoren,�signaleren�en�doen�van�
verbetervoorstellen�met�betrekking�tot�medische�veiligheid,�veiligheid�van�gebouwen,�informatieveiligheid,�
Arbo-veiligheid�en�zorgveiligheid.�Per�thema�is�er�een�aandachtsfunctionaris.�

Leren van incidenten 

Incidenten�worden�gemeld�in�het�digitale�meldsysteem.�Meldingen�gaan�naar�de�teammanager�en��
verbeteracties�vinden�plaats�in�de�directe�omgeving�van�de�cliënt.�Daarmee�focussen�we�ons�op�het�leren��
en�verbeteren�in�teams.�

In�2019�waren�er�10.125�meldingen�(zie�bijlage�3).�Ruim�80%�daarvan�heeft�te�maken�met�agressie.�Dit�is��
vergelijkbaar�met�de�jaren�hiervoor.�Het�percentage�agressiemeldingen�bij�de�clusters�MVG,�Senioren,��
EMB�en�Ambulant�ligt�iets�lager�dan�vorig�jaar.�Bij�Werk�&�Dagbesteding�en�het�Expertise-centrum�ligt�het�
beduidend�lager.�Daarnaast�zien�we�een�flinke�toename�van�de�agressiemeldingen�bij�de�clusters�Wonen�in�
de�Wijk,�LG/NAH�en�Kind,�Jongere�en�Gezin.�Een�mogelijke�verklaring�hiervoor�is�de�toegenomen�zorgzwaarte�
binnen�het�cluster�Kind,�Jongere�en�Gezin.
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Specifieke�aandacht�is�er�geweest�voor�suïcide.�Het�preventiebeleid/-protocol�suïcide�is�vastgesteld,�inclusief�
stappenplan�voor�professionals.�Ook�is�de�deskundigheid�van�gedragskundigen�en�begeleiders,�onder�andere�
in�samenwerking�met�Altrecht,�vergroot.�Bij�specifieke�vragen�wordt�de�psychiater�geconsulteerd.�Inmiddels�
is�het�ook�mogelijk�dat�begeleiders�in�het�cliëntdossier�een�melding�maken�van�suïcidaal�gedrag/�uitingen�
van�suïcide.�

In�2018�zijn�er�vier�meldingen�gedaan�bij�de�Inspectie�Gezondheidszorg�en�Jeugd�(IGJ).�Het�betreft�een��
melding�over�agressie�tussen�cliënten�onderling�en�een�melding�van�een�ernstig�valincident.�Twee�meldingen��
hadden�betrekking�op�een�calamiteit,�waarvan�één�met�dodelijke�afloop.�Alle�incidenten�zijn�onderzocht.��
De�onderzoeksrapporten�zijn�besproken�en�hebben�geleid�tot�verbeterplannen.

Er�is�veel�aandacht�voor�scholing�van�medewerkers�op�het�gebied�van�omgaan�met�agressie.�Ook�is�er��
aandacht�voor�de�sociale�weerbaarheid�van�cliënten.�Voor�hen�is�er�de�weerbaarheidstraining�‘Mijn�Grens’,�
met�onder�andere�aandacht�voor�omgaan�met�pestgedrag�en�weerbaarheid�ten�opzichte�van�grens-
overschrijdend�gedrag.�Voor�cliënten�is�dit�een�belangrijke�training.�Er�is�zoveel�belangstelling�voor,��
ook�via�sociale�media,�dat�er�zelfs�een�wachtlijst�is.�

Meld- en adviesteam

We�vinden�het�belangrijk�dat�Sherpa�een�veilige�omgeving�is�voor�cliënten,�waar�hun�grenzen�worden��
gerespecteerd�en�waar�ze�zich�kunnen�ontwikkelen.�Er�is�veel�aandacht�voor�meldingen�over�(kinder)mishan�
deling,�seksueel�misbruik�en�huiselijk�geweld�(meldcode).�Sinds�2014�is�het�Meld-�en�AdviesTeam�(MAT)�actief�
binnen�Sherpa.�In�2018�zijn�er�54�meldingen�binnen�gekomen.�Dat�is�11%�minder�dan�in�2017.�De�meeste��
meldingen�hebben�betrekking�op�(vermoeden�van)�seksueel�misbruik�(23).�Ten�opzichte�van�2017�is�dit�een�
stuk�lager�(toen�39).�Het�aantal�meldingen�van�(vermoeden�van)�kindermishandeling�is�wel�gestegen.�We�
zien�dat�er�sprake�is�van�kwetsbare�gezinnen.�Bij�de�aanmelding�door�Jeugdzorg�en�bij�de�intake�is�vaak�al�
duidelijk�dat�het�gaat�om�situaties�die�niet�veilig�zijn�voor�een�kind.�Bij�meldingen�uit�het�cluster�Ambulant�
gaat�het�om�mensen�met�een�lichte�verstandelijke�beperking,�die�door�hun�beperking�kwetsbaar�zijn�en�
midden�in�de�maatschappij�leven.�Naar�aanleiding�van�de�meldingen�vonden�12�taxatiegesprekken�door�de�
gedragskundige�plaats.�Een�tabel�is�te�vinden�in�bijlage�3.

Begeleiders�kennen�de�stappen�die�horen�bij�de�Meldcode.�Ook�alle�teammanagers�zijn�getraind.�Dit�maakt�
dat�zij�alerter�zijn�op�signalen,�weten�hoe�te�handelen�en�wanneer�ze�ondersteuning�kunnen�vragen.��
Het�MAT�wordt�ook�meer�om�advies�gevraagd.�In�2018�is�60�keer�telefonisch�advies�gegeven.�Sherpa�heeft�
het�Keurmerk�Meldcode�huiselijk�geweld�en�kindermishandeling,�afgegeven�door�de�Landelijke�Vakgroep�
Aandachtsfunctionarissen�Kindermishandeling.�Voor�de�komende�jaren�is�het�de�uitdaging�om�de�huidige�
kennis�en�professionaliteit�van�begeleiders�en�teammanager�te�borgen�en�bij�te�houden.

Vrijheidsbeperking

Sherpa�heeft�zich�in�2018�gebogen�over�de�implicatie�van�de�nieuwe�wet�Zorg�en�Dwang.�Sherpa�heeft,�in�
de�geest�van�de�nieuwe�wet,�al�enige�tijd�de�visie�omarmd�‘Nee,�tenzij...’�inzake�het�toepassen�van�vrijheids-
beperkende�(dwang-)�maatregelen.�In�de�praktijk�heeft�dit�geleid�tot�een�toenemende�bewustwording�dat�
dwangmaatregelen�niet�vanzelfsprekend�zijn�of�tot�een�oplossing�leiden.�Scholing,�workshops�en�reflectie�
bijeenkomsten�tussen�professionals�van�verschillende�locaties�en�uit�verschillende�doelgroepen�dragen�bij�
aan�deze�bewustwording.

Vrijheidsbeperking (BOPZ)

aantal�maatregelen�(dwang) 220

aantal�cliënten�(dwang) 20

aantal�cliënten�(dwang+nood+akkoord) 110
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Bijzondere�aandacht�is�er,�en�naar�de�toekomst�nog�meer,�voor�het�thema�‘verzet’.�Wanneer�is�er�nu�sprake�
van�verzet?�Hoe�ziet�dit�er�voor�deze�persoon�uit,�ook�laat�iemand�dit�wellicht�niet�altijd�actief�zien?��
In�scholing,�reflectiebijeenkomsten�en�als�gespreksonderwerp�bij�de�evaluatie�van�het�ondersteuningsplan�
geven�we�hier�aandacht�aan.�Daarnaast�werken�we�samen�met�collega-organisaties,�zodat�we�gebruik�
maken�van�elkaars�expertise�en�zonodig�externe�deskundigheid�inzetten.�In�2019�leggen�we�het�stappenplan�
voor�het�zorgplan,�behorende�bij�de�Wet�Zorg�en�Dwang,�naast�de�huidige�ondersteuningsplannen.�Waar�
nodig�zal�een�aanpassing�gedaan�worden.

In�2018�zijn�er�220�dwangmaatregelen�geregistreerd.�Dat�zijn�er�minder�dan�in�2017�(toen�374).��
De�discrepantie�is�deels�te�wijten�aan�een�ander�registratiesysteem,�de�kennis�op�de�werkvloer�over�de��
interpretatie�van�de�situatie�en�of�men�wel/geen�melding�doet�en�de�kennis�op�de�werkvloer�hoe�men��
de�situatie�‘labelt’�(wel�of�geen�dwang).

Medicijngebruik en -distributie

In�vervolg�op�de�externe�audit�(2017)�is�in�2018�een�visie�op�verantwoord�medicijngebruik�en�-distributie�
ontwikkeld.�Deze�visie�heeft�er�mede�toe�geleid�dat�Sherpa�eind�2018�over�is�gegaan�op�een�andere�apotheek�
inclusief�een�nieuw�elektronisch�voorschrijfsysteem.�Met�de�overgang�zijn�knelpunten�opgelost�die�te�maken�
hadden�met�het�voorschrijven�en�toedienlijsten.�Inmiddels�zijn�de�apothekersassistenten�gestart�in�hun�
nieuwe�rol�als�kwaliteitsmedewerker�medicatie�én�is�de�kennis�en�het�bewustzijn�van�betrokkenen�enorm�
gegroeid�op�het�gebied�van�kwaliteit�en�veiligheid�van�het�medicatieproces.�

De�overgang�naar�een�nieuwe�apotheek�is�in�korte�tijd�en�met�inspanning�van�velen�goed�verlopen.�Ook�
lukte�het�om�van�alle�ouders�tijdig�toestemming�te�krijgen.�Samen�met�de�nieuwe�apotheek�streven�we�naar�
het�bereiken�van�de�hoogst�mogelijke�medicatieveiligheid�die�met�de�vandaag�beschikbare�techniek�haal-
baar�is:�het�“Closed�Loop”�principe.�Dit�houdt�in�dat�arts,�apotheek�en�begeleiding�met�hetzelfde�systeem�in�
dezelfde�database�werken�waardoor�zij�allen�24/7�live�over�dezelfde�informatie�beschikken.�Aan�het�eind�van�
het�proces�tekent�de�begeleiding�de�verstrekte�medicatie�elektronisch�af�en�sluit�hiermee�de�“Closed�Loop”.�
In�2019�gaan�we�dit,�in�samenwerking�met�de�apotheek�en�Amerpoort,�verder�gefaseerd�uitwerken.

Sinds�2014�is�er�bijzondere�aandacht�voor�psychofarmaca�en�is�het�medicijnverbruik�van�cliënten��
geoptimaliseerd:�doseringen�zijn�verminderd�en�soms�is�medicatie�helemaal�afgebouwd.�De�aandacht��
is�nu�gericht�op�borging�van�de�opgedane�kennis�en�op�het�integreren�van�psychofarmaca�in�de�totale��
behandeling�van�mensen�met�psychische�problematiek.�Dit�krijgt�in�2019�ondermeer�vorm�door�oprichting�
van�een�consultatieteam,�waarborgen�van�het�medicatie-evaluatieformulier,�deskundigheidsbevordering��
en�het�up-to-date�houden�van�de�toolkit�psychofarmaca.

Klachten

In�2018�ontvingen�wij�zeven�klachten�van�familie�van�cliënten�(twee�minder�dan�in�2017).�Twee�van�deze�
klachten�zijn�in�de�lijn�opgelost.�Over�één�klacht�zijn�nog�steeds�gesprekken�gaande�met�ondersteuning�van�
de�klachtenfunctionaris.�Vier�klachten�hebben�te�maken�met�eenzelfde�situatie�en�hebben�betrekking�op�een�
ervaren�gevoel�van�onveiligheid�in�de�woonsituatie.�Deze�worden�begin�2019�gezamenlijk�in�een�hoorzitting�
behandeld�bij�de�klachtencommissie�van�de�VGU�(Vereniging�Gehandicaptenzorg�Utrecht).

Bij�de�vertrouwenspersonen�voor�cliënten�zijn�21�meldingen�binnengekomen�(zes�minder�dan�in�2017).�De�
meeste�meldingen�(15)�zijn�na�een�gesprek�afgehandeld.�Er�heeft�drie�maal�een�verwijzing�plaatsgevonden�
en�drie�maal�bemiddeling.�De�aard�van�meldingen�betrof�onder�andere�persoonlijke�problematiek�van�de��
cliënt,�zorg�van�verwanten�over�de�ondersteuning�van�een�cliënt,�bejegening�en�communicatie�tussen��
verwanten�en�begeleiders.�De�vertrouwenspersonen�voor�medewerkers�hebben�16�meldingen�ontvangen�
(drie�meer�dan�in�2017).�Deze�meldingen�zijn�opgelost�in�de�lijn�en�hebben�niet�geleid�tot�een�formele�klacht.
�
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Kwaliteit van het wonen

In�2018�zijn�alle�panden�in�de�woonwijk�Eemeroord�geïnspecteerd�op�gebouw-�en�technische�veiligheid.��
Met�als�resultaat�dat�voor�ieder�pand�een�vergunning�is�afgegeven�(100%�score).�In�2019�geven�we�hier�een�
vervolg�aan�voor�de�panden�in�de�regio.�Ook�geven�we�in�2019�uitvoering�aan�de�herstelpunten�die�naar�
voren�kwamen�in�de�woonwijk.�

Brandveiligheid�wordt�onder�andere�getoetst�in�oefeningen.�Vooral�cliënten�hechten�grote�waarde�aan�
dergelijke�ontruimingsoefeningen�en�dit�is�vaak�onderwerp�van�gesprek�in�de�medezeggenschap.�Op�verzoek�
van�de�cliëntenraad�is�er�een�scholing�voor�cliënten�ontwikkeld�over�brandveiligheid.�

Naar�aanleiding�van�de�audit�nachtzorg�(2018)�is�een�aantal�camera’s�vervangen.�Ook�is�de�kennis�van��
medewerkers�die�werken�met�de�systemen�toegenomen�waardoor�beter�gebruik�gemaakt�wordt�van�de�
mogelijkheden�van�het�systeem.�

Om�veilig�te�kunnen�wonen�is�schoonmaak�een�belangrijke�voorwaarde.�Dit�wordt�gedaan�door�een�ex-
tern�bedrijf.�Op�een�aantal�locaties�loopt�het�achter�met�wat�in�het�contract�is�afgesproken.�Zowel�cliënten,�
verwanten�als�begeleiders�hebben�signalen�van�onvrede�geuit.�Uitgezette�acties�hebben�nog�steeds�niet�
het�gewenste�resultaat�laten�zien.�Dit�vraagt�ook�in�2019�de�nodige�aandacht�waarbij�het�vooral�gaat�om�de�
frequentie�van�schoonmaak�en�het�verbeteren�van�de�schoonmaak�van�de�woningen�en�panden.�

In�2018�zijn�we�gestart�met�een�integraal�veiligheidsoverleg.�Dit�heeft�onder�andere�geleid�tot�een��
geautomatiseerd�controlesysteem�waardoor�nu�in�één�oogopslag�de�status�van�installaties,�zoals��
brandmeldsystemen�en�noodverlichting,�zichtbaar�is.�Hierdoor�kan�er�proactief�gehandeld�worden.�

Vanuit�een�analyse�van�de�zorgvraagontwikkeling,�van�onze�huidige�en�toekomstige�cliënten,�zien�we�dat��
de�zorgvraag�en�huisvestingsbehoefte�veranderd�door�toenemende�vergrijzing�van�onze�cliëntpopulatie.��
Er�is�meer�vraag�naar�passende,�levensloopbestendige�woonruimte�zowel�in�de�regio�als�in�een�beschutte�
woonwijk�met�beschikbaarheid�van�medische�zorg�en�nachtzorg.�Ook�is�er�een�toenemende�vraag�naar��
passende�woonruimte�voor�jongeren.�Voor�de�nieuwbouw�zijn�drie�woonconcepten�ontwikkeld,�passend�bij�
een�bepaalde�doelgroep.�Van�één�woonconcept�is�tijdelijke�modelwoning�gemaakt,�die�cliënten,�verwanten�
en�medewerkers�konden�bekijken.�De�opmerkingen�die�gegeven�zijn,�hebben�geleid�tot�een�aantal�aanpas-
singen.�In�2019�voeren�we�assessments�uit�bij�een�aantal�geselecteerde�locaties�in�de�regio.�Om�daarmee�
inzicht�te�krijgen�in�toekomstig�gebruik�(behouden�of�afstoten)�en�herontwikkeling�van�specifieke�locaties.�

Waar zijn we trots op?

•� �Soepele�overgang�naar�een�nieuwe�apotheek�en�de�daarmee�samenhangende�eerste�stap�in��
de�verdere�kwaliteitsverbetering.

•� 100%�vergunningen�voor�gebouw-�en�technische�veiligheid�woonwijk�Emmeloord.

Waar gaan we mee verder?

•� Implementatie�van�de�Wet�Zorg�&�Dwang.�
•� �Verder�optimaliseren�van�de�kwaliteit�en�veiligheid�van�het�medicatieproces�van�voorschrijven��

tot�uitzetten,�toedienen,�opslag�en�afvoer�van�verlopen�medicatie.
•� Verbeteren�van�de�schoonmaak�van�woningen�en�panden.
•� Inspecties�op�gebouw-�en�technische�veiligheid�van�woningen�in�de�regio.
•� Assessments�van�woningen�in�de�regio�om�zicht�te�krijgen�op�toekomstig�gebruik.



7.  Betrokken en bekwame 
medewerkers 
We�willen�onze�cliënten�graag�ondersteunen�om�hun�mogelijkheden�en�talenten�te�realiseren.�Teams�en�
leidinggevenden�hebben�daarbij�de�regie�om�zelf�de�verantwoordelijkheid�te�nemen,�zo�dicht�mogelijk�rond�
de�cliënt.�We�steken�veel�energie�in�het�toewerken�naar�taakvolwassen�teams�en�het�stimuleren�van�onze�
medewerkers�om�eigenaarschap�te�nemen�of�te�ontwikkelen.�Goed�leven�voor�cliënten�en�het�hebben�van�
fijn�werk�gaan�hand�in�hand.�
Naast�eigenaarschap�is�vakmanschap�een�belangrijke�pijler�voor�de�kwaliteit�van�Sherpa.�Dit�vraagt�een�
goede�opleiding�èn�voortdurend�zorgen�dat�je�bijblijft,�kritisch�mag�zijn�en�kennis�deelt�met�collega’s�en�
externen.�Voor�het�bieden�van�goede,�veilige�ondersteuning�is�een�open�cultuur�nodig.�Hiervoor�is�tijd�nodig�
om�stil�te�staan�bij�het�werk�en�complexe�situaties,�vanuit�de�dialoog�en�in�reflectie�met�elkaar.�Kernwaarden�
van�Sherpa�hierbij�zijn�lef,�vertrouwen�en�onderzoekend.
�

Betrokkenheid en inzetbaarheid medewerkers

De�betrokkenheid�van�medewerkers�is�zeer�groot.�Dit�blijkt�steeds�weer�tijdens�gesprekken,�uit�tevreden-
heidsonderzoek�en�reacties�van�externe�partijen.�Deze�betrokkenheid�is�zeer�waardevol�en�maakt�dat��
begeleiders�in�relatie�zijn�met�cliënten�en�verwanten�en�van�daaruit�passende�ondersteuning�kunnen��
bieden.�Belangrijk�hierbij�is�ook�dat�medewerkers�fijn�werk�hebben�en�duurzaam�inzetbaar�zijn.�Bij�duurzame�
inzetbaarheid�ligt�de�focus�op�het�goede�gesprek�tussen�medewerker�en�leidinggevende.�Hiervoor�zetten��
we�verschillende�ondersteuningstools�in,�onder�andere�de�positieve�gezondheidstest.�Daarnaast�is�het��
belangrijk�dat�medewerkers�hun�professionaliteit�op�de�juiste�plek�kunnen�inzetten.�Zowel�bij�de�werving��
als�in�de�gesprekken�tussen�begeleider�en�leidinggevende�is�hier�aandacht�voor.�

Terwijl�het�verzuim�in�de�branche�in�2018�is�gestegen�naar�6,28%,�zien�we�binnen�Sherpa�een�lichte�daling�
naar�5,97%.�Op�de�Vernet-ranking�scoren�we�een�7,2.�Dat�is�beter�dan�afgelopen�jaren.�De�meldingsfrequentie�
ligt�wel�hoger�dan�in�de�branche�(1,24�t.o.v.�1,00�in�de�branche).�Van�de�nieuwe�verzuimers�heeft�meer�dan�
50%�psychische�problemen.�De�helft�hiervan�is�werkgerelateerd�(stress,�werkdruk,�veranderingen).�

Mogelijk�speelt�de�grote�betrokkenheid�van�medewerkers�hierbij�een�rol.�Er�is�relatief�weinig�uitval�als�gevolg�
klachten�aan�het�bewegingsapparaat.�Mogelijk�als�gevolg�van�de�inzet�van�ergocoaches�per�team.�We�zien�
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een�toename�in�inzet�van�de�wandelcoach,�zowel�curatief�als�preventief.�Dit�wordt�als�positief�ervaren�en�
leidt�in�zo’n�kwart�van�de�gevallen,�na�herstel,�tot�mobiliteit�van�de�medewerker.�In�de�periode�6-2017�tot�
7-2018�is�circa�11%�van�de�medewerkers�naar�een�andere�werkplek�gegaan.�Het�verzuim�bij�de�clusters��
Senioren�en�EMB�is�als�gevolg�van�de�interne�mobiliteit�gedaald.�

Het�laatste�medewerkersonderzoek�dateert�uit�2016.�Om�actuele�inzichten�te�krijgen�in�de�ervaringen�van�
medewerkers,�voeren�we�in�2019�een�medewerkersonderzoek�uit.�Met�specifieke�aandacht�voor�onderlinge�
bejegening�en�samenwerking�tussen�medewerkers.�

Vakmanschap 

Sherpa�is�een�lerende�organisatie.�Interne�en�externe�invloeden�worden�in�het�beleid�vertaald,�zowel�Sherpa-
breed�als�in�aparte�organisatieonderdelen.�Een�belangrijke�externe�invloed�is�de�arbeidsmarkt.�De�prognose�
is�dat�deze�aanzienlijk�krapper�gaat�worden�en�(zorg)organisaties�meer�en�duurzaam�moeten�investeren�in�
werving�en�behoud�van�medewerkers.�Binnen�Sherpa�hechten�wij�aan�ontplooiingsmogelijkheden�van�onze�
medewerkers.�Deze�mogelijkheden�bieden�wij�zowel�tijdens�het�werk�(begeleiding,�coaching)�als�in�vele�
uiteenlopende�opleidingstrajecten.�In�2018�hebben�1300�medewerkers�deelgenomen�aan�80�verschillende�
leeractiviteiten.�Ten�opzichte�van�2017�zien�we�dat�er�gemiddeld�10%�meer�tijd�besteed�is�aan�opleidingen�
(gemiddeld�18,7�uur�per�medewerker).�

Het�echte�vak�leer�je�in�de�praktijk.�Daarom�werken�we�bij�Sherpa�met�zorgprogramma’s,�werken�we�samen�
met�kennisinstituten�en�nemen�we�deel�aan�de�Academische�Werkplaats�van�Tranzo.�Ook�is�er�veel�aandacht�
voor�het�teamleren,�onder�andere�via�de�kennisdagen�en�inspiratiedagen.�
Een�belangrijke�voorwaarde�hierbij�is�een�goede�samenwerking�binnen�het�team�en�met�de�gedragskundige.�
Op�verschillende�locaties�werkt�een�begeleider�D.�Uit�een�evaluatie�blijkt�dat�deze�functie�van�meerwaarde�
is�bij�het�overstijgend�kijken�en�signaleren.�De�begeleider�D�vervult�een�brugfunctie�tussen�het�team�en�de�
gedragskundige�en�teammanager.�In�2019�kijken�we�naar�een�betere�inbedding�van�deze�functie.��
Verbetermogelijkheden�liggen�op�het�gebied�van�samenwerking�tussen�gedragskundige�en�teammanager�
en�gedragskundige�inzet�voor�de�teams�van�de�dagbesteding.�Het�gaat�om�het�leven�van�cliënten.�Dat�is�
meer�wonen�alleen,�dus�altijd�in�samenwerking�met�dagbesteding.�Dit�vraagt�in�2019�aandacht.�

Opleiden

In�2018�is�de�interne�MBO-opleiding�Maatschappelijke�Zorg�‘Goed�voor�elkaar’�ontwikkeld,�in�samenwerking�
met�ROC�Landstede.�Uitgangspunt�is�vraag-praktijkgestuurd�leren:�een�leerroute�die�aansluit�bij�de�praktijk�
en�gestalte�krijgt�in�de�samenwerking�tussen�de�leerling,�werkbegeleider�en�coach�van�de�opleiding.��
De�leervraag�van�de�student�is�het�startpunt�met�als�ultieme�vraag�‘doen�we�het�goede�voor�de�cliënt’.��
Begin�2019�start�de�eerste�groep.�

Sherpa�blijkt�een�aantrekkelijke�werkplek�voor�nieuwe�medewerkers�die�een�opleiding�willen�volgen.�Vooral�
het�aantal�zij-instromers�in�de�BBL-�opleiding�is�groot.�Gemiddeld�zijn�er�zo’n�86�leerlingen�werkzaam;�fors�
meer�dan�de�34�leerlingen�in�2017.�Het�merendeel�volgt�de�opleiding�Maatschappelijke�Zorg�op�niveau�3�of�
4.�Ongeveer�10�volgen�de�opleiding�Verpleegkundige,�2�de�opleiding�Verzorgende�IG.�We�zien�dat�het�aantal�
stagiaires�in�de�loop�van�2018�is�afgenomen�( januari�137,�december�67).�Acties�zijn�uitgezet�om�meer��
stagiaires�te�krijgen�en�het�lijkt�in�2019�weer�wat�aan�te�trekken.�

Teamreflectie

Bij�Sherpa�wordt�in�teamverband�verschillende�vormen�van�reflectie�toegepast,�zoals�teamreflectie,��
moreel�beraad,�socratische�gespreksvoering,�ethische�reflectie�en�intervisie.�Ook�zijn�er�teams�gestart��
met�een�team-ontwikkeltraject.�Hierbij�staat�bezinning�op�cliëntgerichte�zorg�en�samenwerking��
centraal�en�wordt�er�gereflecteerd.�
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Als�we�specifiek�kijken�naar�teamreflectie,�één�van�de�bouwstenen�van�het�Kwaliteitskader,�dan�zijn�we�
zowel�in�de�proeftuin�(2017)�als�in�2018�op�zoek�gegaan�naar�verschillende�passende�vormen�van�reflectie.�
Met�de�uiteindelijke�doelstelling�om�te�groeien�naar�een�reflectieve�werkwijze.�Dit�vanuit�de�overtuiging�dat�
reflectie�in�teamverband�een�bijdrage�levert�aan�goede�zorg�en�ondersteuning.�De�basis�voor�teamreflectie�
zijn�de�vragen:�

1.� Doen�we�het�goede�voor�de�cliënt?
2.� Hoe�doen�we�dat�als�team?
3.� Wat�betekent�dit�voor�mij�als�professional?

In�2018�ging�het�in�de�teamreflecties�vooral�over�professioneel�handelen,�samenwerking�en�communicatie.�
Cliëntervaring�en�veiligheid�zijn,�in�tegenstelling�tot�2017,�weinig�aan�de�orde�gekomen.�Hieronder�een�greep�
uit�de�reacties.

In�2018�hebben�33�teams�aantoonbaar�een�teamreflectie�gedaan;�zes�daarvan�deden�dat�twee�keer�en�één�
team�drie�keer.�Dat�is�zo’n�41%�van�alle�teams�(WLZ,�WMO�en�Jeugdwet)�en�dat�ligt�lager�dan�in�2017.�Uit�
navraag�blijkt�dat�het�werkelijke�percentage�hoger�ligt;�niet�van�iedere�teamreflectie�is�een�verslag�gemaakt.�

Reflecties�in�het�kader�van�team-ontwikkeltrajecten�en�de�dialoogsessies�zijn�eveneens�niet�meegenomen�in�
dit�percentage.�Als�we�dat�wel�zouden�doen,�dan�komen�we�naar�verwachting�uit�op�eenzelfde�of�iets�hoger�
percentage�dan�in�2017�(rond�50%).�Dat�is�nog�steeds�lager�dan�we�ons�als�doel�hadden�gesteld�en�vraagt�in�
2019�opnieuw�aandacht.�We�overwegen�om�de�teamreflectie�op�te�nemen�in�de�Sherpa-standaard�en�wordt�
daarmee�verplicht.

Met�teammanagers�is�gekeken�naar�de�inzet�van�teamreflectie�als�instrument.�Uit�een�evaluatie�( juni�2018)�
blijkt�dat�de�teamreflectie�over�het�algemeen�als�positief�wordt�ervaren�door�teammanagers.�Sommigen�
koppelen�het�ook�aan�hun�jaarplan.�Over�het�inzetten�van�een�onafhankelijk�gespreksleider�verschillen��
de�meningen:�een�objectieve�buitenstaander�kan�prettig�zijn,�maar�64%�zegt�het�niet�nodig�te�vinden.��

Trots op Wat kan beter

Professioneel  
handelen

•���Meer�inzicht�in�hoe�je�het�gedrag�
van�cliënt�beter�kan�begrijpen

•��Pret�hebben�met�de�cliënten
•���Ontdekken�dat,�deels�ongemerkt,��

toch�allerlei�zaken�in�gang�gezet��
zijn�die�de�kwaliteit�van�leven�van��
cliënten�op�een�positieve�manier��
hebben�beïnvloed

•��Interactie�met�cliënten
•��Begeleidingsstijlen,�bijv.�dementie
•��Communicatie
•���Elkaar�feedback�geven�bij�verschil�in��

begeleidingsstijl
•���Wat�is�professionaliteit,�afstand-nabijheid��

in�het�werk
•��Het�ontwikkelen�van�activiteiten
•��Gezamenlijke�visie

Samenwerking •��Talenten�en�valkuilen�benoemd�
•���Aandacht�voor�elkaar,�niet�te�be-

roerd�om�een�tandje�bij�te�zetten
•���Mensen�groeien.�Er�heerst�een�

relaxte/positieve�sfeer,�meer�mogen�
en�durven�loslaten

•��Respect�naar�elkaar�toe
•���We�zijn�een�redelijk�taakvolwassen�

team,�willen�hierin�verder�groeien�
•���Door�elkaar�beter�te�leren�kennen��

heb�je�meer�begrip�voor�elkaar

•���Elkaar�kennen,�hoe�kijken�we�naar�de�cliënt,��
wat�verwachten�we�van�elkaar

•���Wat�is�ieders�rol�en�wat�is�ons�gezamenlijke�doel?
•���Verbeteren�van�de�communicatie,��

met�name�lezen�van�rapportages�om�over�de�juiste�
informatie�te�beschikken

•���Hoe�kun�je�elkaar�helpen,�ondersteunen�en�ook��
aanspreken�op�gemaakte�afspraken�m.b.t.�de�cliënt

•���Vertrouwensbasis�leggen�in�een�nieuwe�team-
samenstelling,�elkaars�kwaliteiten�benutten��
voor�stabiele�begeleiding�aan�cliënten

•���Gezamenlijk�doel�en�visie,�onzekerheid�over��
veranderingen,�zoektocht

•��Koppelen�van�teamreflectie�aan�jaarplan
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Uit�individuele�gesprekken�met�de�teammanagers�(najaar�2018)�blijkt�dat�er�teams�zijn�waarbij�teamreflectie��
een�vaste�plaats�in�hun�werkwijze�heeft�gekregen.�Andere�teammanagers�zijn�nog�zoekende�naar�een�
passende�vorm�van�teamreflectie.�Tijdgebrek�en�de�noodzaak�om�het�team�‘op�sterkte’�te�brengen,�worden�
als�oorzaken�genoemd�waardoor�teamreflectie�geen�prioriteit�had.�Ook�is�hier�de�invloed�van�de�wisselingen�
binnen�het�management�als�gevolg�van�de�nieuwe�besturingsfilosofie�merkbaar.�

Enerzijds�zijn�er�dus�teams�die�de�waarde�van�teamreflectie,�om�gezamenlijk�stil�te�staan�bij�de�kwaliteit�van�
zorg�en�ondersteuning,�ervaren.�Anderzijds�zien�we�ook�teams�die�worstelen�om�hier�vorm�en�inhoud�aan�te�
geven�en�structureel�in�te�bedden�in�hun�jaarcyclus.�

In�2019�gaan�we�verder�onderzoeken�wat�teams�nodig�hebben�om�zich�verder�te�ontwikkelen�door�middel�van�
teamreflectie.�De�uitdaging�is�om�een�passende�vorm�van�teamreflectie�te�vinden,�die�begeleiders�inspireert�en�
uitdaagt�om�continu�aan�kwaliteitsverbetering�te�werken.�Cyclisch�werken�is�een�ontwikkelpunt,�dat�ook�naar�
voren�kwam�in�de�externe�audit.�Het�is�een�uitdaging�om�mooie�initiatieven,�die�medewerkers�energie�geven,�
te�laten�beklijven�in�de�werkcycli�van�teams.�Werkdruk�en�personeelskrapte�zijn�risicofactoren�hierbij.

Continuïteit van zorg 

Een�belangrijk�speerpunt�(kwaliteitsrapport�2017)�is�het�zorgen�voor�‘vaste�gezichten’.�Een�lastige�opgave.�
Niet�alleen�voor�Sherpa,�maar�voor�veel�zorgaanbieders.�Sherpa�spant�zich�in�om�continuïteit�van�zorg�voor�
alle�cliënten�te�waarborgen.�Daarbij�kijken�we�naar�individuele�medewerkers�en�naar�teams.�Zo�investeren�
we�in�werving�van�nieuwe�medewerkers�en�behoud�van�vaste�begeleiders,�deskundigheidsbevordering,�
duurzame�inzetbaarheid�van�personeel�en�een�goede�match�tussen�medewerker�en�doelgroep.�In�een��
gesprek�tussen�de�CVR,�OR�en�Raad�van�Bestuur�is�dit�thema�verder�verkend.�Hieruit�kwam�naar�voren�dat�
het�bij�continuïteit�enerzijds�gaat�om�een�vast�contactpersoon�voor�de�cliënt�en�anderzijds�om�continuïteit��
in�het�team.�Verwanten�geven�aan�dat�wisseling�binnen�een�team�soms�ook�goed�is,��
zolang�er�maar�niet�meerdere�medewerkers�tegelijk�vertrekken.��

Belangrijk�is�dat�er�een�vaste�kern�blijft.�Zorgen�over�de�continuïteit�zijn�er�in�het�ene�cluster�meer�dan�in�het�
andere.�Er�is�afgesproken�dat�we�het�thema�‘Behoud�van�medewerkers�en�vaste�krachten’�verder�verdiepen.�
In�eerste�instantie�gericht�op�de�clusters�MVG�en�senioren,�door�middel�van�een�verdiepende�analyse.

Continuïteit�is�vooral�in�de�zomerperiode�een�grote�uitdaging�gebleken.�Uit�de�evaluatie�blijkt�dat�het��
redelijk�gelukt�is�om�de�roosters�rond�te�krijgen.�Dit�is�een�geweldige�prestatie.�Ook�in�de�teams�hebben�
medewerkers�er�hard�aan�getrokken�om�in�de�zomerperiode�goede�ondersteuning�te�bieden.�Veel�mensen�
hebben�extra�gewerkt.�Medewerkers�uit�stafdiensten�zijn�ingezet�bij�het�halen�en/of�brengen�van�cliënten�
van�en�naar�dagbesteding.�Dat�werd�als�positief�ervaren.

Cliëntervaringsonderzoek als bron voor teamreflectie

Twee teams hebben gereflecteerd op de gebundelde uitkomsten van het cliëntervarings-onderzoek “Dit vind  
Ik Ervan!/Ik Toon”. Belangrijke thema’s voor de cliënten en verwanten zijn: lijf, doen en meedoen, familie en 
vrienden, veiligheid en een vast team. Aan de hand hiervan is het team in gesprek gegaan.  Een paar uitkomsten:
 -  Kunnen we goed kijken naar wat een cliënt leuk vindt, ook als je weinig tijd hebt?
 -  Hoe kan het team het contact met ouders, broers en zussen en vrijwilligers versterken? 
 -  De gesprekken over ‘Lijf’ gaan onder andere over een verzorgd uiterlijk. Door dit thema te koppelen aan de 

methodiek Goed leven/LACCS kwam het team uit op contact maken en aandacht tijdens verzorging.
 -   Het thema ‘Veiligheid’ leverde een dilemma op. Op welke manier kun je iedereen bewegingsvrijheid  

bieden, zonder ongelukken?
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Veel�meer�dan�in�2017,�is�het�nodig�geweest�om�in�de�zomer�extra�uitzendkrachten�in�te�zetten,�wat�sterk�
kostenverhogend�heeft�gewerkt.�Extra�inzet�vanuit�dure�gespecialiseerde�uitzendbureaus�was�met�name��
in�de�clusters�MVG�en�senioren�nodig.�Beide�clusters�kampten�in�de�zomerperiode�met�een�groot�aantal��
vacatures.�Het�was�ook�nodig�om�in�september�alle�trainingen,�cursussen,�workshops�en�dergelijke�af�te��
zeggen�om�de�bezetting�op�de�locaties�niet�verder�te�bezwaren.�Dit�heeft�een�impact�gehad�op�de�lerende�
ambities�van�diverse�teams.�De�zomerperiode�is�uitgebreid�geëvalueerd.�Verbeterpunten�worden�mee-
genomen�in�de�aanpak�van�de�zomerperiode�2019.

Binnen�Sherpa�hebben�we�veel�personeel�in�vaste�dienst�(88%)�en�in�onze�eigen�flexpoule�(11%).�Over�
het�hele�jaar�bezien�zetten�we�1%�uitzendkrachten�in,�met�een�forse�piek�in�de�zomerperiode.�Voor�het�
verbeteren�van�de�continuïteit,�zien�we�een�belangrijke�mogelijkheid�in�het�werken�met�een�vast�rooster�
en�langer�vooruit�plannen.�Eind�2018�is�de�pilot�‘slim�roosteren’�uitgevoerd.�Vanuit�de�zorgzwaarte-
pakketten�van�cliënten�is�een�vertaling�gemaakt�naar�inzetbare�uren.�Aan�de�hand�hiervan�hebben�de�
teams,�samen�met�de�roosteraar�en�de�teammanager,�een�basisplan�voor�een�dienstrooster�gemaakt.�
Het�team�verdeelt�vervolgens�samen�de�diensten,�ondersteund�door�de�roosteraar.�Hierbij�wordt�ook�
gekeken�naar�de�samenstelling�van�het�team,�zowel�op�functieniveau�als�contractgrootte.�Uit�de�pilot�
blijkt�dat�het�team�meer�eigen�verantwoordelijkheid�draagt�en�er�een�afname�waarneembaar�is�van�
inzet�van�flexkrachten�en�van�personeel�niet�in�loondienst.�Ook�is�er�onder�medewerkers�meer�rust�en�
duidelijkheid�door�het�langer�vooruit�plannen.�Uitkomsten�van�de�pilot�worden�meegenomen�in�het�
plan�voor�brede�uitrol�in�2019.�

�
Integraal management 

2018�was�een�leerjaar�voor�de�teammanagers�in�hun�integrale�verantwoordelijkheid.�Dit�is�een�belangrijke�
stap�in�de�realisatie�van�onze�besturingsfilosofie.�Teammanagers�zijn�gestart�met�intervisie�en�werken�aan�
hun�eigen�ontwikkelvraagstukken.�Teammanagers�worden�ondersteund�door�adviseurs�op�het�gebied�van�
zorg,�personeel�en�financiën�in�de�zogenoemde�kennisrotonde.�Uit�een�evaluatie�onder�de�team�managers�
en�adviseurs�blijkt�dat�de�kennisrotonde�als�ondersteunend�wordt�ervaren�bij�de�integrale�verantwoorde-
lijkheid�van�de�teammanagers.�De�kennisrotonde�wordt�met�name�ingezet�om�te�komen�tot�een��
‘teamfoto’�(voortgangsrapportage)�waarmee�in�beeld�wordt�gebracht�wat�goed�gaat�en�wat�beter�moet.�
Verbeterpunten�liggen�op�het�gebied�van�de�voorbereiding�van�de�kennisrotonde�en�de�planning.��
Een�vervolgvraag�voor�2019�is�te�kijken�naar�werkbaarheid�en�ervaringen�met�de�‘teamfoto’,�met�als�doel�
dit�verder�te�optimaliseren.�

Ketenpartners

Om�betere�kwaliteit�van�zorg�te�leveren�aan�de�cliënten�werken�we�veel�samen�in�de�keten.�In�veel�gevallen��
is�deze�samenwerking�effectief.�Zo�leidt�de�samenwerking�tussen�zorg�en�onderwijs�tot�minder�uitval�van�
leerlingen.�Een�pilot�met�de�gemeente�Hilversum�leidt�tot�snellere�zorg�en�betere�doorverwijzing.�Het�speciale��
programma�voor�jongeren�met�een�licht�verstandelijke�beperking�en�drankverslaving�heeft�in�samenwerking�
met�de�Jellinek�geleid�tot�een�efficiëntere�aanpak.�Dit�is�ook�bevestigd�tijdens�de�externe�audit�(ISO).��

Teamreflectie bij ambulant werken

Het team ondersteunt ongeveer 85 cliënten die wonen in Hilversum. Met zo’n 25 begeleiders bieden ze  
individuele begeleiding, naast begeleiding op twee steunpunten. Het ondersteunen van mensen met een  
licht verstandelijke beperking vraagt veel van de professionaliteit van de begeleider en een voortdurende  
reflectie op het hoe en waarom van je handelen. Cliënten zijn mondig, maar overschatting ligt op de loer. 
Tijdens de teamreflectie wordt stilgestaan bij vragen die cliënten stellen om van daaruit te komen tot een 
begeleidingsstijl passend bij de cliënten. Opnieuw wordt helder dat cliënten behoefte hebben aan duidelijkheid 
en voorspelbaarheid. Heldere huisregels, weten welke begeleiders op welk moment op het steunpunt werken, 
een overzichtelijke menulijst – allemaal manieren om tegemoet te komen aan die behoefte.
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We�zetten�onze�specifieke�expertise�ook,�via�onderaannemerschap,�in�bij�anderen.�Bijvoorbeeld��
psychomotore�therapie�(PMT).�Andersom�huren�wij�ook�expertise�in,�zoals�GGZ.�

We�hebben�in�toenemende�mate�te�maken�met�cliënten�met�een�bijkomende�psychiatrische�of�psychische�
problematiek.�Vaak�gaat�het�om�cliënten�met�een�lichte�verstandelijke�beperking,�maar�ook�bij�cliënten�
met�niet�aangeboren�hersenletsel�en�senioren�zien�we�deze�problematiek.�Dit�is�een�landelijke�ontwik-
keling�en�wordt�mede�versterkt�doordat�de�sector�GGZ�in�toenemende�mate�deze�cliënten�niet�meer�op-
neemt�of�in�behandeling�neemt.�Deze�cliënten�hebben�een�specifieke�begeleidingsbehoefte�waar�Sherpa�
nog�onvoldoende�voor�is�toegerust.�In�2018�zijn�er�mooie�stappen�gezet�om�te�komen�tot�een�adequate�
begeleiding�en�behandeling.�Zo�zijn�er�regelmatig�casuïstiekbesprekingen�met�een�Sociaal�Psychiatrisch�
Verpleegkundige�(bijv.�van�GGz�Centraal)�en�zijn�er�specifiek�trainingen�voor�medewerkers.�We�doen�mee�
aan�GGZ�crisisopvang�en�werken�samen�met�GGz�Centraal�voor�inzet�van�de�psychiater�en�het�fact-team.�
Omdat�zowel�de�reguliere�begeleiding�voor�mensen�met�een�LVB,�als�de�reguliere�aanpak�van�de�GGZ�te-
kort�schiet,�is�een�nieuwe�aanpak�nodig�die�vanuit�beide�domeinen�gezamenlijk�wordt�ingestoken.�Sherpa�
werkt�hiervoor�intensief�samen�met�Amerpoort�en�GGz�Centraal�om�te�komen�tot�een�gestructureerd�en�
samenhangend�aanbod.�

Waar zijn we trots op? 

•� �Enthousiaste,�betrokken�en�deskundige�medewerkers�die�zich�enorm�inzetten�voor�de�cliënten��
en�hun�verwanten.

•� Leergierigheid�van�begeleiders.
•� De�daling�van�het�ziekteverzuim.�
•� De�positieve�resultaten�van�de�ketensamenwerking.�

Waar gaan we mee verder?

•� Verbeteren�van�de�continuïteit,�behoud�en�duurzame�inzetbaarheid�van�medewerkers.�
•� Werving�van�vakbekwaam�personeel.
•� Doorontwikkeling�lerend�en�reflecterend�vermogen�en�de�inzet�van�teamreflectie.
•� �Versterken�van�het�vakmanschap�door�inzet�van�de�leerprogramma’s�en�reviseren�van��

de�zorgprogramma’s,�zodat�deze�toegankelijker�en�makkelijker�te�lezen�zijn.�
•� Uitvoeren�van�een�medewerkersonderzoek,�zodat�er�inzicht�is�in�de�ervaringen�van�medewerkers.�

Om medewerkers en management 
te helpen bij het terugdringen van 
omslachtige regels en/of overbodige 
lijstjes is in 2018 de ‘paarse krokodil’  
geïntroduceerd. Medewerkers 
kunnen een signaal doorgeven aan 
de afdeling Kwaliteit. Betrokkenen 
gaan met elkaar in gesprek en komen 
tot verbetervoorstellen. In 2018 zijn 
er 25 signalen afgehandeld. Zo is 
bijvoorbeeld de hygiënevragenlijst 
vereenvoudigd en is de frequentie 
voor het invullen hiervan verminderd. 
Begeleiders hebben hierdoor minder 
administratie. 

Paarse krokodil - verbetersessies
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8. Samenvattend
De�voorgaande�hoofdstukken�hebben�we�afgesloten�met�‘wat�gaat�goed’�en�‘wat�kan�beter’.�In�dit�laatste�
hoofdstuk�vatten�we�kort�samen�waar�we�trots�op�zijn�en�wat�onze�verbeterpunten�zijn.�

Wat gaat goed?

We�kunnen�met�trots�zeggen�dat�onze�visie�in�de�praktijk�steeds�meer�gestalte�krijgt:

•� �We�luisteren�goed�naar�onze�cliënten�en�het�methodisch�werken�gaat�steeds�beter.�De�cliënten�en��
verwanten�zijn�blij�met�het�nieuwe�ondersteuningsplan.�Een�belangrijke�voorwaarde�zijn�vaste�teams.

•� �Cliënten�en�verwanten�zijn�heel�tevreden�over�de�ondersteuning�van�Sherpa�en�in�het�bijzonder�over��
de�gesprekken�met�hun�begeleider.�We�gaan�geleidelijk�over�naar�een�nieuw�cliëntervaringsinstrument.�
In�de�overgangsfase�hebben�we�een�algemeen�tevredenheidsonderzoek�ingezet.

•� �Het�reflecteren�gaat�steeds�beter�en�we�zijn�ons�bewust�van�het�belang�hiervan.�De�dialoogsessies�zijn�
een�mooie�aanvulling�op�onze�kwaliteitsinstrumenten.�De�teamreflectie�willen�we�versneld�inbedden.�

Waar gaan we mee verder?

Voor�de�komende�jaren�zijn�er�vier�belangrijke�prioriteiten.�Ten�eerste�voldoende�en�vakbekwaam�personeel,��
vaste�gezichten�in�de�teams.�Ten�tweede�de�communicatie�met�cliënten�en�verwanten�en�het�verder�ver-
sterken�en�verdiepen�van�de�relatie�tussen�cliënt,�verwant�en�medewerker.�Ten�derde�het�versterken�van�het�
methodisch�werken�en�in�het�bijzonder�de�samenwerking�tussen�wonen,�dagbesteding�en�behandeling.�
Tot�slot�het�versterken�van�de�lokale�medezeggenschap�van�cliënten�en�verwanten�en�de�inrichting�van�een�
steunpunt�medezeggenschap.

Hieronder�geven�we�per�prioriteit�aan�waar�we�mee�verder�gaan.�We�maken�daarbij�een�onderscheid�tussen�
punten�voor�2019�en�meerjarenpunten.�De�verbeterpunten�zijn�verder�uitgewerkt�in�het�werkplan�van��
Sherpa�voor�2019�‘Cliënt�en�medewerker,�elkaar�verder�brengen’.�De�voortgang�monitoren�we�via�de�voort-
gangsrapportages.

Voldoende en vakbekwaam personeel
Om�in�relatie�te�zijn�met�cliënten�en�verwanten�en�de�dialoog�te�kunnen�blijven�voeren,�is�voldoende�en��
vakbekwaam�personeel�nodig�en�vaste�gezichten�in�de�teams.�Bij�teams�die�kwetsbaar�zijn�(veel�werkdruk,�
hoog�verzuim,�vacatures�en�relatief�veel�uitzendkrachten),�waardoor�kwaliteit�onder�druk�kan�staan,�is��
ondersteuning�van�belang.�Onze�verbeterpunten�zijn:�

•� �Versterken�van�het�lerend�en�reflecterend�vermogen�van�medewerkers�door�de�inzet�en�doorontwikkeling�
van�de�leerprogramma’s�op�basis�van�zorgprogramma’s�en�het�houden�van�teamreflecties.�Dit�draagt�bij�
aan�eigenaarschap�en�kwaliteit�van�zorg.�Loopt�door�in�2020.

•� �Vergroten�van�de�continuïteit�en�duurzame�inzetbaarheid�van�medewerkers�door�onder�andere��sterker�
teamwork�en�langer�vooruit�roosteren.�Dit�vraagt�een�centraal�beleid�en�een�gerichte�analyse�en�aanpak�
op�teamniveau.�In�2019.

•� �Inzetten�van�wervingscampagnes�zodat�vacatures�sneller�vervuld�zijn�en�de�inzet�van�personeel��
niet�in�loondienst�is�verminderd.�In�2019.�

•� �Uitvoeren�van�een�medewerkersonderzoek�zodat�er�actuele�inzichten�zijn�in�de�ervaringen�van��
medewerkers,�met�specifieke�aandacht�voor�onderlinge�bejegening�en�samenwerking�tussen��
medewerkers.�In�2019.
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•� �Optimaliseren�van�de�kwaliteit�en�veiligheid�van�het�medicatieproces,�van�voorschrijven�tot�uitzetten,�
toedienen,�opslag�en�afvoer�van�verlopen�medicatie.�Loopt�door�in�2020.�

•� �Implementeren�van�de�Wet�Zorg�en�Dwang.�Dit�vraagt�een�helder�beleid�binnen�Sherpa�inclusief�een�
implementatieplan�waarin�rekening�gehouden�is�met�enerzijds�de�veiligheid�van�cliënten�en�anderzijds�
de�verdeling�van�verantwoordelijkheden.�Belangrijk�is�dat�medewerkers�zich�bewust�zijn�van�de�impact�
van�de�wet.�In�2019.

•� �Vanuit�een�gedragen�visie�bepalen�we�met�elkaar�uitgangspunten�voor�taakvolwassen�teams�en�weten�
we�wat�teams�en�teammanagers�hierin�nodig�hebben.�De�eerste�stappen�in�de�beweging�naar�meer�
taakvolwassenheid�zijn�gezet.�Loopt�door�in�2020.

•� Verbeteren�van�de�schoonmaak�van�woningen�en�panden.�In�2019.�

Communicatie met cliënten en verwanten
De�basis�voor�het�bieden�van�persoonsgerichte�zorg�ligt�in�de�relatie�tussen�cliënt,�verwant�en�begeleider�en�
de�onderlinge�communicatie.�Het�voeren�van�de�dialoog�gaat�steeds�beter.�We�willen�extra�aandacht�geven�
aan�het�verbeteren�van�de�communicatie�met�cliënten�en�verwanten�en�het�versterken�van�de�relatie�tussen�
cliënt,�verwant�en�medewerker.�Daarbij�streven�we�naar�een�verdiepende�en�open�dialoog,�bedoeld�om�de�
verschillende�perspectieven�te�leren�kennen,�te�begrijpen�en�waar�mogelijk�te�verbinden.�

•� �Met�verwanten�onderzoeken�we�hoe�de�communicatie�met�hen,�en�met�name�het�informeren,�verbeterd�
kan�worden.�We�werken�aan�de�directe�toegang�tot�het�eigen�cliëntdossier,�via�de�cliëntportal�in�Cura,�
zodat�cliënten�en�verwanten�meer�regie�ervaren.�In�2019.�

•� �Versterken�van�de�relatie�tussen�cliënt�en�begeleider�en�tussen�cliënt,�begeleider�en�verwant�door��
toenemende�kennis�van�en�ervaring�met�de�verdiepende�dialoog�en�het�werken�in�de�driehoek.��
Ook�is�netwerkversterking�een�belangrijk�punt�van�aandacht.�Loopt�door�in�2020.

•� �Om�meer�inzicht�te�krijgen�in�de�ervaringen�van�de�cliënten�implementeren�we�‘Dit�vind�ik�ervan!’��
(3-jarig�traject)�en�houden�we�dialoogsessies.�Uitkomsten�zijn�input�voor�het�ondersteuningsplangesprek�
en�in�de�teamreflecties.�Loopt�door�in�2020.�

Methodisch werken vanuit multidisciplinaire samenwerking
We�versterken�het�methodisch�werken�vanuit�een�multidisciplinaire�samenwerking.�Belangrijk�hierbij�is�een�
versterking�van�de�synergie�en�samenwerking�tussen�behandelaren�en�teams/�teammanagers�in�wonen�en�
dagbesteding.�Loopt�door�in�2020.

•� �Duidelijke�invulling�en�positionering�van�de�regiebehandelaar,�een�duidelijke�visie�op�de�inzet�van��
begeleider�D.�

•� Een�kwalitatieve�doorontwikkeling�van�het�ondersteuningsplan.�
•� Doorontwikkeling�en�borging�van�de�zorgprogramma’s.�

Lokale medezeggenschap
We�gaan�de�lokale�medezeggenschap�versterken,�waardoor�de�betrokkenheid�van�cliënten�en�verwanten�
wordt�vergroot�en�de�communicatie�wordt�verbeterd.�Loopt�door�in�2020.

•� We�gaan�verder�met�het�inzetten�van�de�ervaringsdeskundigheid�ook�in�relatie�tot�de�medezeggenschap.�
•� �We�richten�een�steunpunt�medezeggenschap�op,�waarop�cliënten�en�verwanten�een�beroep�kunnen�

doen�voor�ondersteuning�bij�lokale�medezeggenschap.�
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Bijlage 1: Kwaliteit in cijfers 2018

WLZ   942
WMO   248
JW    183
PGB   172
OAS    12
Privé   22
Overig  10

Cliënten/verwanten

Medewerkers

Vertrouwenspersoon 
medewerkers

Vertrouwenspersoon 
cliënten

MeldingenKlachten

7

0 21

16

Agressie     8.357
Medicatie    927
Vallen      553
Overig      230
MAT        54
Naar IGJ     4

!

536
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stagiaires

88%
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Meldingen

Verdeling cliënten

Teamreflecties

Medewerkers

cliënten
17 cliënten

(dwang)

cliënten - Ik Toon

cliënten/verwanten en 
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36
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verschillende 
leeractiviteiten 80

23.873 trainingsuren 
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Bijlage 2:  Afkortingen en 
begrippenlijst

CCR� Centrale�Cliëntenraad

CVR� Centrale�Vertegenwoordigersraad�

EMB� Ernstig�Meervoudig�Beperkt

GGZ� Geestelijke�Gezondheidszorg

IGJ� Inspectie�Gezondheidszorg�en�Jeugd�(in�oprichting)�

JW� Jeugdwet

LFB� Belangenvereniging�dóór�en�vóór�mensen�met�een�verstandelijke�beperking

LG-NAH� Lichamelijke�beperking�en/of�Niet�Aangeboren�Hersenletsel

LVB� Licht�verstandelijke�beperking

MAT� Meld-�en�Adviesteam�

MDO� Multidisciplinair�Overleg

MVG� Moeilijk�Verstaanbaar�Gedrag�

OAS� Onderaannemerschap

PGB� Persoonsgebonden�budget

PMT� PsychoMotore�Therapie

POS� Persoonlijke�Ondersteuningsuitkomsten�Schaal

Psychofarmaca� Kalmerende�medicijnen��

ROC� Regionaal�Opleidingscentrum

VBM� Vrijheidsbeperkende�Maatregelen

Vernet-ranking� Benchmark�op�het�gebied�van�ziekteverzuim

VGU� Vereniging�Gehandicaptenzorg�Utrecht

Wet BOPZ� Wet�Bijzondere�Opneming�in�Psychiatrische�Ziekenhuizen

WLZ� Wet�Langdurige�Zorg�

WMO� Wet�maatschappelijke�ondersteuning
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Bijlage 3: Meldingen
Meldingen

Agressiemeldingen verdeeld naar cluster (2018)

Meldingen m.b.t. (kinder)mishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld
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Bijlage 4: Cliëntervaringen 
Dit vind ik ervan!/ Ik Toon

Bij�ieder�gesprek�wordt�gevraagd�welke�thema’s�belangrijk�zijn�voor�de�betrokken�persoon.��
Dit�is�samengevat�in�onderstaande�tabel.

Dialoogsessies

In�totaal�hebben�185�mensen�aan�de�gesprekken�deelgenomen:�142�cliënten/verwanten,�37�begeleiders�en��
6�teammanagers.�Van�de�sessies�zijn�verslagen�gemaakt�waar�de�locatie�mee�verder�kan.�De�bezochte��
locaties�zijn�een�mooie�dwarsdoorsnede�van�de�verschillende�doelgroepen�en�vormen�van�zorg-�en��
dienstverlening�van�Sherpa.�De�gesprekken�leverden�waardevolle�informatie�op.�De�volgende�woningen�en�
locaties�hebben�een�dialoogsessie�gedaan:

•� Dichtershof�35-36�in�Weesp�(cluster�Wonen�in�de�Wijk)
•� Schoolstraat�4-8-10�in�Bunschoten�(cluster�Wonen�in�de�Wijk)
•� Diezelaan�7�in�Baarn�(cluster�Wonen�Senioren)
•� Berkelstraat�65�in�Baarn�(cluster�Wonen�voor�mensen�met�Moeilijk�Verstaanbaar�Gedrag)
•� Thijsseplein�80-82�in�Hilversum�(cluster�Kind,�Jongere�&�Gezin)
•� Bovenmaatweg�317�-349�Huizen�(cluster�Lichamelijk�gehandicapten�en�Niet�Aangeboren�Hersenletsel)
•� Steunpunt�Kerkelanden�in�Hilversum�(cluster�Ambulante�Begeleiding)
•� Supermarkt�Attent�in�Naarden�(cluster�Werk�&�Dagbesteding)
•� Dagbesteding�IJssel�(cluster�Werk�&�Dagbesteding)
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Bijlage 5: Cliënttevredenheid 
Tevredenheidsmeting

Door�middel�van�drie�meerkeuze�en�twee�open�vragen�op�een�kaartje�is�gevraagd�naar�de�tevredenheid.�Dit�
jaar�is�het�onderzoek�anoniem�uitgezet�bij�alle�cliënten/verwanten�van�Sherpa.�Met�een�mooie�respons�van�
587�reacties,�dat�is�ruim�40%!�Het�kan�zijn�dat�een�aantal�cliënten�twee�kaartjes�heeft�ingevuld;�voor�wonen�
èn�dagbesteding.�Dan�ligt�de�feitelijke�respons�iets�lager.

ja soms nee
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Bijlage 6: Medezeggenschap
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Sherpa�heeft�medezeggenschapsraden�voor�cliënten�en�cliëntvertegenwoordigers.��
Zij�geven�advies�op�twee�niveaus:�

•� adviezen op clusterniveau
� �Deze�adviezen�gelden�alleen�voor�het�betreffende�cluster.�De�adviezen�worden�gegeven�door��

de�cliëntenraden�en�vertegenwoordigersraden.

•� adviezen op organisatieniveau
� �Dit�zijn�adviezen�over�organisatiebrede�vraagstukken�en�besluiten.�Deze�adviezen�worden�gegeven�door�

de�Centrale�Cliëntenraad�(CCR)�en�de�Centrale�Vertegenwoordigersraad�(CVR).�Het�kan�voorkomen�dat�de�
CCR�of�de�CVR�met�haar�achterban�uit�de�clusterraden�overlegt�om�een�gedegen�advies�te�kunnen�geven.

Sherpa�biedt�de�diverse�raden�ondersteuning.�De�CCR�krijgt�ondersteuning�van�een�coach.�De�CVR�heeft�een�
ambtelijk�secretaris.�De�cliënten�van�de�clusterraden�krijgen�ondersteuning�van�coaches.�

De�Raad�van�Bestuur�heeft�in�2018�de�volgende�onderwerpen�voor�advies�aan�de�CCR�en�de�CVR�voorgelegd:
�
•� Aanstelling�strategisch�management� •�����Plan�woonwijk�Eemeroord
•� Aansturing�Experticecentrum� •������profielschets�lid�RvT�financieel�economische
•� Begroting�2018� �������achtergrond
•� Herinrichting�cliënt-ervaringsonderzoek� •�����statutenwijziging�2018�Stichting�Sherpa
•� Organisatieverslag�en�jaarrekening�2017� •�����verkoop�Haagewinde�22
•� Notitie�Ontwikkeling�ouderenzorg�Sherpa� •�����verkoop�Delta�168�

Op�alle�aanvragen�is�positief�geadviseerd.�In�2018�vond�het�evenement�‘De�Ontmoeting’�plaats�tussen�de�
Raad�van�Toezicht,�de�Raad�van�Bestuur,�de�Ondernemingsraad,�de�CCR�en�de�CVR.�Het�thema�was�‘nieuwe�
vormen�van�medezeggenschap’.�Het�programma�leverde�mooie�gesprekken�op.�

Ondernemingsraad

De�ondernemingsraad�volgde�de�ontwikkelingen�rondom�‘Sherpa�onderweg�naar�2018’�op�de�voet.��
Er�vond�hierover�vaak�informeel�overleg�plaats�met�de�Raad�van�Bestuur.�
De�belangrijkste�adviesaanvragen�en�verzoeken�van�de�Ondernemingsraad�waren�in�2018:
�
•� adviesaanvraag�Positionering�MDFT�therapie�
•� adviesaanvraag�Positionering�afdeling�Communicatie
•� adviesaanvraag�Profielschets�lid�Raad�van�Toezicht
•� �adviesaanvraag�Adviesopdracht�aantrekken�De�Galan�inzake�leidinggevende�en��

ondersteunende�structuur
•� adviesaanvraag�Wijziging�statuten
•� adviesaanvraag�Aansturing�Expertisecentrum
•� adviesaanvraag�Adviesopdracht�Automatisering
•� adviesaanvraag�Aanstelling�Strategisch�Management
•� instemmingsaanvraag�vaststelling�Arbo�coördinator�als�Preventiemedewerker�
�
Op�alle�aanvragen�is�positief�geadviseerd�dan�wel�mee�ingestemd.
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Bijlage 7: Raad van Toezicht
De�Raad�van�Toezicht�houdt�toezicht�op�het�beleid�van�de�Raad�van�Bestuur�en�op�de�algemene�gang�van�
zaken�in�de�organisatie.�De�Raad�ziet�er�in�het�bijzonder�op�toe�dat�het�bestuursbeleid�strookt�met�de��
vastgestelde�en�goedgekeurde�beleidsplannen�en�uitgangspunten.
De�Raad�van�Toezicht�is�zo�samengesteld�dat�de�leden�onafhankelijk�en�kritisch�kunnen�opereren�ten��
opzichte�van�elkaar,�ten�opzichte�van�de�Raad�van�Bestuur�en�ten�opzichte�van�alle�deelbelangen.�Ieder�lid�
van�de�Raad�van�Toezicht�heeft�een�specifiek�aandachtsgebied.�Hij�of�zij�heeft�ook�zitting�in�de�commissies�
van�dat�aandachtsgebied.

Uitgangspunten 

De�Raad�van�Toezicht�werkt�volgens�de�uitgangspunten�van�de�Zorgbrede�Governancecode�en�de�daaruit�
voortgekomen�reglementen.�In�2018�is�het�functioneren�van�de�Raad�geëvalueerd.�

In�het�kader�van�het�rooster�van�aan-�en�aftreden�is�de�samenstelling�van�de�Raad�van�Toezicht�in�2018��
gewijzigd.�De�Raad�van�Toezicht�is�versterkt�met�de�komst�van�mevrouw�H.C.M.�Wüst�(maart�2018),�de�heer�
H.�Beelen�(maart�2018)�en�de�heer�P.�Westhoff.�In�december�2018�heeft�de�heer�Beelen�het�voorzitterschap�
van�mevrouw�E.�Unger�over�genomen.�In�december�2018�nam�de�Raad�van�Toezicht�afscheid�van�mevrouw��
E.�Unger�en�de�heer�F.�G.�A.�v.d.�Meché.�

Activiteiten

De�Raad�van�Toezicht�kwam�vijf�keer�bij�elkaar.�Daarnaast�waren�er�bijeenkomsten�van�de�Kwaliteitscommissie�
en�de�Auditcommissie�Financiën.�Er�waren�twee�overlegvergaderingen�van�de�bestuurder�en�ondernemings-
raad�van�Sherpa�in�aanwezigheid�van�leden�van�de�Raad�van�Toezicht�(in�het�kader�van�art.�24�WOR).�De�Raad�
van�Toezicht�nam�ook�deel�aan�‘De�Ontmoeting’.�Dit�jaarlijkse�evenement,�waarop�Raad�van�Toezicht,�Raad�
van�Bestuur�en�de�centrale�medezeggenschapsraden�elkaar�treffen,�is�inmiddels�een�traditie�binnen�Sherpa.

De�Raad�van�Toezicht�heeft�in�2018�een�bezoek�gebracht�aan�de�woonwijk�Eemeroord,�met�specifieke��
aandacht�voor�het�vastgoed�en�de�inrichting�van�het�terrein.�Ook�bracht�de�Raad�een�werkbezoek�aan�het�
Jan�Ligthartcentrum.�

Besluiten

De�RvT�heeft�in�2018�de�volgende�besluiten�genomen:
•� Goedkeuring�van�de�Jaarrekening�2017.�
•� Goedkeuring�van�de�begroting�voor�2019.
•� Waarnemingsregeling�Raad�van�Bestuur.
•� Verkoop�van�de�vastgoedlocatie�Delta�168.
•� Businesscase�Senioren
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Stichting Sherpa
Larenseweg�30
1221�CN�Hilversum

Telefoonnummer�035�-�646�36�46
www.sherpa.org

Tekst:�Mariëtte�Stokking,�Anneke�Ellerbroek�en�Jolanda�Spelten
Heeft�u�vragen�of�suggesties?�Dan�kunt�u�een�mail�sturen�naar��
m.stokkingvanbruggen@sherpa.org
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