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Voorwoord
Afgelopen jaar heeft Stichting Firmitas hard gewerkt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het
kwaliteitsrapport geeft daarbij een expliciet weergave van wat goed gaat in de organisatie en wat
verbeterd kan worden. In het rapport worden bevindingen van afgelopen jaar vastgelegd en er is een
plan gemaakt voor het komend jaar.
Tevens wordt in het rapport ingegaan op de meningen van de cliënten en medewerkers. Deze
gegevens helpt Stichting Firmitas om nieuwe strategieën te ontwikkelen ter verbetering van de
kwaliteit. Immers is Stichting Firmitas voortdurend uit op ontwikkeling en verbetering om zo veel
mogelijk passend zorg te leveren. We wensen u veel leesplezier!

Samenvatting
Stichting Firmitas heeft drie kernwaarden, namelijk gelijkwaardigheid, innovatief en betrouwbaar.
Uit de clienttevredenheidsonderzoek (CTO) is te concluderen dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over
de aangeboden zorg vanuit Stichting Firmitas. Uit de CTO blijkt dat gelijkwaardigheid het hoogst scoort. Dit is
tevens een belangrijke kernwaarde van Stichting Firmitas.
Terwijl Stichting Firmitas het cijfer 7.8 krijgt van de cliënten binnen de intramurale en extramurale zorg,
beoordelen zij hun eigen bestaan met een 6.8.
Voor Stichting Firmitas is het belangrijk dat cliënten op eigen kracht zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Om
die reden wordt er veel waarde gehecht aan de medezeggenschap bij de client. Op individueel niveau hebben
cliënten aanzienlijk medezeggenschap. Zo hebben cliënten inspraak over de doelen die opgesteld worden in het
zorgplan en de manier waarop er aan de doelen wordt gewerkt. Tevens worden de zorgplannen geaccordeerd
en ondertekend door de cliënten. Bovendien heeft Stichting Firmitas een cliëntenraad ingesteld die de belangen
van de cliënten behartigd.
Verder beoordelen medewerkers Stichting Firmitas met een ruim voldoende, namelijk gemiddeld een 7.2. Dat
blijkt uit de medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Voor de medewerkers hebben teamreflecties,
overleggen en casuïstiek besprekingen plaatsgevonden om de benodigde competenties te bevorderen en
casussen te bespreken. Op die manier is ook weergegeven waar medewerkers behoefte aan hebben.
Adequaat verslaglegging speelt een belangrijke rol voor Stichting Firmitas. Alle cliënten hebben een
cliëntendossier. Daarnaast worden ook standaarddocumenten, zoals indicatie, risico-inventarisatie en het
zorgplan vastgelegd. Ook op organisatieniveau wordt veel vastgelegd. Alle cijfers met betrekking tot klachten,
zowel vanuit de cliënten als vanuit de medewerkers en meldingen bij IGJ worden bijgehouden.
De KMS is in 2018 succesvol geïmplementeerd, Het implementeren van Q-link (KMS) heeft ertoe geleid dat het
bewustzijn bij medewerkers om kwalitatief werken vergroot. Daarnaast is de nieuwe locatie Begeleid Wonen
Moeders (BWM) van start gegaan.
In 2019 gaat Stichting Firmitas door met innovatieve plannen opstellen. Stichting Firmitas heeft daarnaast als
doel om twee nieuwe locaties te openen, namelijk: KTC+ Rotterdam en KTC+ Utrecht.
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Inleiding
‘’Geloof in eigen kracht’’.
Bij Stichting Firmitas geloven we in eigen kracht van de cliënten. Stichting Firmitas is opgericht in 2010 en is
sindsdien actief op verschillende vlakken, zoals Zvw,WMO en WLZ, binnen de sector zorg en welzijn. Stichting
Firmitas bestaat sinds 2018 uit wijkverpleging, KTC en BWM (intramuraal), ambulante zorg (extramuraal) en een
GGZ-polikliniek. Stichting Firmitas richt zich op cliënten met (licht) verstandelijke beperking. Samen wordt er
gewerkt aan het versterken van eigen kracht zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
Stichting Firmitas hecht veel waarde aan diversiteit en verschillende culturen, en ondersteunt daarom cliënten
met verschillende culturen. Onze dienstverlening is onder andere gebaseerd op de toegankelijkheid van de
cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond. Voor deze cliënten is het namelijk moeizaam om passend zorg
te ontvangen. Om dit te vergemakkelijken wordt getracht passend zorg te leveren door rekening te houden met
persoonlijke aspecten zoals diverse culturen, talen en gewoontes. Cliënt staat in onze organisatie altijd centraal,
daarom wordt de zorg aangepast omtrent de cliënt. Cultuur-sensiviteit is daarbij een belangrijk term. Stichting
Firmitas houdt rekening met persoonlijke aspecten door cultuur sensitieve medewerkers in dienst te hebben die
het vermogen hebben om culturele verschillen waar te nemen.
Stichting Firmitas met dit rapport:
1.

Tonen of de kwaliteit van de behandeling en dienstverlening gewaarborgd wordt.

2.

De stand van zaken en de verbetermogelijkheden van de kwaliteit en de veiligheid in de
zorg/begeleiding inzichtelijk maken.

3.

Verantwoording afleggen richting de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

In het rapport komen verschillende thema’s aan bod die de kwaliteit van Stichting Firmitas in kaart brengt. Zo
wordt ingegaan op de onderzoeken cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Daarnaast wordt
omschreven op welke wijze de kwaliteit van de organisatie gewaarborgd en verbeterd wordt. Ten slotte komen
de doelen voor het jaar 2019 aan bod om de kwaliteit van zorg te verbeteren binnen de organisatie. In 2020
wordt getracht de doelen in 2019 behaald te hebben. Ook zal de externe visitatie plaatsvinden in 2020.
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1.0 Visie en werkwijze van Stichting Firmitas
Stichting Firmitas heeft als doel om mensen te helpen en hen de weg te wijzen op het gebied van de sociale
voorzieningen die de staat aanbiedt, alsmede het helpen van mensen met problemen en het creëren van een
veilige omgeving, en het ontwikkelen van het culturele draagvlak. De onderstaande kernwaarden zijn daarbij de
uitgangspunten.

•

We zijn innovatief. Stichting Firmitas is continue gericht op het vernieuwen van diensten, vooral gericht
op waar de nood ligt in de maatschappij en hoe we daarop in kunnen springen. Bijvoorbeeld door naast
een kamer trainingscentrum tevens een beschermd woonproject en een gesloten woonproject te
ontwikkelen voor mensen met een licht verstandelijke beperking (en GGZ-problematiek). We zien
huisvesting namelijk als basis voor de zorg, voor de groei en ontwikkeling van de mens. We willen
extramuraliseren wat voor ons betekent dat we cliënten vanaf de basis (met bescherming en kaders)
willen begeleiden met als doel een zo zelfredzaam leven op individueel niveau te bevorderen. Het is de
bedoeling dat cliënten op het KTC uiteindelijk uitstromen naar ambulant wonen.

•

We streven naar een zo groot mogelijke gelijkwaardigheid. Stichting Firmitas richt zich op de mens, niet
zozeer op de mens als cliënt. Er wordt rekening gehouden met de problematiek en de kwetsbare positie
van de cliënt, maar het bevorderen van een menswaardig leven op individueel niveau is één van de
belangrijkste uitgangspunten. We doen dit door het op maat bieden van zorgverlening en begeleiding,
rekening houdend met culturele en medische benodigdheden. De doelgroep van Stichting Firmitas is
multicultureel, wat betekent dat we het belangrijk vinden dat de medewerkers een cultuursensitieve
beroepshouding hebben en dus rekening houden met de culturele achtergrond, normen en waarden
van de cliënt. Stichting Firmitas ziet cultuurverschillen dan ook niet als een knelpunt maar als een
uitdaging en een verrijking. We proberen de zorgverlening en begeleiding zodanig in te zetten, dat de
cliënt zelf zoveel mogelijk in staat wordt gesteld deel uit te maken van het proces. Door het traject in
samenspraak vorm te geven, voelen cliënten zich gehoord en maken zij hun eigen ontwikkeling
mogelijk. Door deze samenwerking en betrokkenheid, voelen cliënten zich ook serieus genomen. Goede
zorgverlening en begeleiding houdt voor ons dan ook in dat er een wederzijdse zinvolle relatie is tussen
de zorgverlener/begeleider en cliënt.

•

We streven naar een zo hoog mogelijke mate van betrouwbaarheid en willen zo kwalitatief mogelijk
werken. De wens van de cliënt staat centraal in het contact en Stichting Firmitas probeert de
zorgverlening en begeleiding hier zo nauw mogelijk op in te zetten. Cliëntveiligheid staat voorop. Dit
stimuleren en bevorderen we onder andere door continue de kwaliteit van de zorgverlening en
begeleiding te bewaken en te verbeteren, door met elkaar een open en veilige cultuur te stimuleren
waar we elkaar ook aanspreken op zaken die niet goed gaan en door medewerkers die direct contact
hebben met cliënten en cliënten zelf te betrekken bij bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen.
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2.0 Vanuit cliënten
In dit hoofdstuk wordt de belevenis van de client beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van
cliënttevredenheidsonderzoek en gesprekken met cliënten. Voor onze zorg wordt de mening van de cliënt
gezien als een van de belangrijkste pijler. Om die reden zal als eerst nader ingegaan worden op het CTO.

2.1 CTO
Jaarlijks voert Stichting Firmitas een CTO uit. Dit onderzoek laat zien hoe de cliënten de zorg binnen Stichting
Firmitas ervaren.
In 2017 was gekozen voor een vernieuwde versie van de vragenlijst in vergelijking tot het jaar 2016. Zo sloten de
stellingen beter aan bij de belevingswereld van de client en bij de kwaliteitseisen van de NEN 15224. Ook in 2018
zijn de stellingen gekoppeld aan de kwaliteitseisen van de NEN 15224. In 2019 zal zoals in het kwaliteitskader
aangegeven staat een extern instrument ingezet worden vanuit de ‘waaier’ (https://www.vgn.nl/artikel/26400).

De volgende domeinen komen in de vragenlijst aan bod:
· Geschikte correcte zorg;
· Beschikbaarheid en continuïteit;
· Doeltreffendheid en doelmatigheid;
· Gelijkwaardigheid;
· Kennis;
· Integriteit;
· Veiligheid;
· Toegankelijkheid.
Daarnaast is er naar een algemene beoordeling van Stichting Firmitas gevraagd door te vragen of de client een
aanbeveling zou doen voor anderen om zich bij Stichting Firmitas aan te melden. Slechts 5 van de 50 cliënten die
hebben meegedaan aan de vragenlijst hebben het antwoord ‘helemaal niet’ gegeven.
(Ik adviseer ze zeker = 17; weet ik niet= 30; Helemaal niet = 5)

2.1.1 De vragenlijst
In hoofdstuk 2.1 is beschreven waar de vragenlijst op gebaseerd is. Per domein zijn twee á drie vragen
geformuleerd die samen een beeld geven van de mening van de cliënt over dat domein. Door een beperkt aantal
vragen per domein aan te houden, wordt voorkomen dat de vragenlijst te lang is. Desalniettemin geven de
responses van de client toch een goed beeld van de die hij of zij heeft. De antwoordcategorieën zijn als volgt:
mee eens, ik weet het niet, oneens. Deze antwoordopties zijn ondersteund door middel van blije, onzekere en
verdrietige smileys.
Alle vragen zijn gecontroleerd door een werkgroep bestaande uit een orthopedagoog en twee medewerkers van
de afdeling kwaliteit. Hierdoor is de kans zo groot mogelijk gemaakt dat de vragen meten wat zij moeten meten
en ook aansluiten bij de doelgroep.

2.1.2 De afname
Om de kans op sociaal wenselijke antwoorden zo veel mogelijk te reduceren, is er gekozen om de vragenlijst
anoniem af te nemen. Om de anonimiteit en het gemak rondom het CTO te bevorderen, is gekozen voor een
digitale vragenlijst. Alle begeleiders hebben instructies gekregen over de afname van de vragenlijst.
Daaropvolgend hebben zij de cliënten uitgelegd hoe de vragenlijst ingevuld dient te worden. Verder zijn de
begeleiders niet betrokken geweest bij het invullen van de vragenlijst. Op die manier is de vragenlijst zo anoniem
mogelijk gebleven. De afnameperiode van het CTO was ongeveer één maand.
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2.1.3 Uitkomsten ambulant, Kamertrainingscentrum en Begeleid wonen Moeders op
organisatieniveau
In totaal hebben 52 cliënten de vragenlijst ingevuld, waarvan dertig extramurale cliënten en tweeëntwintig
intramurale cliënten.
De intramurale en extramurale cliënten samen, geven Stichting Firmitas een 7.8. Uit de analyse blijkt dat er
nauwelijks verschil is tussen de beoordeling van intramurale cliënten en extramurale cliënten. Wanneer een
onderscheid wordt gemaakt tussen de intramurale en extramurale cliënten, immers blijkt dat de extramurale
cliënten Stichting Firmitas beoordelen met 7.8 en de intramurale cliënten Stichting Firmitas beoordelen met een
7.7.
Er is weinig verschil tussen het aantal intramurale en extramurale cliënten. Om die reden kunnen de resultaten
als betrouwbaar geacht worden. Door de responses op de andere vragen te analyseren, kan in kaart gebracht
worden of de meningen van intramurale en extramurale cliënten daadwerkelijk overeenkomen.
Ook wordt er een vergelijking gemaakt met het afgelopen jaar bij intramurale cliënten, omdat afgelopen jaar
slecht acht cliënten deelnamen aan het onderzoek. Dit jaar zijn het er tweeëntwintig. Dit zal een meer
betrouwbaar beeld geven over de meningen van de cliënten

Geschikte correcte zorg
Van de extramurale cliënten is 87% het er mee eens dat zij geschikte en correcte zorg ontvangen. Bij de
intramurale cliënten is dit 92.4%. De cliënten hebben ruimte voor eigen regie door mee te beslissen over de
doelen en afspraken omtrent het zorgplan. Uit de CTO blijkt namelijk dat er ruimte is voor gesprek. Hierdoor
voelen de cliënten zich meer gehoord. Alleen volgen van de protocollen kan leiden tot een dilemma tussen eigen
regie en veilig. Daarbij is het de taak van de medewerkers om de balans te vinden zodat cliënten geen schade
oplopen. Afgelopen jaar was de score 79.2%. Dat wil zeggen dat meer intramurale cliënten vinden dat zij
geschikte en correcte zorg krijgen in vergelijking tot het jaar 2017

Beschikbaarheid en continuïteit
In dit domein is er gekeken naar de wisseling in begeleiders, het aantal contactmomenten tussen begeleider en
cliënt en het houden aan afspraken door de begeleiders. Van de extramurale cliënten heeft 84.4% aangegeven
het eens te zijn met de stellingen. Dat betekent dat zij vinden dat er inderdaad sprake is van een
beschikbaarheid en continuïteit van de begeleiders. Bij de intramurale cliënten verschilt het niet veel in
vergelijking tot de extramurale cliënten, namelijk 81.8%. Dit is ongeveer 11% hoger dan afgelopen jaar. Het doel
voor 2018 was namelijk om een beter aannamebeleid te ontwikkelen. Uit de resultaten is te concluderen dat dit
succesvol is gedaan.

Doeltreffendheid en doelmatigheid
Binnen dit domein is er uitgevraagd of de cliënten het idee hebben dat de doelen in het zorgplan hen helpen om
zelfstandiger te worden en of er met de client wordt besproken of de doelen behaald zijn. Van de extramurale
cliënten hebben 85% aangegeven eens te zijn met deze stellingen. Bij de intramurale cliënten zijn 68.2% eens
met de stellingen. Gemiddeld zijn 78% van de cliënten het eens met deze stellingen.

Gelijkwaardigheid
In de missie en visie van Stichting Firmitas komt sterk naar voren dat Stichting Firmitas de cliënten op een juiste
wijze, gelijkwaardig en menswaardig wil behandelen. Dit is gemeten door de stellingen: ‘mijn begeleider gaat
met respect met mij om’ en ‘mijn begeleider luistert naar mijn mening’. Meer dan 93% van de intramurale
cliënten is het eens met deze stellingen. Van de extramurale cliënten zijn alle cliënten, namelijk 100%, het eens
met de stellingen. Dat is 20% meer dan afgelopen jaar. Dat wil zeggen dat Stichting Firmitas uitstekend heeft
gepresteerd binnen de extramurale zorg omtrent gelijkwaardigheid.

Kennis
Uiteraard is kennis en kwalitatief goed personeel de basis van goede begeleiding. Het meten van de expertise en
vaardigheden van medewerkers via cliënten is lastig. Daarom is er gekozen voor een ander aanpak van deze
kwaliteitseis.
Aan de cliënten is gevraagd of zij het idee hebben dat hun begeleider goed op de hoogte is van zijn of haar
problemen en of de begeleider helpt bij het oplossen van deze problemen.
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Van alle cliënten is meer dan 85% het eens met deze stellingen, zowel intramurale als extramurale cliënten.

Veiligheid
Het is ontzettend belangrijk dat cliënten zich veilig voelen bij hun begeleider en in de omgeving waar zij
begeleiding ontvangen. Daarnaast is aandacht voor risico’s voor de cliënt en het verminderen daarvan
essentieel. De Medewerkers hebben daarbij een essentiële rol om de schade bij cliënten te voorkomen. Van de
intramurale cliënten voelen zich ongeveer 75% veilig bij hun begeleider en in de omgeving waar zij begeleiding
ontvangen. Bij de extramurale cliënten is dat 81.7%.
Als er een onderscheid wordt gemaakt binnen de intramurale zorg, dan blijkt dat 81.7% van het KTC het eens is
met de stellingen omtrent veiligheid. Bij BWM is dat echter 66%. BWM is actief sinds februari 2018. Dat wil
zeggen dat Stichting Firmitas in 2019 meer aan het gevoel van veiligheid binnen de cliënten van BWM zal
werken.
De risico’s worden volgens cliënten wel optimaal onderzocht en aangepast door de medewerkers.

Integriteit
Het meten van integriteit van de begeleiders gebaseerd op de ervaringen van de cliënt is een uitdaging. Het is
altijd de beleving van de cliënt en berust niet op feiten. Bij de stelling: mijn begeleider doet achter mijn rug om
geen dingen die ik niet wil, geeft bijna 70% van de cliënten het eens te zijn (80% intramuraal en 59%
extramuraal). Ongeveer 21% van de cliënten geven aan dit niet te weten. Communicatie tussen client en
begeleider is hierbij cruciaal.

Toegankelijk
De begeleiders dienen toegankelijk te zijn voor de cliënten. Ongeveer 84% van alle cliënten vindt dat zijn of haar
begeleider goed bereikbaar is en is op de hoogte van de aanwezigheid van een schaduwbegeleider wanneer de
eigen begeleider afwezig is. Dit is slechts 6% minder dan afgelopen jaar.
Binnen de intramurale cliënten is hier de score 84.1% gehaald. Bij de extramurale cliënten is dat 83.3%.

2.1.4 Samengevat
De volgende domeinen komen in de vragenlijst aan bod.
%

Intramuraal
(BWM en KTC)
Mee eens
92,4%

Weet niet
4,6%

Oneens
9,1%

Mee eens
87%

Weet niet
10%

Oneens
3,3%

68,2%

18,2%

13,6%

85%

15%

0%

84,1%

9,1%

6,8%

83,3%

8,3%

8,3%

Beschikbaarh
eid en
continuïteit
Gelijkwaardi
gheid
Kennis

81,8%

3%

15,2%

84,4%

1,1%

14,4%

93,2%

6,8%

0%

100%

0%

0%

86,4%

11,4%

2,3%

85%

13,3%

1,7%

Integriteit

59,1%

27,3%

13,6%

80%

16,7%

1,7%

Veiligheid

74,5%

15,5%

10%

81,7%

16,7%

1,7%

Geschikte
correcte zorg
Doeltreffend
heid/doelma
tigheid
Toegankelijk
heid

Extramuraal
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Intramuraal (KTC en BWM)
Domeinen
Geschikte
correcte zorg
Doeltreffend
heid/doelma
tigheid
Toegankelijk
heid
Beschikbaarh
eid en
continuïteit
Gelijkwaardi
gheid
Kennis
Integriteit
Veiligheid

KTC
Mee eens
88,9%

Weet niet
2,8%

Oneens
8,3%

BWM
Mee eens
83,3%

Weet niet
67%

Oneens
10%

62,5%

16,7%

20,8%

5%

20%

5%

87,5%

4,2%

8,3%

80%

15%

5%

75%

5,6%

19,4%

90%

0%

10%

91,7%

8,3%

0%

95%

5%

0%

91,7%
66,7%
81,7%

8,3%
16,7%
11,7%

0%
16,7%
6,7%

80%
50%
66%

15%
40%
20%

5%
10%
14%

2.1.5 Conclusie CTO
In het vorige hoofdstuk is gekeken naar de resultaten van het CTO. De vervolgstap is het trekken van conclusies
en het doen van analyses. Gekeken naar de resultaten van het CTO, blijkt dat de intramurale cliënten tevreden
zijn over de begeleiding van de begeleiders. De begeleiding scoort het hoogst op gelijkwaardigheid en geschikte
correcte zorg. Zo ervaart 90% van de cliënten dat zij mee mogen beslissen over hun zorgplan. Voor het werken
aan doelen uit het zorgplan van de cliënt samen met de begeleider beoordelen cliënten met gemiddeld meer
dan 93%. Domeinen Integriteit en doeltreffendheid en doelmatigheid scoren het laagst.
Gelet op de extramurale cliënten kan geconcludeerd worden dat de cliënten zeer tevreden zijn met de
begeleiding. Zo scoren alle domeinen meer dan 80%. De extramurale begeleiding scoort het hoogst bij
gelijkwaardigheid, namelijk 100%. Het laagst wordt gescoord bij integriteit en veiligheid.
De volgende constateringen zijn opvallend:
•

Cliënten zijn van mening dat de begeleiders op de hoogte zijn van de problemen en helpen bij het
vinden van oplossingen. Het domein kennis scoort om die reden ook redelijk hoog.

•

Gelijkwaardigheid scoort bij intramurale en extramurale cliënten het hoogst

•

Integriteit scoort zowel bij intramurale en extramurale cliënten het laagst

2.2 Het eigen bestaan
In hoofdstuk 2.1 is de beoordeling van de cliënten omtrent de begeleiding aan bod gekomen. Naast de
beoordeling van de begeleider, is het essentieel hoe de cliënten hun eigen leven beoordelen. Uit het gesprek is
namelijk te herleiden aan welke aspecten cliënten de kwaliteit van eigen bestaan relateren. Aan de hand
daarvan kan achterhaald worden op welke manier de zorg rondom client passend gemaakt kan worden, omdat
begeleiders rekening kunnen houden met deze aspecten.
Afgelopen jaar is deze vraag met invoering van het kwaliteitsboek ook toegevoegd aan het format voor de
evaluatieplannen. Op die manier wordt deze vraag elk halfjaar opnieuw gesteld en kan bekeken worden of er
sprake is van vooruitgang of wellicht achteruitgang.
Door in gesprek te gaan met de cliënten is er een goed beeld geschetst betreft ervaring over hun eigen bestaan.
De cijfers variëren voornamelijk tussen een 6 en 8 met hier en daar uitschieters.
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Hieronder volgen een aantal voorbeelden:
Cijfer 8: Ik geef mezelf een 8, omdat ik mijn woning in orde wil hebben. Ik wil samen met mijn begeleider werken
om aan mij doel te werken.
Cijfer 7: Mijn leven geef ik het cijfer 7. Ik wil mijn leven weer oppakken. Mijn begeleider helpt mij hierbij.
Cijfer 6: Het gaat momenteel niet zo goed met mij, maar ik wil werken aan mezelf om mijn situatie te
verbeteren. Daarom geef ik het cijfer 6. Ik ben tevreden over mijn huidige situatie en de hulp die ik daarbij krijg
vanuit Stichting Firmitas. Ik wil een gepaste baan, maar ik weet dat ik daarvoor eerst aan mezelf moet werken.
De bewindvoerder doet zijn best om mijn schulden af te lossen, zodat ik niet verder in problemen kom.
Uitschieters:
Cijfer 5: Ik geef mijn huidig bestaan een 5, omdat ik sinds het ongeluk met de taxichauffeur bijkomende
lichamelijke klachten ondervindt. Ik bezoek regelmatig de huisarts en gebruik diverse soorten medicijnen sinds
het ongeluk.
Cijfer 10: Ik geef mij kwaliteit van leven een 10, omdat ik gelukkig ben met mijn vriend en mijn baby. Ik heb een
leuke woning, leuke collega’s en vrienden. Het is fijn om te werken aan mijn toekomst.
Gemiddeld scoort het eigen bestaan een 6.83. Dit gemiddelde is gebaseerd op een groep van 18 cliënten. Alle
cliënten hebben hun eigen bestaan beoordeeld met een cijfer. In dit rapport is echter random een groep
cliënten geselecteerd. In het volgend rapport is het doel om meer cliënten te analyseren om een aannemelijke
gemiddelde te krijgen.

2.3 Medezeggenschap van client
2.3.1 Individueel
Uit de resultaten van het CTO blijkt dat cliënten ruimte hebben voor eigen regie en inspraak hebben in hun eigen
zorgplan. De doelen worden in samenwerking met de begeleiders opgesteld. Voor Stichting Firmitas is het
essentieel dat de cliënten streven naar het behalen van de doelen. Inspraak over de doelen bevordert de inzet
en de motivatie van de cliënten. De begeleiders plannen samen met hun cliënten de contactmomenten in, met
daar aan een minimumaantal uren verbonden. Alle cliënten zijn ingelicht over de klachtenprocedure en weten
dat zij te allen tijde in gesprek kunnen gaan met hun begeleider of indien nodig een klacht kunnen indienen. Het
CTO resulteert dat begeleiders toegankelijk zijn en dat er gelijkwaardigheid bestaat tussen de cliënt en de
begeleider. Tevens kan hieruit geleid worden dat cliënten hun mening over de begeleiding met de begeleiders
durven te delen.

2.3.2 Organisatie
Stichting Firmitas heeft een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en
denkt mee over de plannen van Stichting Firmitas. De cliëntenraad bestaat uit cliënten. In 2018 is de
cliëntenraad drie keer bijeengekomen. De bijeenkomsten worden regelmatig bijgewoond door het bestuur.
Tijdens de bijeenkomsten deelt het bestuur haar ideeën en plannen en vraagt hierbij advies van de cliëntenraad.
De input van de cliëntenraad wordt door het bestuur meegenomen ter verbetering van de zorgverlening.
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3.0 Vanuit de teams
3.1 Kwaliteit van het werk
Tijdens de teamreflectie kwam naar voren dat begeleiders tevreden zijn met hun werk. Dit is ook af te lezen uit
de uitkomsten van de MTO. In het onderzoek heeft Stichting Firmitas gemiddeld een 7.2 gescoord.

Gemiddeld

Intramuraal

Extramuraal

Wijkteam

Kantoor

7.3

6.4

7.5

7.9

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen vier domeinen, namelijk: organisatie, leiderschap,
werkomgeving en communicatie. Alle domeinen hebben gemiddeld een ruim voldoende gescoord. In de
onderstaande tabel volgt een weergave van de uitkomsten van het MTO.
Intramuraal

Extramuraal

Wijkteam

Kantoor

Organisatie

7.1

6.1

7.8

7.8

Gemiddelde
per domein
7.0

Leiderschap

8.0

7.2

6.6

8.0

7.7

Werkomgeving

7.0

6.1

8.0

7.7

7.0

Communicatie

7.1

6.1

7.8

7.7

7.0

Medewerkerstevredenheid ten opzichte van 2017
De medewerkers van de intramurale zorg (KTC en BWM) hebben een hogere tevredenheid dan afgelopen jaar.
Vooral als het gaat om de domeinen leiderschap en werkomgeving. Dit geldt echter niet voor de medewerkers
binnen de extramurale zorg (ambulant). Extramurale zorg scoort dit jaar een stuk lager dan afgelopen jaar, met
name de domeinen organisatie en communicatie.
Opvallend is dat leiderschap ook bij de extramurale zorg hoger heeft gescoord dan afgelopen jaar. De
medewerkers zijn tevreden over de ondersteuning en krijgen voldoende motivatie van de leidinggevende om de
doelen te realiseren. Wijkteam en kantoor scoren gemiddeld even goed als afgelopen jaar.
Achter de schermen is er had gewerkt om de tevredenheid van de medewerkers binnen de intramurale zorg te
verhogen. Dit was ook een van de doelstellingen voor het jaar 2018. Ondanks een nieuwe locatie in februari
2018, is er sprake van een hoge medewerkerstevredenheid. De medewerkers werken inmiddels langer bij het
KTC en doen meer ervaring op met de tijd.
De medewerkers van Ambulant (extramuraal) hebben tijdens teamreflectie aangegeven dat werkdruk hoog ligt
en niet genoeg tijd is om alle toegewezen taken af te ronden. Dit heeft deels te maken met administratieve
verplichtingen. Dit probleem komt echter niet alleen voor in Stichting Firmitas. Landelijk is er te weinig budget
voor zorg, waardoor medewerkers meer werkdruk ervaren. Het is dus een algemeen maatschappelijk-politiek
probleem. Ondanks het maatschappelijk-politiek probleem zal Stichting Firmitas er alles aan doen om de
werkdruk te verminderen.
Al met al scoren alle afdelingen een ruim voldoende. Bij de stelling: "Ik zou mensen in mijn omgeving aanbevelen
om bij Stichting Firmitas te werken.'' geven medewerkers gemiddeld een 7.5

3.2 Behoeftes en competenties
Uit de teamreflectie van de ambulante zorg blijkt dat begeleiders behoefte hebben aan het delen van expertise
en het ontvangen van tips en adviezen binnen de begeleiding. Zo is er afgesproken dat begeleiders maandelijks
bijeenkomen om op een terugkomend thema binnen de begeleiding te behandelen. Op die manier kunnen de
begeleiders ervaringen delen en adviezen geven omtrent omgang in bepaalde situaties.
Verder komt tijdens de teamflectie van de ambulante zorg naar voren dat de begeleiders veel administratief
druk ervaren en daardoor minder tijd hebben voor contactmomenten met de cliënten. Ook de begeleiders van
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de intramurale zorg ervaren hoge werkdruk. Beide scoren gemiddeld een zes op de stelling 'Ik heb voldoende tijd
om mijn werk op tijd af te ronden'. De teams geven aan dat zij meer tijd willen steken in het verdiepen in het
werk, zoals deelnemen aan cursussen, ontwikkelen van nieuwe werkvormen en doelgroep-gerelateerde
artikelen lezen ter kennisuitbreiding. Zo scoort extramurale zorg gemiddeld een zes omtrent persoonlijke
ontwikkeling. Alle medewerkers beschikken over een eigen opleidingsplan. In dit plan is ruimte voor scholing
vanuit een vastgesteld budget voor elke medewerker. Het managementteam heeft aangegeven meer te richten
op persoonlijke ontwikkeling.
Tijdens de teamreflecties zijn voornamelijk punten besproken ter uitbreiding van kennis. De begeleiders hebben
het naar hun zin en willen graag meer kennis opdoen om kwalitatiever zorg te leveren aan de cliënten.
Om de twee weken komen hebben de begeleiders per afdeling teamoverleggen. Ook wordt om de twee weken
casuïstiek besproken. Tijdens de casuïstiek worden allerlei casussen die zich hebben afgespeeld, besproken door
de begeleiders. Het doel is hierbij leren van elkaar en de zorg verbeteren.
Verder wordt meer aandacht gegeven aan de incidenten en klachtmeldingen vanuit de medewerkers en
cliënten. In 2018 zijn er veel (67) meldingen gedaan met betrekking tot verbale en fysieke agressie. Door meer te
richten op het bestrijden van deze meldingen, zoals het bieden van agressietraining, wordt getracht client- en
medewerkerstevredenheid te waarborgen die er bestaan.

3.3 Werkwijze
Als begeleider staat de medewerker centraal in het leven van een client. Het is de uitdaging om met de client en
zijn of haar netwerk een relatie op te bouwen. Het is daarbij van belang dat de communicatie wederzijds goed
verloopt. Zowel de cliënten als de medewerkers ervaren over het algemeen de communicatie goed. Er zijn
echter wel uitzonderingen. Door in overleg doelen op te stellen en samen eraan te werken wordt bijgedragen
aan een positieve ontwikkeling van de client. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de client eigen regie heeft over
zijn behandeling en vervolgens zijn leven, alhoewel dit niet altijd even makkelijk gaat. Voor de begeleiders kan
het soms lastig zijn om de grens te vinden tussen eigen regie van de client en veiligheid van de client. De
begeleiders hebben goed zicht op wat er speelt en welke instanties en professionals nog meer betrokken zijn bij
een cliënt.
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4.0 Vanuit de organisatie
4.1 verslaglegging
4.1.1 Dossiers
Alle cliënten hebben een digitaal dossier waarin allerlei gegevens worden bijgehouden. In het dossier zijn de
NAW-gegevens en de gegevens van de contactpersoon te vinden. Daarnaast bevindt in het dossier ook
standaarddocumenten, zoals de indicatie van de cliënt, de risico-inventarisatie (aandachtspunten van veilig zorg)
en het zorgplan. Tevens zijn de evaluaties te vinden in het dossier. Zo worden de zorgplannen en risicoinventarisatie halfjaarlijks geëvalueerd, en elk kwartaal vindt er een tussenevaluatie plaats.
In de genoemde risico-inventarisatie worden allerlei risico’s met betrekking tot veilige zorg opgenomen, maar
ook de gezondheidsrisico’s van de cliënt. Doordat deze halfjaarlijks geëvalueerd wordt, is te zien of bepaalde
risico’s afnemen of dat er risico’s bij zijn gekomen.
Bovendien worden in het dossiers van de cliënten alle rapportages over de desbetreffende cliënten opgenomen
en worden alle belangrijke punten omtrent een contactmoment bijgehouden. Onder belangrijke punten kan
gedacht worden aan ervaringen van de cliënten en stemming van de client. In het dossier zijn dus alle belangrijke
informatie rondom de begeleiding van de cliënt terug te lezen.

Incidenten
Indien er een incident plaats vindt, wordt dit op verschillende locaties opgeslagen. Het incident wordt als eerst
geregistreerd in het cliëntendossier en vervolgens in de software van ons kwaliteitsmanagementsysteem. In het
kwaliteitsmanagementsysteem worden alle incidenten in kaart gebracht en geanalyseerd. De oorzaak van het
incident wordt opgespoord en weggewerkt. Naar aanleiding van de analyse worden verbeterplannen opgesteld.
Met behulp van handreiking hebben medewerkers concrete richtlijnen.
De kwaliteitsmedeweker is verantwoordelijk voor maandelijks (laten) samenstellen van een incidentenanalyse.

4.1.2 Kwaliteit
Afdeling kwaliteit is verantwoordelijk voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit. Zij houden zich onder
andere bezig met het onderzoeken en analyseren van de incidenten. Bovendien hebben zij de taak om de
aanmeldingen, afmeldingen en cliënten die uit zorg gaan bij te houden.
Hieronder staan de acties beschreven die gehanteerd worden om de kwaliteit binnen Stichting Firmitas te
waarborgen en mogelijk te verbeteren.

Maandelijks
• Maandevaluatie aan de directie om KMS systematisch bij te houden.
•

Samenstellen van een incidentenanalyse. Hierdoor kan er een beter beeld geschetst worden omtrent
het aantal incidenten. Dit wordt gedaan door de kwaliteitsmedewerker.

•

Uitvoeren van een AO/IC. Dat wil zeggen dat de kwaliteitsmedewerker maandelijks een koppeling
maakt tussen declaraties en rapportages van de cliënten om de voortgang van de organisatie- en
kwaliteitsdoelstellingen in kaart te brengen.

Driemaandelijks
• Presenteren van de resultaten van het afgelopen kwartaal door de kwaliteitsmedewerker. Dit wordt
gepresenteerd aan alle betrokken medewerkers. Daarin komen de volgende zaken naar voren: het
incidentenregister en de analyse daarvan, resultaten van (interne) audits, de risico-inventarisatie op
procesniveau en het risicoregister.

•

Directieoverleg: bespreking omtrent auditsresultaten en de binnengekomen klachten die moeten leiden
tot een corrigerende maatregel

•

Interne audits

•

Het bieden van agressietrainingen aan begeleiders
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Halfjaarlijks
• Procesaudit: De resultaten worden besproken met de betrokken personen.
•

Het invullen van risicoregister

Jaarlijks
• Het afnemen van CTO
•

Het afnemen van MTO

•

Directiebeoordeling

•

Externe audit

•

Teamreflectie kwaliteitskader

4.1.3 De cijfers
Klachtmeldingen
Stichting Firmitas hecht veel waarde aan het opvangen van signalen ter verbetering van de kwaliteit van de
ondersteuning en van het arbeidsklimaat. Signalen van onvrede kunnen door cliënten en medewerkers het
meest direct kenbaar worden gemaakt bij de klachtencoördinator. Stichting Firmitas hanteert daarbij dat
klachten zoveel mogelijk opgelost kunnen worden door te communiceren. Bi Stichting Firmitas is er een
vertrouwenspersoon aanwezig. Deze vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van signalen en meldingen door
actief te luisteren. De vertrouwenspersoon geeft informatie over de klachtenregeling en verwijzen de klager zo
nodig door naar de klachtencoördinator of de externe klachtencommissie. Desgewenst ondersteunt de
vertrouwenspersoon de klager bij het op schrift zetten van de klacht. Tot slot kan de vertrouwenspersoon
bemiddelen tussen de klager en de verweerder.
Klachten
Klachten cliënten
Klachten medewerkers

6
0

Interne afwijking
In 2018 zijn er 34 interne afwijkingen gemeld. Er is sprake van een interne afwijking als iets niet verloopt zoals
het zou moeten verlopen. Zowel op het KTC als bij BWM (intramuraal) was er sprake van vier afwijkingen. Bij de
extramurale zorg zijn er zeven interne afwijkingen gemeld. Vervolgens waren er twee meldingen op het
hoofdkantoor en zeventien afwijkingen gemeld die niet locatie gebonden zijn.

Meldingen IGJ
Volgens de bij Stichting Firmitas geldende procedure dienen de volgende incidenten gemeld te worden bij de
Inspectie van Gezondheid en Jeugd in oprichting (IGJ). Artikel 11 van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
omschrijft in welke gevallen een melding gedaan moet worden. In 2018 zijn er twee incidenten bij IGJ gemeld.
Meldingen IGJ
2018

Q1
0

Q2
0

Q3
2

Q4
0

Totaal
2

Incidentenmeldingen (MIC/MIM)
In 2018 zijn er in totaal 87 incidenten gemeld. Die zijn te verdelen in diverse categorieën. Het aantal incidenten
in 2018 is een stuk meer dan het afgelopen jaar. Dit is te verklaring doordat het meldingssysteem in 2017
veranderde. Zo worden de meldingen rechtstreeks in een systeem gedaan. Het beleid rondom melden van
incidenten is in 2018 volledig geïmplementeerd. De medewerkers beheersen het systeem nu beter, waardoor
het melden van een incident laagdrempeliger is geworden. Ook zijn de medewerkers beter ingelicht over de
meldingsprocedure.
In totaal zijn er 53 incidenten gemeld van cliënten onderling (MIC) en 34 meldingen richting medewerker (MIM)
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Verbale of fysieke agressie cliënten onderling (MIC)
In 2018 zijn 38 meldingen gedaan van verbale of fysieke agressie van cliënten onderling.
In de onderstaande tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen ambulant, KTC en BWM:
Ambulant
KTC
BWM

11
13
14

Verbale of fysieke agressie richting medewerker (MIM)
In totaal zijn er 29 meldingen gedaan van verbale of fysieke agressie richting medewerker.
In de onderstaande tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen ambulant, KTC en BWM:
Ambulant
KTC
BWM

6
9
14

Overig
Er zijn in totaal 15 meldingen gedaan door cliënten onderling (MIC) die niet in een categorie hoorden. Voor
meldingen richting medewerkers (MIM) is dat 5.

4.1.4 Verbetering
Bij Stichting Firmitas is er altijd ruimte voor verbetering. Stichting Firmitas heeft namelijk als doel continue
verbetering. Dit doel tracht Stichting Firmitas te realiseren door te richten op gestelde eisen van het
kwaliteitskader. Om die reden zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werkwijze.
Het geven van een cijfer aan eigen bestaan is een onderdeel geworden van het evaluatieplan. Aan alle cliënten
wordt gevraagd welke cijfer zij geven aan hun eigen leven en waarom. Op die manier kunnen de begeleiders
gerichter begeleiding bieden.
Communicatie is een cruciaal determinant binnen de zorgverlening. Het doel is om de client zelfstandiger en
zelfredzamer te maken. Het is daarbij van belang dat er sprake is van gezamenlijke besluitvorming. Bij het nemen
van beslissingen de cliënten zo veel mogelijk betrekken. Wanneer cliënten nauw betrokken zijn bij het stellen
van doelen, is de kans op slagen hoger. Stichting Firmitas wil zich in de komende tijd meer richten op
communicatie tussen cliënten en begeleiders.
Sinds 2018 is het meldcultuur flink verbeterd binnen Stichting Firmitas. Dat blijkt uit het verschil van het aantal
meldingen tussen het jaar 2017 en 2018. Dat er meer meldingen zijn in 2018 wil niet zeggen dat Stichting
Firmitas het slechter heeft gedaan. Daarentegen komen verborgen incidenten meer boven water. Op die manier
kan Stichting Firmitas zich richten op de oorzaken van de incidenten en de nodige maatregelen nemen. Zo heeft
Stichting Firmitas verschillende functies aangesteld om de kwaliteit rondom meldingen te verbeteren.
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5.0 2018 in vogelvlucht
In 2018 hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden bij Stichting Firmitas. Er is intensief gewerkt aan het
verbeteren van het kwaliteitssysteemmanagement (KMS). Daarnaast is er een intramurale locatie bijgekomen, te
weten ‘Begeleid wonen moeders’ (BWM). Hier worden jonge moeders onder toezicht begeleid en krijgen zij 24uurs begeleiding.

5.1 Kwaliteitsmanagementssysteem
In 2018 is er aanzienlijk gewerkt aan het KMS. Zo is de webapplicatie Q-link aangeschaft en locatie-breed
geïmplementeerd. In Q-link wordt het KMS geborgd en getoetst. Het implementeren van Q-link heeft ertoe
geleid dat het bewustzijn bij medewerkers om kwalitatief werken vergroot. Uit het onderzoek in november 2018
is gebleken dat alle medewerkers voldoende kennis hebben omtrent het gebruik van Q-link.
Naar aanleiding van de implementatie is de registratie van incidenten sterk toegenomen (87 meldingen).
Teamleiders hebben daarbij een centrale rol gespeeld door hun medewerkers te verwijzen naar Q-link voor
informatie en om incidenten te melden.

5.2 Kwaliteitsverbetering
Om de werking van het KMS te waarborgen is er volgens de kwaliteitsplanning in Q-link gewerkt. Uit de analyses
is gebleken dat de werking van Q-link effectief is en dat het degelijk kan leiden tot kwaliteitsverbetering. Bij de
kwaliteitsregistratie kan onder andere onderscheid gemaakt worden in type incidenten en op basis daarvan
maatregelen genomen worden ter verbetering van de kwaliteit. Verder zijn medewerkers in bezit van de
handreikingen met concrete richtlijnen. Deze richtlijnen geven inzichten waaraan zorgverleners horen te
voldoen om kwalitatief zorg te verlenen.
Verder zijn processen en risico-inventarisaties op procesniveau herzien om de bewustwording van de
medewerkers te vergroten en hebben er kwaliteits-overleggen plaatsgevonden. Op deze wijze worden
verbetermaatregelen onderling besproken en gemonitord.
Door een maandevaluatie werd de directie op de hoogte gehouden. Systematisch werd er aandacht besteed aan
het KMS door de doelstellingen te evalueren en de kwaliteitsregistraties te analyseren.
Het intakeproces en het indicatieproces van de gehandicaptenzorg zijn in 2018 aangepast/vormgegeven, in
samenwerking met de zorgconsulenten en de directeur zorg. Hierbij is tevens opnieuw aandacht besteed aan de
in- en uitsluitingscriteria, de intakegesprekken en de plaatsing van de juiste cliënten op de juiste locaties. Uit het
onderzoek wat is verricht voor het cliëntveiligheidsbeleid blijkt dat dit met name op het KTC goed heeft gedaan.
In alle processen zijn de kwaliteitseisen vanuit de NEN-EN 15224 norm toegevoegd en verwerkt in de processen.
In de risico-inventarisaties op procesniveau is ook rekening gehouden met de kwaliteitseisen; in hoeverre de
risico’s invloed hebben op het voldoen aan de kwaliteitseisen.
Verder is er in 2018 een nieuwe privacywet, AVG, in gang gezet. Hier is een aandachtsfunctionaris voor aangesteld,
om te zorgen dat er volgens de wet wordt gehandeld. De belangrijkste processen zijn hiervoor ook vormgegeven.

5.3 Groei
Begeleid wonen Moeders
Ook dit jaar waren de kwaliteitsmedewerkers bezig met het verbeteren van de werkprocessen. Nadat de
kwaliteitsmanagementsysteem kritisch is verbeterd en vernieuwd, heeft Stichting Firmitas meer tijd gehad voor
uitbreiding. In februari 2018 is Stichting Firmitas van start gegaan met BWM. BWM is een intramurale locatie
waar jonge moeders met hun kinderen onder toezicht kunnen verblijven. Uit de CTO is gebleken dat BWM hoog
heeft gescoord voor veel domeinen.
Er is nog steeds sprake van een flinke groei aan medewerkers binnen Stichting Firmitas. Ook hebben er meer
cliënten aangemeld in 2018. Een mogelijke verklaring is dat er een nieuwe locatie is geopend. Verder is de
hoofdkantoor Stichting Firmitas verhuisd naar een nieuwe locatie.
In 2019 is het doel om twee nieuwe locaties te openen, namelijk KTC+ Rotterdam en KTC+Utrecht. KTC+
Rotterdam en KTC+ Utrecht zijn intramurale locaties die zich richten op cliënten die door een (licht)
verstandelijke beperking niet zelfstandig kunnen wonen. In deze wooncentrums worden intensief gewerkt aan
vaardigheden om zelfstandig wonen mogelijk te maken.
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6.0 Het plan in 2019 en verder
In dit hoofdstuk worden de actiepunten op een rij gezet voor komend jaar die nog niet zijn aangepakt of
verbeterd kunnen worden:

•

Meer responsen om het eigen bestaan te analyseren. Op die manier kan er een uitgebreidere analyse
gedaan worden.

•

Meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de zorgconsulenten die in 2018 zijn aangesteld. Proces
werkzaamheden van de zorgconsulenten worden vormgegeven.

•

Actief werken aan het beleid voor client- en medewerkersveiligheid, omdat veiligheid relatief lager
heeft gescoord dan andere domeinen in het jaar 2018.

•

Communicatie tussen client en medewerkers continue verbeteren

•

Een actievere cliëntenraad

•

Meer standaardisatie van de processen. Op die manier verlopen processen minder gecompliceerd.

•

Meer aandacht besteden aan deskundigheid van personeel op locatieniveau. Zo zal er op de
intramurale locaties meer aandacht worden besteed aan het intensief intramuraal begeleiden. Ook
wordt er externe deskundigheid ingekocht.

•

Meer aandacht aan nieuwe locaties. In 2019 zullen twee nieuwe locaties openen: KTC+ Rotterdam en
KTC+ Utrecht

•

Het plannen van evaluatiemomenten tussen verschillende afdelingen om de samenwerkingslijn beter te
organiseren/stroomlijnen.

•

Concreter vervolg geven aan resultaten van onderzoeken, controles etc.

•

Scholing op het gebied van risicomanagement. In 2018 is aandacht besteed aan belangrijke risico's en
gedragsaanpassing. In 2019 zal meer gewerkt worden aan de scholing op het gebied van
risicomanagement waaronder risico's op zorg mijdend gedrag en oplopend stress.

•

Verder intensiveren van het prospectief handelen. Er is een positieve ontwikkeling in het procesmatig
handelen en d.m.v. de audits en maandevaluaties worden zaken op tijd geconstateerd, maar dit dient in
2019 wel verder geïntensiveerd te worden.

•

Het ontwikkelen van eigen effectieve methodiek zodat er op een professionele wijze methodisch
gewerkt wordt. Het doel is in 2018 niet behaald en daarom wordt dit doel meegenomen naar 2019. Er
zal samenwerking aangegaan worden met verschillende organisaties om de methodiek te ontwikkelen.

In 2020 wordt de externe visitatie over het jaar 2019 gerealiseerd.
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