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Hoofdstuk 1 Voorwoord 

“De organisatie maakt de droom waar waarmee het allemaal begon; persoonlijke en professionele 
begeleiding en zorg voor een kwetsbare groep mensen die deze aandacht verdienen!” Dit betreft een 
citaat uit het auditrapport naar aanleiding van de externe audit in 2018. Als organisatie realiseren wij 
elke dag weer onze droom. Dit doen wij met succes, zoals moge blijken uit onder meer het gouden 
keurmerk PREZO. In 2018 hebben wij harder dan ooit tevoren gewerkt om de droom waarmee het 
allemaal begon ook in de toekomst te kunnen realiseren. Deze droom komt tot leven in de leefwereld 
rondom de cliënt. In deze leefwereld krijgt de hulpverleningsrelatie tussen onze cliënten en 
deskundige professionals handen en voeten. Het is deze leefwereld die maakt dat onze betrokken 
professionals hebben gekozen voor de zorgverlening aan kwetsbare medemensen. Het is ook deze 
leefwereld die maakt dat we zorg kunnen leveren vanuit de bedoeling. 
 
’t Zuider Stee is zich in 2018 uitermate bewust geworden van het feit dat de systeemwereld, in 
termen van de regels, procedures en systemen, slechts ondersteunend dient te zijn aan de 
leefwereld. De succesvolle groei van de organisatie kan een toenemende invloed van de 
systeemwereld met zich meebrengen. Hierdoor kan de leefwereld in de knel raken, evenals de 
bedoeling die te allen tijde het uitgangspunt moet zijn van de zorgverlening. In deze rapportage laat 
’t Zuider Stee zien dat het bekrachtigen van de leefwereld ook in 2018 centraal heeft gestaan. De 
verslaglegging geeft blijk van de passie waarmee we elke dag weer werken aan een rijke invulling van 
onze zorgverlening. Hierbij ligt de focus niet op het zorgen vóór mensen, maar op het creëren van 
een voedingsbodem van waaruit cliënten naar vermogen voor zichzelf kunnen en willen zorgen. Dit 
gaat hand in hand met professionele autonomie en eigen regie voor onze professionals. In 2018 
hebben wij de basis gelegd voor zelforganiserende teams. In 2019 wordt vanuit deze basis verder 
gewerkt aan het versterken van de leefwereld, zodanig dat de droom waarmee het allemaal begon 
een droom voor de toekomst blijft! Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Mevrouw Erma Brouwers & George Krans 
Bestuurders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Hoofdstuk 2 Missie & visie 

Missie 
’t Zuider Stee wil een fijne leefsituatie creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn. Onze bewoners en 
cliënten zijn zoveel mogelijk architect en regisseur van hun eigen leven. Wij bieden hen daarvoor de 
ondersteuning en een cultuur waarin sprake is van respect voor elkaar en ruimte voor het maken van 
eigen keuzes. Daarom kiezen wij er in onze organisatie bewust voor niet alles te organiseren en te 
beheersen, maar een zekere speelruimte te houden. Dat we er bewust voor kiezen niet alles te 
organiseren en beheersen wil niet zeggen dat we werken zonder richtlijnen, regels, protocollen en 
reglementen. Juist het bewaken van de kwaliteit vinden wij erg belangrijk voor de kwaliteit van zorg 
voor onze cliënten en bewoners. Dat wij voldoen aan wet- en regelgeving blijkt uit het gouden 
keurmerk PREZO. 
 
Visie 
Ons idee is dat je niet te veel vóór mensen moet zorgen, maar dat je ervoor zorgt dat zij voor zichzélf 
kunnen en willen zorgen. Te veel zorg is volgens ons erger dan te weinig zorg. ‘Use it or lose it’ is een 
uitspraak die hier goed past. Met andere woorden: dat wat je niet gebruikt, gaat gemakkelijk 
verloren. Onze bewoners dagen we uit om hun mogelijkheden ten volle te benutten. 
In onze organisatie gaan we uit van een ja-cultuur, een constructieve en op verandering gerichte 
manier van bedrijfsvoeren, waarmee we ruimte geven aan verbeteringen die bijdragen aan een 
goede leefwereld. Dat betekent dat we in principe altijd proberen om ideeën of wensen voor 
vernieuwing van medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers uit te werken. Dit stimuleert alle 
betrokkenen om mee te denken en daadwerkelijk deel te nemen aan de organisatie. 
 
Onze kijk op zorg 
Wij streven naar een cultuur waarin sprake is van respect voor elkaar. Een cultuur waarin ruimte is 
voor het maken van eigen keuzes. We vinden het van wezenlijk belang om samen een fijne 
leefsituatie te creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn. 
Daarbij vinden wij dat mensen zoveel mogelijk architect en regisseur van hun eigen leven moeten 
kunnen zijn. Daarom kiezen wij er in onze organisatie bewust voor niet alles te organiseren en te 
beheersen, maar een zekere speelruimte te houden. Dat we er bewust voor kiezen niet alles te 
organiseren en beheersen wil niet zeggen dat we werken zonder richtlijnen, regels, protocollen en 
reglementen. Juist het bewaken van de kwaliteit vinden wij erg belangrijk voor de kwaliteit van zorg 
voor onze cliënten en bewoners. Dat wij voldoen aan wet- en regelgeving blijkt uit het gouden 
keurmerk PREZO. 
Een grensverleggende visie moet niet te star zijn, tussentijdse wijzigingen mogelijk maken en niet te 
veel een blauwdruk geven voor de route naar het doel. Ook moet een organisatie utopistische 
elementen durven inzetten om verre horizonnen aan te geven. 

 Je moet in principe niet voor mensen zorgen, maar zorgen dat ze voor zichzelf kunnen en willen 
zorgen. Te veel zorg is erger dan te weinig zorg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Hoofdstuk 3. Kwaliteit van leven cliënten  
 
3.1 Zorgproces rond de individuele cliënt 
 
Het proces begint al voordat de cliënt binnen de organisatie komt wonen of gebruik gaat maken van 
ambulante begeleiding en/of dagbesteding. Een eerste kennismaking, een oriënterend gesprek vindt 
het liefst plaats met de cliënt, die aangemeld wordt. Een enkele keer wordt er een uitzondering 
gemaakt omdat een gesprek voor de cliënt als te belastend wordt ervaren. Echter waar mogelijk 
wordt er dan toch zo snel mogelijk een afspraak gemaakt waarbij de cliënt aanwezig is. Tijdens het 
oriënterend gesprek is het de cliënt die zijn verhaal, zijn doelen en wensen aangeeft. Een verwijzer of 
familielid is daarbij ondersteunend zodat we de volledige informatie ontvangen, die nodig is voor 
verdere aanmelding zoals; diagnostiek, indicatie en het aanmeldingsformulier. Wat de cliënt zelf kan 
vertellen hangt af van de aard en mate van diens verstandelijke en/of geestelijke beperking. Al deze 
stappen in het zorgproces staan in de Tijdslijn voor bewoners en beslisboom .  
Binnen de organisatie ‘t Zuider Stee wordt gewerkt met Resident Web, een digitaal cliënten dossier. 
Resident Web levert de informatie aan waarbij cliënten de regie in eigen handen houden. Het hele 
programma werkt vanuit de cliënt. De organisatie staat niet centraal, maar de cliënt. Daarnaast 
betekent het voor de cliënt dat je belangrijke informatie kunt printen zodat de cliënt inzicht heeft in 
wat er afgesproken is en waar de cliënt recht op heeft. De cliënt heeft recht op inzage in het leef!plan 
en het zorgarrangement. Dit leef!plan wordt minimaal 2x per jaar geëvalueerd samen met de cliënt, 
verwanten en of wettelijk vertegenwoordigers en andere betrokkenen. De cliënt bepaalt in grote 
mate wie wel/niet aanwezig is bij deze evaluatie. Aan de hand van de Checklist leef!plan bespreking 
komt de voortgang op de gestelde doelen en actualiteit van de inhoud, aan de orde.  
 

Aantal cliënten met leef!plan 100% 

Aantal cliënten waarvan leef!plan 1x per 12 maanden geëvalueerd is 16% 

Aantal cliënten waarvan leef!plan  2x per 12 maanden geëvalueerd is  79% 

Aantal cliënten waarvan leef!plan niet 1x per 12 maanden geëvalueerd is 5% 
Peildatum 31-12-2018 
 

Het voordeel voor de cliënt is, dat deze wordt gevraagd wat hij of zij belangrijk vindt om het leven als 
goed te ervaren. De zorg en dienstverlening worden hierop afgestemd. Om het zorgproces aan te 
laten sluiten bij de kwaliteit van zorg van een cliënt wordt er gewerkt volgens de tijdslijn van 
bewoners en cliënten.  Hierin komt het zorgproces als procedure aan de orde van aanmelding tot 
ontslag. De stappen in de procedure komen overeen met de verschillende items binnen Resident 
Web (EPD), zoals intakegesprek, domeinen en risicosignalering. Ieder item wordt samen met de 
cliënt besproken en ingevuld (persoonsgerichte zorg). De domeinen zijn de verschillende 
levensgebieden van de mens. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen van de cliënt en 
niet alleen naar de beperking. Daarnaast wordt samen met de cliënt een risicosignaleringslijst 
(depressie, vallen, mondzorg, gewicht, probleemgedrag, psychische problematiek, huidletsel en 
incontinentie) doorgenomen om te kijken of er bepaalde gezondheidsrisico’s aanwezig zijn. Bij 
bepaalde cliënten wordt gebruik gemaakt van het epilepsie protocol of de epi-pen handleiding. Bij 
items uit de risicosignaleringslijst die “verhoogd risico” scoren wordt in overleg met de cliënt (mentor 
of curator) een (observatie)doel gemaakt om toe te werken om het verhoogd risico te verlagen of te 
stoppen. 
 
Ontwikkelpunt: 
In 2018 blijkt dat het gebruikte systeem voor het ECD (Resident Web) niet efficiënt is en niet aan al 
onze eisen voldoet. Het wordt niet als gebruiksvriendelijk ervaren door medewerker èn cliënt. Het is 
een stand alone systeem en heeft geen koppelingsmogelijkheden met andere interne systemen zoals 
planning- en/of financiële systeem. Door de groei van de organisatie is het essentieel om een 
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gekoppeld, efficiënt systeem te gebruiken.  Daarom gaan we in 2019 op zoek naar een systeem dat 
beter aansluit bij onze wensen. Daarbij moet het makkelijker voor de cliënt zelf en begeleider 
worden, om in het systeem te komen van zorgvraag naar resultaat. 
 
 

Wat gaat er goed? 
 

 Werken volgens 
tijdlijn voor be-
woners  

 Uitnodigen 
gemeente bij 
evaluatiegesprek 
leef!plan 

 Cliënten zijn 
aanwezig bij eva-
luatie leef!plan en 
geven richting aan 
hun leven. 

 95%  leef!plannen 
is geëvalueerd 
 

 

 Wat kan er beter?  
 

 Nieuw ECD invoeren, 
die meer gebruiks-
vriendelijk is en zicht 
op zorgvraag naar 
resultaat vergroot.   

 Frequentie evaluatie 
leef!plan 2x per 12 
maanden naar 95 % 

 Frequentie evaluatie 
leef!plan 1x per 12 
maanden naar 5% 

 Geen evaluatie 
leef!plan 0% 
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3.2 Cliënttevredenheid 
 
In het najaar van 2017 heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek plaats gevonden. Er is gekozen 
voor het “Ben Ik Tevreden” (oftewel BIT) onderzoek.  B.I.T. is een onderdeel in het ECD-systeem 
Resident Web en voldoet aan de kwaliteitscriteria van de VGN. In het B.I.T. is gekeken naar de 
volgende items: 
 
- De waardering van bewoners en cliënten over de kwaliteit van hun bestaan; 
- Of de ondersteuning van de instelling heeft bijgedragen aan het realiseren van de afgesproken   
wensen: is er daadwerkelijk sprake van vraag gestuurd werken? 
- Of dit naar tevredenheid van de cliënt gebeurt. 
 
Aan 62 bewoners en cliënten is gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Daarvan hebben 6 
bewoners en cliënten aangegeven hier niet aan te willen deelnemen met hiervoor ieder een eigen 
reden. 
 

Niet ingevuld Zeker wel tevreden Voldoende Zeker niet tevreden 

6 49 7 0 

 

Totale score van 5 punten per vraag(onderdeel) 210 

Bij score “voldoende” < 100 is score 1 bewoner/cliënt 

<125 is score 6 bewoners en/of cliënten 

 
Bij bewoners en/of cliënten met score “Voldoende” werden de volgende vragen door 4 en meer 
bewoners en/of cliënten gescoord met cijfer 0, 1 of 2. (0 = slecht en 5 = uitstekend) 
 

Vraag 1b: Ik ben tevreden over mijn lijf 5 

Vraag 1c: Ik neem regelmatig deel aan sport- of recreatieve activiteiten 5 

Vraag 1f: Ik voel me heel gezond 5 

Vraag 2a: Ik voel me meestal gelukkig 4 

Vraag 2b: Er zijn in mijn leven veel dingen de moeite waard 4 

Vraag2e: Ik gebruik mijn talenten 5 

Vraag 3c: Ik ben tevreden over wat ik doe op mijn werk/dagbesteding/school 4 

Vraag 5e: Ik heb voldoende mensen om mij heen met wie ik samen dingen doe 4 

 
Bovenstaande heeft in 2018 zijn verdere uitwerking gekregen. Individueel zijn met de cliënten de 
laagst scorende onderdelen besproken door de Persoonlijk Begeleiders. Daar waar commitment was, 
zijn onderdelen als doel geformuleerd om mee aan de slag te gaan. Soms bleek iets ook een minder 
groot probleem te zijn dan in de tijd dat het onderzoek werd afgenomen.  De aard van de beperking 
van sommige cliënten heeft hier invloed op. Bijv. niet kunnen overzien van situaties. 
 
Bewoners aan het woord:  
 

 
“Er wordt een huiselijke, warme sfeer gecreëerd. Er wordt veel gelachen maar er zijn ook altijd 
genoeg schouders om op te huilen ”. 
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3.3 Activiteiten  
 
Wat is er nu leuker om samen leuke dingen te bedenken en te doen? Dat brengt leuke 
gespreksonderwerpen. Weet je nog van toen en toen. We hebben met elkaar al veel mooie dingen 
mogen beleven.  
De activiteitencommissie, die bestaat uit een cliënt en medewerker, komt 1x in de maand bij elkaar 
om te vergaderen. Ze organiseren uitstapjes, feestjes, spelletjesmiddagen- en avonden en 
meerdaagse vakanties. Er is een kalender voor het hele jaar gemaakt die op elke locatie hangt.  Een 
bewoner is aangewezen om mooie gekleurde flyers te maken, zodat het uitje, wat gepland staat, nog 
meer gaat leven. Er wordt geprobeerd voor iedereen iets te bedenken en wat voor iedere beurs 
geschikt is. Zo organiseert de commissie een filmavond of een bingo op een locatie, wandelen of 
picknicken in het bos. Dit is voor iedereen toegankelijk en geheel gratis. Elk jaar wordt er een 
Zomerfeest georganiseerd voor alle bewoners en begeleiding. Op de locaties wordt op deze dag een 
BBQ gehouden voor mensen voor wie het Zomerfeest te druk is. Uitstapjes zijn er voor een middagje 
of een dagje weg, zoals naar de bloembollen en de zee, een museum of uit eten. De behoefte aan 
een vakantie is groot. Elk jaar staat er een binnenland vakantie op de planning. Sinds 2017 worden er 
ook buitenland vakanties georganiseerd. In 2018 zijn een aantal cliënten met begeleiding een week 
naar de Costa Brava in Spanje geweest.  Een hele belevenis ook omdat sommigen voor het eerst in 
een vliegtuig zaten.  
De cliënt en begeleider, die in de activiteitencommissie zitten, zijn een aanspreekpunt voor de 
locaties. Bij hen kunnen de ideeën vanuit de bewonersvergaderingen van de verschillende locaties 
worden doorgegeven. Zij nemen dit mee naar de vergadering van de activiteitencommissie. 
De activiteitencommissie is er voor en door cliënten van het Zuiderstee, of je er nu woont, werkt, of 
ambulante begeleiding ontvangt. De commissie werkt samen met WOM (dagbesteding Werken op 
Maat) en Groot Nieuws (christelijke sfeervieringen).  
Om de prijzen voor de activiteiten acceptabel te houden worden de opbrengsten van de voor- en 
najaar verkoop van WOM gebruikt. 
Het streven van de activiteitencommissie is om veel leuke herinneringen te maken voor de cliënten 
samen met de begeleiding, stagiaires en vrijwilligers! Mooie herinneringen zijn waardevol. 
Niets moe en genieten staat voorop! Ook in 2019 zal er weer veel energie in dit thema gestoken 
worden binnen ’t Zuider Stee.  We vinden het belangrijk, dat er voldoende ruimte is voor 
ontspanning en invulling van vrije tijd voor cliënten. 
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3.4 Medezeggenschap 
 
Bewonersvergaderingen 
Op elke woonlocatie, inclusief Ambulant, worden er minimaal 6 x per jaar Bewonersvergaderingen 
georganiseerd. Onderwerpen zijn met name locatie gebonden zoals bijvoorbeeld buitenverlichting, 
schoonmaak, menu, maar kunnen ook betrekking op de organisatie hebben. De aanwezigheid is op 
basis van vrijwilligheid en we proberen iedereen er zoveel mogelijk bij te betrekken. Soms kan een 
bewoner niet de hele vergadering aanwezig zijn in verband met een beperking, dat is prima. Ook 
indirect kunnen bewoners hun punten en meningen via de Persoonlijk Begeleider of andere 
bewoners kenbaar maken. Taken en functies proberen we in overleg, al dan niet met ondersteuning, 
te verdelen om zo de bewoners meer ‘eigenaar” te maken van de vergadering en hun invloed hierop. 
 
Cliëntenraad 
Tevens kreeg in 2018 de (gekozen) Cliëntenraad met ondersteuning van een externe coach, steeds 
meer vorm en gaat de raad in 2019 ook op het formele vlak een grotere rol krijgen en spelen. 
In ons Kwaliteitsrapport over 2019 zullen onderwerpen opgenomen worden die door de raad 
behandeld zijn. 
Vanuit elke bewonersvergadering zit een lid in de Cliëntenraad, hiermee is de link tussen de beide 
overleg/medezeggenschapsorganen ook geborgd. Onderwerpen worden zodoende ook met de 
achterban van de Cliëntenraad besproken en weer mee teruggenomen naar de Cliëntenraad. 
 
Verwantenavonden 
Ook in 2018 zijn er per locatie Verwantenavonden georganiseerd. Op een van de locaties zijn begin 
2018 een aantal nieuwe bewoners komen wonen. De georganiseerde Verwantenavonden werden 
ook hier als zeer nuttig en prettig ervaren omdat er kennis kon worden gemaakt met elkaar als 
familieleden en ervaringen zijn uitgewisseld. Het woord “verbondenheid” viel op deze avond 
regelmatig. 
Ook op de andere locaties zijn Verwantenavonden gehouden met dezelfde positieve ervaringen. De 
opkomst schommelde per locatie tussen de 30 tot 40 % van genodigden. 
 
Hoewel het niet direct valt onder Medezeggenschap proberen we familie, vrienden, netwerk en 
buren te betrekken bij de organisatie en haar cliënten.                                                                                     
De werk -en dagbesteding Werken Op Maat (WOM)) organiseert een voorjaars -en Kerstmarkt waar 
alle zelfgemaakte producten worden verkocht. Ook gekweekte en bewerkte groente en planten 
vinden hun weg naar de kopers, die meestal in ruime getale komen. Niet alleen om wat te kopen 
maar ook voor de contacten met cliënten en begeleiders onder het genot van een lekker bakje thee 
of koffie. Zo betrekken we de leefwereld en leefomgeving van onze bewoners bij de organisatie en 
de zorg. 
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Hoofdstuk 4 Teams in ontwikkeling 
 

4.1 Zelforganiserende teams 
 
In het najaar van 2018 is ’t Zuider Stee begonnen meer zelforganisatie in de teams in te voeren. 
Medewerkers gaven hun behoefte aan om meer eigen regie en eigenaarschap over het operationele 
proces te krijgen. Vanuit de missie en visie van de organisatie onderschrijft de directie deze behoefte 
en wordt derhalve ingezet op de principes van zelforganisatie. De organisatie beoogt hiermee de 
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen, door hen uitdagender en gevarieerder 
werk te bieden waarover zij meer zeggenschap hebben. 
 
Tevens hecht ’t Zuider Stee veel waarde aan de leefwereld van cliënten. Kwalitatief hoogwaardige 
zorg wordt geboden in deze leefwereld, door betrokken en bevlogen zorgprofessionals. Het is alom 
bekend dat zorgprofessionals steeds meer te maken krijgen met externe regelgeving en 
administratieve lasten. Dit zijn invloeden uit de zogenaamde systeemwereld, die de leefwereld 
kunnen verdringen. Vanuit kwaliteitsoogpunt is het van belang om de leefwereld waar mogelijk 
centraal te stellen en de toenemende dominantie van de systeemwereld af te remmen. Wij doen dit 
door in te zetten op de principes van zelforganisatie, waarop ook de teamhandboeken gebaseerd zijn 
met input van de teams zelf. In de teamhandboeken staan de 5 resultaatgebieden met de spelregels 
(kaders en speelruimte) waarbinnen teams kunnen opereren.  
 
We onderscheiden de volgende 5 sterrollen: 
 

 Kwaliteit (onder andere Hygiënecode, Medicatie, Meldcode, Preventie enzovoorts) 

 Roostering (efficiënt en passend rooster per locatie) 

 Budgettering (beheer over aantal budgetten) 

 HR (personeel gerelateerde zaken) 

 Cliëntadministratie (zorgplannen, indicaties enzovoorts) 

 Facilitair/ technische dienst (organiseren facilitaire en technische ondersteuning) 
 

 
De teams kunnen voor ondersteuning bij de uitvoering van deze taken een beroep doen op de 
Ondersteunende diensten (Cliëntadministratie, HRM en financiële administratie).  
 
Voorwaarde hierbij is dat groepsdynamische processen goed verlopen zoals onder andere 
communicatie en feedback. Het streven is om aanvullend aan elkaar zijn in plaats van een bedreiging 
op ieders kwaliteiten. Met deze onderwerpen gaan de teams aan de slag om deze op locatie vorm te 
geven. Hierbij worden ze ondersteund door coaches om de processen goed te laten verlopen. De 
verhoogde regelcapaciteit op de werkvloer resulteert in uitdagender werk en een verhoogde 
kwaliteit van arbeid als belangrijke voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid. Vanzelfsprekend 
blijft een deskundige en ervaren externe teamcoach beschikbaar om de teams te coachen op het vlak 
van uiteenlopende vraagstukken. Deze coach heeft tevens de opdracht om de interne teamcoaches 
zodanig op te leiden dat zij in de toekomst geheel zelfstandig de teams kunnen begeleiden. 
De medewerkers van ‘t Zuider Stee worden nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Zij zijn 
als het ware eigenaar en uitvoerder van hun eigen ontwikkeltraject op weg naar zelforganisatie en 
duurzame inzetbaarheid. Het project is gericht op begeleiding en coaching, daar waar dit nodig is en 
wenselijk wordt geacht op grond van signalen die medewerkers geven. Medewerkers bepalen in 
grote mate zelf de inhoudelijke invulling en het proces van teamontwikkeling, waarbij teamcoaching 
faciliterend wordt georganiseerd. 
 



10 
 

Dit zijn de uitgangspunten zoals ’t Zuider Stee die in 2018 inwerking heeft gesteld. Vanaf 1 april 2019 
zijn we ook als zodanig gaan werken. 
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4.2 Teamreflectie en zelfreflectie  
 
’t Zuider Stee hecht veel waarde aan de professionele autonomie en eigen regie van de professionals. 
De achterliggende gedachte is dat hiermee de leefwereld, oftewel de directe relatie tussen de 
professional en de cliënt, kan worden versterkt in relatie tot de systeemwereld in termen van de 
regels, procedures en systemen. Hiertoe is de organisatie in 2018 gestart met het toepassen van de 
principes van zelforganisatie. Concreet dragen teams in grote mate verantwoordelijkheid voor de 
organisatie en uitvoering van het primaire proces. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is 
teamreflectie, waarbij teams onder begeleiding van teamcoaches reflecteren op het 
teamontwikkelingsproces. 
 
Teamreflectie komt tot uiting in het proces van teamontwikkeling. Binnen ’t Zuider Stee wordt 
gewerkt met een zestal teams welke zijn gekoppeld aan de woonlocaties. In 2018 is intensief ingezet 
op het versterken van teamsamenwerking en -ontwikkeling, als belangrijke elementen in het proces 
om te komen tot meer zelforganisatie. Elk team heeft een eigen teamhandboek ontwikkeld. In dit 
handboek zijn de taken en verantwoordelijkheden van het team opgenomen, inclusief de spelregels 
van zelforganisatie. Tegen het licht van het teamhandboek reflecteert elk team in intervisie- en 
teambijeenkomsten op het proces van teamontwikkeling. Ter begeleiding van de teams heeft ’t 
Zuider Stee een aantal teamcoaches aangesteld. Deze coaches geven gevraagd en ongevraagd advies 
aan de teams en zijn aanwezig tijdens reflectiemomenten ter bevordering van het 
teamontwikkelingsproces. De teamcoaches organiseren onderling ook periodieke bijeenkomsten 
voor coaching en intervisie. 
 
Binnen ’t Zuider Stee worden tevens periodiek teamdagen georganiseerd waarin elementen van 
reflectie, intervisie, ervaringsuitwisseling en opleiding worden gecombineerd. De meest recente 
teamdagen hebben in het teken gestaan van scholing en reflectie op het gebied van zelforganisatie. 
 
Tevens zijn er een zestal inhoudelijke thema’s behandeld. Waarbij de vraagstelling vanuit de teams 
kwam, rondom de problematiek van de bewoners. Ook hierbij kwam nadrukkelijk de zelfreflectie op 
het denken en handelen naar voren. 
 
Ook in het kader van Zelforganisatie krijgt teamreflectie in 2019 zeker een vervolg ondersteund door 
coaches en specialisten. 
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4.3 Vakbekwaamheid, opleiden en trainen 
 
Opleiden en trainen is noodzakelijk om vakbekwaam te blijven. Daarom heeft ’t Zuider Stee ook in 
2018 fors ingezet op dit onderdeel. Fors, omdat meer dan de gemiddelde norm (2%) van het 
personeelsbudget hiervoor werd ingezet: ongeveer 4%. 
 
In het voorjaar van 2018 hebben alle functies binnen de begeleiding de BHV-training gevolgd. EHBO, 
reanimeren en brandblusmiddelen zijn vaste onderdelen welke getraind en geoefend worden. Alle 
deelnemers hebben hun certificaat behaald. 
 
Elke functie die medicatie mag geven binnen ’t Zuider Stee, heeft in 2018 de medicatietraining van     
2 dagdelen, met een afsluitende toets gedaan. Uiteindelijk zijn alle deelnemers geslaagd en hebben 
hun certificaat behaald. 
 
Veel medewerkers hadden in hun P.O.P. aangegeven dat zij zich graag willen ontwikkelen, verdiepen 
en of hun deskundigheid bevorderen. Met name daar waar het gaat om psychische problematiek bij 
bewoners/ cliënten. Dit is uitgewerkt in een aantal klinische lessen door de Manager Zorg (Sociaal 
Psychiatrisch Verpleegkundige) van onze organisatie.  
 
De thema’s waren:  
 

 Verslavingsproblematiek  

 Hoe om te gaan met suïcidale gedachten en gedrag 

 Autisme 

 Motiverende gesprekstechnieken 

 Schizofrenie 

 
Deze klinische lessen werden zowel door begeleiders als stagiaires in ruime mate bezocht. 
Daarnaast hebben 2 stagiaires zelf ook een klinische les verzorgt welke toegankelijk waren voor alle 
medewerkers van ’t Zuider Stee. 
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4.4 Ondernemingsraad 
 
Omdat ’t Zuider Stee meer dan 50 medewerkers in dienst kreeg, is in 2018 de procedure opgestart 
om een ondernemingsraad (OR) in het leven te roepen. Vijf medewerkers hebben zich beschikbaar 
gesteld en dit was precies het aantal wat nodig was om de raad voltallig te krijgen. Eind 2018 is de 
ondernemingsraad door de directie geïnstalleerd en na een “aantal dagen op de hei”, is de raad aan 
de slag gegaan en heeft deze inmiddels de eerste vergaderingen achter de rug. In het 
Kwaliteitsrapport over 2019 zullen we zeker een aantal behandelde onderwerpen aan de orde 
brengen. 
 
Hieronder een aantal motivaties van leden van de ondernemingsraad op de vraag waarom ze lid 
geworden zijn:  
 
 

“Om de kwaliteit van ‘t Zuider Stee te waarborgen is het van belang dat er een OR gestart moest 
worden. Om mee te werken aan deze kwaliteit, wou ik mij inzetten om de belangen te behartigen 
van de medewerkers, zodat ’t Zuider Stee een gezonde organisatie mag zijn voor bewoners en 
medewerkers.” 

 
 

“Ik vind het erg belangrijk dat medewerkers gehoord worden en dat hun belangen worden 
vertegenwoordigd. Daarom was ik blij te horen dat er een Ondernemingsraad kwam                   
binnen ’t Zuider Stee. Op deze manier kunnen medewerkers en het bestuur optimaal samenwerken 
en komen tot een prettige werkplek voor een ieder.” 

 
 

“Ik voel me betrokken bij ’t Zuider Stee en collega’s.” 

 
 

“Vind het belangrijk dat de belangen van de medewerkers worden bewaakt en dat het goed blijft 
gaan met ’t Zuider Stee.” 
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Hoofdstuk 5 Kwaliteit van zorg  
 
5.1 Fouten en bijna-ongelukken (FOBO’s) 
 
In 2018 zijn er 361 meldingen van Fouten en Bijna-Ongelukken (FOBO’s) gedaan, verdeeld over drie 
woonlocaties (24-uurlocaties) en twee dagbestedingslocaties. Ze hebben betrekking op 80 cliënten. 
Onderstaand een overzicht van diverse soorten fouten en bijna-ongelukken. 
 

Soort incident 
 

Totaal 

Agressie 64 

Automutilatie 1 

Doodswens uiten 1 

Epileptische toeval 5 

Gedrag 18 

Medicatie 231 

Middelengebruik 17 

Suïcidepoging 1 

Onveilige situatie 10 

Val- of stootincident 10 

Vermissing spullen/diefstal  3 

 361 

  
Met een stijging van 96 meldingen worden er in 2018 significant meer meldingen Fouten en Bijna-
Ongelukken gedaan in vergelijking tot 2017. De veranderende zorgpopulatie is één van de redenen. 
Net zoals bij andere zorginstellingen in Nederland neemt de complexiteit van de zorgvraag en 
zwaarte binnen ’t Zuider stee toe. Binnen ’t Zuider Stee zien we vooral een toename in het aantal 
cliënten met een VG 6. Hierdoor zijn de meldingen op het gebied van gedrag, agressie en 
middelengebruik gestegen. Het aantal meldingen op het gebied van medicatie laat de grootste 
toename zien, dit heeft te maken met het feit dat we er halverwege het jaar achter kwamen dat 
medewerkers ook een melding deden bij cliënten, die medicatie in eigen beheer hadden, dit kleurt 
het cijfer voor 2018. Verder heeft ’t Zuider stee veel aandacht besteed aan de noodzaak van melden. 
We zien dat medewerkers nu consequent melden. Ook vanuit Prezo (kwaliteitskeurmerk) werd dit als 
aandachtspunt genoemd. Een mogelijkheid tot verbetering is het inhuren of aannemen van een 
specialist zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog of verpleegkundig specialist, die de medewerkers 
kan ondersteunen bij complexe zorgvragen.  Verder beschikken medewerkers over een 
preventiemedewerker en vertrouwenspersoon. 
 
 

Wat gaat er goed? 
 

 Het doen van 
meldingen 

 Afname uiten 
doodwens 

 Afname 
suïcidepogingen 

 Wat kan er beter?  
 

 Inzet inhoudelijk 
specialist voor 
personeel  

 Medicatie in eigen 
beheer cliënten, valt 
buiten 
verantwoordelijkheid 
organisatie (geen 
melding) 
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5.2 Veiligheid en risico’s 
 
RI&E 
In 2018 zijn er geen ingrijpende verbouwingen geweest, daarom is de RI&E nog steeds actueel.      
Een nieuwe RI&E moet gedaan worden in 2020. De huidige RI&E voor de locaties ‘t Zuider Stee, ‘t 
Hem Stee en de Remise is dan 3 jaar oud en inmiddels is de nieuwe locatie (it Merkelân) dan volledig 
operationeel. 
 
Klachten 
Elke cliënt die in zorg is bij ‘t Zuider Stee krijgt een brief met als titel: “Heeft u een klacht? Laat het 
ons weten!”  
In deze brief staat hoe iemand kan handelen wanneer er een klacht of ongenoegen is. Maar ook dat 
’t Zuider Stee is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg welke volledig voldoet aan de eisen van het 
ministerie van VWS. (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) 
 
In 2018 zijn er geen formele klachten geweest die tot een gang naar het Klachtenportaal hebben 
geleid. Wel is er een situatie geweest met ongenoegen vanuit de cliënt maar dit is met inzet van 
mediation opgelost. 
 
Vertrouwenspersoon 
Binnen ’t Zuider Stee hebben we een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen. Deze 
ongewenste omgangsvormen betreffen agressie of geweld, ongewenste of seksuele intimidatie en 
discriminatie of pesten. De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding 
van medewerkers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. Zo nodig wordt er doorverwezen naar 
professionele hulpverleners of juridische adviseurs. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon ook 
voorlichting over grensoverschrijdend gedrag. Het mag duidelijk zijn dat de vertrouwenspersoon 
geheimhoudingsplicht heeft en zich moet houden aan het intern verschoningsrecht. Dit betekent dat 
hij/zij geen inhoudelijke verantwoording aflegt aangaande individuele gevallen. Ook afspraken om 
bijvoorbeeld een melding te doen kunnen elders plaats vinden en niet in een locatie van de 
organisatie. De rol en de reden van inzetbaarheid van de Vertrouwenspersoon, staan beschreven in 
het Personeelshandboek. 
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5.3 Externe visitatie door Perspekt 
 
Om het Gouden Kwaliteitskeurmerk te behouden is ’t Zuider Stee op 30 augustus 2018 weer bezocht 
door een auditor van Perspekt. Dit is de laatste van de 2 tussentijdse audits na de initiële audit van 
2016.  
Wederom was de auditor positief en kende hij ons de verlenging van het Gouden Keurmerk toe. 
Op alle onderdelen werd de maximale score behaald van 100 punten. De onderdelen zijn: 
Ondersteuningsplan, Informatie en Communicatie, Cliëntveiligheid, Veiligheid, Medezeggenschap en 
Kwaliteitssysteem. 
Tevens vond de auditor dat alle aandachtspunten van de vorige keer voldoende opgepakt en 
afgehandeld waren. Zo heeft bijvoorbeeld de Klachtenprocedure en waar de cliënt terecht kan met 
een klacht, goed vorm gekregen en is dit duidelijk gecommuniceerd met de cliënten. Ook                                            
in het Leef!plan zijn de doelen goed geformuleerd en is er een relatie met de dagbesteding. 
 
Een citaat uit het auditrapport:  
 

Conclusie  
“’t Zuider Stee heeft een mooie prestatie geleverd in de afgelopen periode. Ze is serieus aan de 
slag gegaan met een volwassen en cliënt gedreven organisatie te vormen met een professionele 
basis. Er is in de afgelopen periode daardoor veel bereikt! De organisatie maakt de droom waar 
waarmee het allemaal begon; persoonlijke en professionele begeleiding en zorg voor een 
kwetsbare groep mensen die deze aandacht verdienen!  
De organisatie staat niet stil en ontwikkelt zich verder naar meer taakvolwassenheid en 
zelfstandigheid van de teams.  
Aandacht is noodzakelijk voor het blijven bewaken van de kwaliteit en kritische processen als 
veiligheid en medicatie.”  
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Hoofdstuk 6 ’t Zuider Stee in cijfers 
 

6.1 Kenmerken cliënten  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal cliënten van ’t Zuider stee en de 

financieringsbronnen.  

Totaal aantal cliënten op 31-12-2018 80 

  

Aantal cliënten met ZZP financiering vanuit WLZ  32 

VG 3 7 

VG 4 5  

VG 6 14 

  

VV 4 1 

VV 5 2 

VV 7 1 

  

LG 5 1 

  

Dagbesteding (onderaannemerschap)  1 

  

  

Aantal cliënten met financiering vanuit WMO 34 

Beschermd wonen A + dagbesteding 6 

Beschermd wonen B + dagbesteding 8 

Beschermd wonen C + dagbesteding 13 

  

Thuisplus A  1 

Thuisplus B  1 

Thuisplus B + dagbesteding 3 

  

Specialistische begeleiding + dagbesteding zwaar 1 

Individuele begeleiding + dagbesteding licht/middel + huishouding 1 

  

  

Aantal cliënten met financiering vanuit PBG 14 

VG 2 2 

VG 3 3  

VG 6 4 

VV 4 1 

VV 5 2 

VV 7 1 

  

Beschermd wonen B + dagbesteding 1 
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6.2 Kenmerken medewerkers 

Peildatum 31-12-2018  

Aantal werkzame personen in loondienst 84 

Totaal fte in loondienst 55,8 

  

Verdeling naar leeftijd in %  

T/m 24 jaar  25.63% 

25 – 35 jaar 39.1% 

35 – 44 jaar 17.5% 

45 – 54 jaar 14.74% 

55 – 64 jaar 5.57% 

65 jaar en ouder  0% 

  

Gemiddeld ziekteverzuimcijfer voor medewerkers in loondienst 
(excl. zwangerschapsverlof)  

 

Gemiddelde lengte van het dienstverband in % (inclusief stagiaires)  

< 1 jaar 53.2% 

1 jaar 22.17% 

2 – 5 jaar 18% 

6 – 10 jaar 6.64% 

11 – 25 jaar 0% 

> jaar  

Gemiddelde omvang van het dienstverband  24.2 uren 
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Hoofdstuk 7 ’t Zuider Stee in de toekomst 
 
Teamreflectie: 
In 2018 is ’t Zuider Stee begonnen met zelforganisatie (zie hoofdstuk 3). In 2019 zullen de teams met 
ondersteuning van teamcoaches, hier meer vorm aan gaan geven. Door middel van                   
teamreflectie zullen in de vorm van intervisie de vakbekwaamheid en daardoor de zorginterventies 
naar een hoger peil getrokken worden. 
Teams krijgen meer autonomie en kunnen zodoende sneller en beter inspelen op de vragen en 
behoeftes van de bewoners. 
 
Annex hieraan is duidelijk geworden dat teams behoefte hebben aan een specialist/ gedragskundige 
met betrekking tot ondersteuning in de soms complexe zorgvraag van bewoners. De ondersteuning 
zal dan vooral moeten bestaan uit coaching/ intervisie en casuïstiek bespreking. In 2019 proberen we 
hier invulling aan te geven. 
 
Zelforganisatie: 
Vanaf 1 april 2019 zullen de teams officieel meer zelf organiserend gaan werken. Dit met 
ondersteuning van teamcoaches. Dit proces zal de nodige aandacht vragen van iedereen, ook van de 
ondersteunende diensten. Het zal deels met vallen en opstaan zijn maar door open communicatie en 
heldere kaders zal het een mooi leer traject opleveren voor alle medewerkers. 
 
Nieuwe locatie: 
It Merkelân is de nieuwe woonlocatie in Beetsterzwaag die is aangekocht door de organisatie. 
Na de nodige verbouwingen en aanpassingen zullen de eerste bewoners vanaf 1 mei 2019 hier gaan 
wonen. 
 
Nieuwe applicaties. 
Zoals eerder benoemd is ’t Zuider Stee op zoek naar een andere applicatie voor het ECD omdat het 
huidige niet meer passend is voor ons. Ook zal een deel van de boekhouding en het dienstrooster van 
locaties hier idealiter in geïntegreerd moeten worden. 
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Hoofdstuk 8 Nawoord  
 
Deze rapportage laat zien dat ’t Zuider Stee in 2018 ambitieuze plannen heeft omgezet in daden. 

Deze plannen zijn gericht op het versterken van de leefwereld, zodanig dat de eigen regie van de 

cliënt én de professional ook in de toekomst centraal staat. Met deze plannen is een vruchtbare 

voedingsbodem gecreëerd van waaruit wij niet zorgen vóór de cliënt, maar de cliënt maximaal 

faciliteren om voor zichzelf te zorgen. Cliënten hebben in 2018 meer dan ooit tevoren centraal 

gestaan binnen ’t Zuider Stee. Een mooi voorbeeld hiervan betreft onze nieuwe woonlocatie in 

Beetsterzwaag, genaamd “it Merkelân”. De naam is bedacht door twee bewoners die middels een 

prijsvraag deze naam hebben aangedragen. De realisatie van de nieuwe woonlocatie vereist een 

intensieve voorbereiding, welke uiteenloopt van het bouwproces tot en met de cliëntadministratie. 

Het doel is om eind 2019 alle bewoners een warm welkom te kunnen heten op de nieuwe locatie. 

In 2018 is een solide basis gelegd voor zelforganiserende teams, welke onze medewerkers een 

verhoogde professionele autonomie geven ten aanzien van onze zorg- en dienstverlening. 

Zelforganisatie is niet niks. Het betekent een heuse cultuuromslag. Na een uitgebreide voorlichting in 

de teams bleek dat er veel draagvlak was om de omslag te maken. Zelforganisatie heeft veel 

voordelen maar ook valkuilen. Zo nemen we bijvoorbeeld ruim de tijd om te komen tot een aantal 

veelal praktische doelen, omdat we tijdens het proces iedereen willen meenemen. Hierbij houden 

we oog voor de kwaliteit van zorg. We geloven dat deze vorm uiteindelijk winst zal opleveren voor 

onze bewoners en voor de medewerkers. Regie van zorg daar waar die hoort, namelijk bij de 

bewoner en zijn Persoonlijk Begeleider. De medewerker zal efficiëntere en nog beter afgestemde 

zorg kunnen leveren doordat er meer autonomie is. De medewerker krijgt meer 

verantwoordelijkheid en hoort ook verantwoordelijkheid te nemen. Bewezen is dat tot meer 

motivatie en voldoening leidt bij medewerkers. De betrokkenheid zal toenemen wat uiteindelijk ten 

goede komt aan alle partijen. Als organisatie hebben we gekozen voor een teamhandboek, waarin 

alle prestatie indicatoren omschreven staan. Zo weet ieder team, welke bewegingsruimte er is 

omtrent wet en regelgeving en de organisatie eisen. Daartussen heeft het team de vrijheid om zich 

verder te verdiepen in verschillende mogelijkheden, die de zorg op locatie zal gaan verbeteren. 
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