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Mens en medemens kunnen zijn. Jezelf gezien, gekend en geliefd 
weten om wie je bent. Het beste van jezelf met anderen kunnen 
delen. En jezelf verder kunnen ontwikkelen. Met een beperking, 
aandoening of verslaving vergt dat extra inspanning. Om onze  
cliënten hierbij te ondersteunen, zetten we ons elke dag opnieuw 
in. Allereerst in het directe persoonlijke contact met iedereen die 
een beroep doet op onze zorg en ondersteuning. Maar daarnaast ook 
als organisatie die voortdurend werkt aan kwaliteitsverbeteringen. 

Het jaar 2020 stond voor iedereen in het teken van de wereldwijde 
coronacrisis. De impact op onze cliënten, medewerkers en verwant- 
en was en is altijd nog enorm.  De gemeenschap, die uitgangspunt 
is van ons handelen, kwam daarmee onder druk te staan voor  
iedereen die er binnen Lievegoed onderdeel van uitmaakt:  
cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Met veel inzet, 
vertrouwen en kracht heeft iedereen zich ingezet om de zorg zo 
goed mogelijk te blijven vormgeven en elkaar binnen de gemeen-
schappen te steunen.

Hoe het Lievegoed vergaan is 2020, leest u in dit rapport. Hierbij 
blikken we terug op onze voornemens uit het Kwaliteitsrapport 
2019 en hoe we daar aan gewerkt hebben. Hiermee voldoen we aan 
de wettelijke verplichting van het Kwaliteitskader Gehandicapten-
zorg 2017-2022. Veel belangrijker vinden wij het echter dat u met 
dit rapport een indruk krijgt waar Lievegoed voor staat als antropo-
sofische zorginstelling die zowel gehandicaptenzorg (GHZ), geeste-
lijke gezondheidszorg (GGZ) als verslavingszorg biedt. Het rapport 
is dit jaar uitgebreid met een kort filmpje waarin we in beeld 
brengen op welke manier het jaarthema ‘gemeenschapszin’ binnen 
Lievegoed vormt krijgt en bijdraagt aan de kwaliteit van onze zorg. 
 
Onze zorg in volle breedte
Om u in de volle breedte te schetsen hoe we aan zorgvernieuwing 
en kwaliteitsverbetering werken, beperken we ons in dit rap-

Inleiding
port niet tot de verantwoording die in het Kwaliteitskader wordt 
gevraagd. Strikt genomen gaat het hierbij alleen om de zorg voor 
mensen die per week vier dagen of meer bij ons wonen – zorg in 
het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Aanvullend hierop beschrijven we in dit rapport ook onze zorg 
voor kinderen en jeugdigen die nog thuis wonen (zorg die formeel 
valt onder de Wlz en de Jeugdwet) en de zorg voor volwassenen die 
begeleiding krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Verder wijden we ook een hoofdstuk aan onze behandeling 
aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. 

Verbeterambities
In het kwaliteitsrapport van 2019 beschreven we welke vier verbe-
terambities binnen de gehandicaptenzorg centraal zouden staan 
in 2020. Bij het realiseren van deze ambities hebben we ervaren 
dat we niet om de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis heen 
kunnen.  

• Terugdringen van onvrijwillige zorg
• Medicatieveiligheid
• Waardegericht en methodisch werken
• Antroposofie: versterken van de gemeenschapszin 

Deze thema’s zijn uitgewerkt in dit rapport en maken deel uit van 
het jaarplan van Lievegoed dat is opgesteld om onze strategische 
ambities te realiseren. Onze strategie is beschreven in ‘De gemeen-
schap tot bloei’, het strategisch beleid 2018-2021 van Lievegoed 
(https://www.lievegoed.nl/over-lievegoed/onze-strategie).

Beleidscyclus
Dit kwaliteitsrapport maakt deel uit van de beleidscyclus van 
Lievegoed. Om onze ambities uit het strategisch beleid 2018-2021 
waar te maken, hebben wij begin 2020 het jaarplan 2020-2021 
vastgesteld. In verband met de coronacrisis hebben we op 1 oktober 
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2020 een herijkte versie van het jaarplan vastgesteld. Dit was nodig 
omdat bleek dat het niet haalbaar was een aantal projecten uit te 
voeren of dat een aantal projecten moest worden uitgesteld vanwe-
ge de beperkingen die de coronacrisis met zich mee bracht. 
Tweemaal per jaar evalueren we deze plannen. De voortgang van 
het Lievegoed-jaarplan wordt besproken in de centrale cliënten-
raad en OR. Lopend beleid en de ontwikkelpunten die daaruit 
voortkomen op locatieniveau en Lievegoed-breed, houden we bij in 
ons verbeterregister.

Leeswijzer
• In hoofdstuk 1 staat een korte beschrijving van onze organisatie 

en antroposofische uitgangspunten. Zo krijgt u een indruk waar 
Lievegoed voor staat. 

• Hoofdstuk 2 gaat over de manier waarop we in de gehandi-
captenzorg de zorg rondom onze cliënten hebben verbeterd en 
welke keuzen hierbij gemaakt zijn. In dit hoofdstuk leest u in 
diverse kaders hoe we invulling hebben gegeven aan de verbe-
terthema’s.  

• In hoofdstuk 3 biedt een beeld van de manier waarop we ons 
GGZ-aanbod verder hebben afgestemd op veranderende vragen.

• In hoofdstuk 4 leest u hoe we vanuit de ervaringen van onze 
cliënten gericht hebben gewerkt aan kwaliteitsverbetering in de 
gehandicaptenzorg. 

• Hoofdstuk 5 beschrijft hoe teams hebben gereflecteerd op de 
zorg en op welke manier we medewerkers ondersteunen om 
hun werk te kunnen doen. In dit hoofdstuk leest u hoe we invul-
ling hebben gegeven aan een van de verbeterthema’s.  

• Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van interne reflectie (centrale 
en lokale cliëntenraden, ondernemingsgraad, raad van toezicht) 
en externe visitatie. 

• Aanvullend hierop reflecteert de bestuurder in de conclusie op 
de inhoud van dit rapport en op de uitkomsten van het intern 
beraad en de externe visitatie. 

• Achterin vindt u tot slot de bijlagen met relevante feiten en 
cijfers.

de Beukenhof, Breda
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In dit kwaliteitsrapport laten wij zien hoe wij in 2020 binnen Lie-
vegoed hebben gewerkt aan de kwaliteit van zorg, in lijn met het 
strategisch beleid voor de periode 2018-2021 en de hiervan afge-
leide jaarplannen. Dit jaar hebben we het rapport uitgebreid met 
een kort beeldverhaal over de manier waarop gemeenschapszin, 
jaarthema in 2020, in onze organisatie vorm en inhoud krijgt.
In 2020 hebben we op allerlei manieren gewerkt aan het verbete-
ren van de kwaliteit van het leven van onze cliënten, maar in het 
bijzonder spanden we ons in voor vier verbeterthema’s: waarde-
gericht en methodisch werken, medicatieveiligheid, terugdringen 
van onvrijwillige zorg en antroposofie: versterken van de gemeen-
schapszin.

Lievegoed biedt professionele zorg volgens alle in Nederland 
gangbare normen, voorwaarden en criteria, maar met iets extra’s. 
Geïnspireerd door de antroposofie, werken wij in onze behandeling 
en begeleiding aan het ontwikkelen en versterken van eigen kracht 
en gezondheid. Dat betekent dat wij aandacht hebben voor de hele 
mens, een helende omgeving, voor gemeenschapszin, zingeving en 
verbinding met natuur, kunst en cultuur.

Het jaar 2020 stond voor iedereen in het teken van de wereldwijde 
coronacrisis. De impact op onze cliënten, medewerkers en ver-
wanten was en is nog altijd enorm. Met veel inzet, vertrouwen en 
kracht heeft iedereen zich ingezet om de zorg zo goed mogelijk 
te blijven vormgeven en elkaar binnen de gemeenschappen te 
steunen. Maar dat neemt niet weg dat we sommige projecten niet 
of maar deels konden uitvoeren op de manier die we in 2019 voor 
ogen hadden.
 
De gemeenschap ontwikkelt: investeren in betere zorg
In 2020 hebben we op verschillende manieren gewerkt aan het 
organiseren van de zorg rondom onze cliënten. Dit heeft belangrijk 
effect op hun kwaliteit van leven. Een aantal voorbeelden:

Samenvatting 
• We hebben verder gebouwd aan de verankering van methodie-

ken LACCS en Triple C. Helaas moesten we de inzet van metho-
diekcoaches uitstellen en het scholingsprogramma aanpassen 
als gevolg van de coronamaatregelen.

• Het project voor ontwikkeling van een samenhangend kader 
van begeleidings- en behandelmethodieken vanuit antropo- 
sofische inspiratie, kreeg duidelijker vorm. We ondersteunen in 
dit proces de werkgroep antroposofisch behandelhuis die bestaat 
uit vertegenwoordigers van antroposofische zorgorganisaties en 
opleidingsinstituten. 

• Het aantal incidenten bleef ongeveer gelijk ten opzichte van 
voorgaande jaren; we zien wel een verschuiving van accenten. 
We blijven steeds leren van en het gesprek voeren over inci-
denten. Een verder verbeterde, gedetailleerdere rapportage uit 
Triasweb ondersteunde de teams hierbij.

• Een stijging van medicatie-incidenten in 2020 verklaren wij 
onder meer door toegenomen aandacht en bewustzijn voor 
dit onderwerp op locaties: door medicatie-audits, verbeterde 
scholing (inzet e-learning) en door het ondersteunen van onze 
aandachtsfunctionarissen op locatie.

• We zijn voorbereidingen gestart voor een samenwerking met de 
medische dienst Novicare, die locaties op dat gebied kan onder-
steunen en adviseren.

• De Wzd-commissie begeleidde de teams in de overgang naar de 
Wzd die in januari 2020 inging. Acties die zijn ondernomen:  
aanstellen van een Wzd-functionaris, informeren van cliënten 
en verwanten, scholing voor zorgverantwoordelijken en de 
teams op locatie, kennismaking met de cliëntvertrouwens- 
persoon, aanpassingen in ONS-cliëntendossier voor juiste  
registratie, casuïstiekbesprekingen en locatiebezoeken door een 
afvaardiging van de Wzd-commissie. Medewerkers gaven aan 
dat de wet hen duidelijke kaders biedt voor het bespreken van 
onvrijwillige zorg en het zoeken naar alternatieven. 

• We hebben ons verbeterregister overgezet naar Triasweb, het 
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syteem waarin ook de incidenten worden geregistreerd. Ook de 
RI&E is ondergebracht in Triasweb, maar de verdere uitvoering 
daarvan is vanwege corona verplaatst naar 2021.

De gemeenschap verandert: caring community als basis  
voor de GGZ
Het jaar 2020 was ook bijzonder voor Lievegoed omdat we scher-
pere keuzes maakten in onze specialismen. Aanscherping van het 
profiel van onze GGZ is daar een voorbeeld van. 
Dit bracht een aantal veranderingen met zich mee:
• De behandeling die we niet meer bieden, is afgebouwd.  

Patiënten zijn daarvoor verwezen naar een andere zorg- 
aanbieder of de behandeling is afgerond bij Lievegoed.

• De klinieken in Wageningen en Bilthoven zijn omgevormd tot 
specialistische woon- en behandellocaties voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/
of verslavingsproblematiek en voor mensen die hun leven lang 
intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben. 

• We zijn gestart met het opnieuw beschrijven en vaststellen van 
de zorgpaden samen met de medewerkers, passend in het  
nieuwe profiel.

De gemeenschap ondersteunt: cliëntervaringen
Met het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden (BiT) gaan we 
met cliënten in gesprek over onderwerpen die belangrijk zijn voor 
een goed leven. Als gevolg van corona zijn er minder gesprekken 
gevoerd dan gepland. De uitkomsten van de 64 gevoerde gesprek-
ken zijn divers en te weinig betrouwbaar en representatief om daar 
informatie over locaties of de organisatie uit te halen. We noemen 
een aantal zaken die opvielen: 
• In vergelijking met 2019 is de mate van tevredenheid op alle 

domeinen iets lager dan in 2020. Verklaringen zijn onder  
andere: de effecten van de corona-maatregelen en de toegenomen 
ervaring en verbeterde interviewtechnieken van interviewers 
waardoor gesprekken meer (kritische) diepgang kregen. 

• In de BiT-gesprekken kwam naar voren dat cliënten het nog 
steeds moeilijk vinden om over seksualiteit en intimiteit te pra-
ten, terwijl zij die behoefte wel hebben. Dat maakt duidelijk dat 
dit onderwerp hernieuwde aandacht behoeft. Wij onderzoeken 

op welke manier we dat kunnen gaan vormgeven.   
• We hebben in 2020 extra interviewers geworven en getraind. Er 

zijn in totaal 14 mensen opgeleid die in de loop van het jaar aan 
de slag zijn gegaan. 

De gemeenschap versterkt: onze medewerkers
Onder leiding van de gedragsdeskundige zijn teams zelf op zoek 
gegaan naar verbeterpunten in hun werk. Dit jaar was het thema 
van de teamreflectie corona. De teamreflecties leverde diverse 
inzichten en verbeteracties op. Enkele voorbeelden:
• Op veel locaties maakten we dit jaar beter gebruik van techni-

sche mogelijkheden. De teams willen dat voortzetten en moge-
lijk uitbouwen in de komende tijd.

• Teams werden zich meer bewust van hun eigen kracht en crea- 
tiviteit. Zij willen ervoor waken dat zij die kwaliteiten ook in het 
komend jaar blijven inzetten voor de begeleiding van onze cliën-
ten. Elk team formuleert hiertoe zijn eigen verbeteracties. 

Lievegoed wil haar medewerkers motiveren en ondersteunen door 
te investeren in een gezond, positief en uitdagend werkklimaat. 
Enkele voorbeelden hoe we dat dit jaar gedaan hebben:
• Verbinden door ontmoeten was juist dit jaar erg belangrijk. Bij-

zondere initiateven kleurden het jaar om ontmoetingen mogelijk 
te maken en elkaar te steunen. De jaarfeesten vierden wij dit 
jaar in kleinere groepen en op nieuwe manieren. 

• Er is gewerkt aan een herijking van het besturingsmodel waar-
bij nog steviger is vastgelegd dat de gemeenschap op locaties de 
basis is voor onze zorg. Het vernieuwde model gaat per 1 april 
2021 in.

• Een aantal trainingen hebben we als cruciale trainingen be-
noemd en deze zijn, ondanks corona, wel doorgegaan: trainingen 
medicatieveiligheid, voorbehouden- en risicovolle handelingen 
en POMA-trainingen. Er is dit jaar meer gebruik gemaakt van 
e-learning.

• Veel aandacht ging uit naar corona- en infectiepreventie. Een 
crisisbeleidsteam zorgde dat voor medewerkers telkens een up-
to-date draaiboek beschikbaar was.

• Werving en binding van nieuwe medewerkers kreeg voort- 
durend aandacht: met een gezamenlijke advertentie van antro-
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posofische zorgaanbieders, met de Welkom bij Lievegoed-dag 
voor nieuwe medewerkers maar ook deelname aan een arbeids-
markt-onderzoek van Utrechtzorg.  In 2021 start een speciaal 
project voor werving en selectie. 

• Lievegoed werkt sinds 2020 samen met een nieuwe Arbodienst 
en koos voor de aanpak ‘anders kijken naar verzuim’. Hiermee 
willen we het verzuimpercentage in 2021 verder naar beneden 
brengen.

Hoe gaan we verder? 
De aandacht voor onze vier verbeterambities loopt in 2021 door 
omdat we merken dat ze een positief effect hebben op de kwaliteit 

van leven van onze cliënten: waardegericht en methodisch werken, 
medicatieveiligheid, terugdringen van onvrijwillige zorg en antropo- 
sofie: versterken van de gemeenschapszin. In 2021 gebruiken we 
dit rapport en al onze kwaliteitsinformatie als input voor ons stra-
tegietraject voor de jaren 2022 - 2026. Ook de verdere aanscherping 
van onze specialismen, zoals de aanscherping van het profiel van 
de GGZ, krijgt blijvende aandacht. En met de vernieuwing van de 
besturingsfilosofie versterken we de gemeenschappen op locatie 
verder als basis voor onze zorg aan cliënten en hun naasten. 

de Beukenhof, Breda
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Kennismaken met Lievegoed 
Verdeeld over ongeveer 20 zorggemeenschappen biedt Lievegoed 
begeleiding en behandeling aan de volgende doelgroepen: 

• Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking; zij 
maken gebruik van dagcentra, ambulante begeleiding, logeer- en 
woonplekken. 

• Volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beper-
king of niet-aangeboren hersenletsel; zij maken gebruik van 
woonlocaties, werkplaatsen en ambulante begeleiding.

• Volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psy-
chische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek; zij maken 
gebruik van ambulante geestelijke gezondheidszorg, verslavings-
zorg, beschermd wonen en werkplaatsen. 

• Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, psychiatrische 
problematiek en/of een verslaving; zij maken gebruik van  
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of beschermd 
wonen.

Antroposofische uitgangspunten 
Ieder mens is uniek en beschikt over eigen groeimogelijkheden. 
Daarom gaan wij altijd uit van de persoonlijke kwaliteiten en capa-
citeiten van onze cliënten. Versterken van het gezonde en bieden 
van ontwikkeling en groeimogelijkheden vanuit oprechte aandacht 
en respect voor de eigenheid van ieder mens. De betekenisvolle re-
latie tussen cliënt, verwanten en medewerkers in de gemeenschap 
staat hierbij centraal. We combineren daarbij het beste van twee 
werelden: het vraaggerichte en methodisch werken vanuit de wens- 
en en behoeften van onze cliënten én ons antroposofisch gedach-
tengoed. Samen gaan we op zoek naar passende antwoorden op de 
gestelde ontwikkelingsvragen, wensen en behoeften. Dat doen we 
vanuit antroposofische inzichten, waarden en uitgangspunten. 

De antroposofische identiteit van Lievegoed steunt op zes pijlers:
• we bieden zorg en begeleiding met aandacht voor heel de mens.
• we stimuleren ontmoeting en gemeenschapszin.
• we hechten aan harmonische en helende omgeving waar het 

fijn is om te zijn.
• we werken samen aan een volwaardig en zinvol leven.
• we sluiten aan bij het ritme van de natuur en de kleur van de 

seizoenen.
• we genieten van de helende kracht van kunst en cultuur en 

stimuleren creativiteit. 

Heel de mens
Vanuit een holistische kijk zien we de mens in zijn geheel. Reke-
ning houdend met ieders beperkingen, gaan wij vooral uit van de 
mogelijkheden en kwaliteiten van elke cliënt. We hebben oog voor 
het levensverhaal, ervaringen en verwachtingen van cliënten. Ook 
letten we op ieders sociale, psychische en fysieke functioneren. Zo 
willen we elke cliënt als compleet mens verstaan en aansluiten bij 
de ‘rode draad’ van zijn of haar leven.

Ruimte voor zingeving, gemeenschapszin, natuur en cultuur
Deze focus op heel de mens gaat samen met aandacht voor zinge-
ving en spiritualiteit, een helende omgeving en gemeenschapszin. 
Daar ligt voor ons de basis voor kwaliteit van leven. Een mens is 
immers alleen mens in relatie tot anderen. Vanuit deze optiek is de 
zorg zowel gericht op ieders eigen ontwikkeling, als op de ontwik-
keling van cliënten in verbondenheid met de gemeenschap waar-
van zij deel uitmaken. In balans komen beiden tot bloei.
Vanuit deze visie hechten we aan ‘menselijke maat’. Al onze loca-
ties zijn kleinschalig opgezet. Ze nodigen uit tot contact en ontmoe-
ting om iets aan elkaar te kunnen beleven. Daarnaast besteden we 
bewust aandacht aan natuur, kunst en cultuur. Want ook die  
aspecten bieden mogelijkheden voor helend contact en ontwikkeling.
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heel de mens zingeving en spiritualiteitDe zes pijlers van de antroposofische zorg van Lievegoed

Gezond leven en zinvol werken
Vanuit onze visie op antroposofische zorg stimuleren we een ge-
zond levensritme en een gezonde leefstijl. De loop van de dag en de 
week, en de opeenvolging van seizoenen markeren we met rituelen 
en gebruiken, zoals dagopeningen en –sluitingen, jaarfeesten, dag- 
en weekspreuken. Dit biedt onze cliënten een natuurlijk houvast 
en een gevoel van geborgenheid. Een gezonde leefstijl begint bij 
gezonde voeding. Daarom worden de maaltijden op al onze locaties 
klaargemaakt met gezonde, verse en veelal biologische ingrediënt- 
en. Ook het bezig zijn met zinvolle activiteiten en ambachtelijk 
werk helpt bij het hervinden en uitdrukken van je kernkwaliteit- 
en. Daarom zoeken we met al onze cliënten naar naar passend 
werk, waarin zij iets van zichzelf kwijt kunnen. Met ambachtelijke 
activiteiten zoals tuinieren, houtbewerken, weven of keramiek 
kunnen zij zich ontwikkelen op een manier die aansluit bij hun 
persoonlijke interesses en behoeften. Daarnaast worden zij betrok-
ken bij alles wat er in het dagelijkse leven moet gebeuren. Bijvoor-
beeld in het huishouden, de keuken of de moestuin. Door hieraan 
bij te dragen, ervaren cliënten heel direct hoe waardevol het is om 
onderdeel uit te maken van een sociale gemeenschap.

Professioneel werken aan gastvrije en goede zorg
Lievegoed biedt professionele zorg volgens alle in Nederland gang-
bare normen, voorwaarden en criteria. Zo bieden we zorg zoals die 
hoort te zijn. Maar we doen meer. Waar mogelijk integreren we 

Onze missie
Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en 
gezondheid door antroposofische behandeling en 
begeleiding.

Wat wij onze cliënten beloven
De beste begeleiding en behandeling vanuit de volgende 
uitgangspunten:

• heel de mens, met oog voor eigenheid van ieder mens
• eigen groeimogelijkheden door individuele  

ontwikkeling 
• versterken van het gezonde
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helende omgeving gemeenschapszin contact met de natuur kunst en cultuur

reguliere behandelmethodes met behandelingen die voortkomen 
uit de antroposofie. Die combinatie en onze hierboven beschreven 
waarde-georiënteerde benadering maakt Lievegoed aantrekkelijk 
voor een brede groep cliënten en medewerkers; ook voor mensen 
die niet vertrouwd zijn met de antroposofie, maar die zich wel 
herkennen in de manier waarop wij onze kernwaarden vertalen in 
gastvrije en goede zorg. 

Verbinden door ontmoeten
Medewerkers van Lievegoed zetten zich elke dag in om onze 
hierboven genoemde ambities in de praktijk te brengen. Dat doen 
zij met inzet van hun professionele bagage en met alles wat zij als 
mens persoonlijk in huis hebben. Zo verbinden al onze medewer-
kers zich aan de gemeenschap waar zij werken. Open voor onver-
wachte ontmoetingen. Met oog voor subtiele signalen en oor voor 
de vragen achter de eerste vragen. Gericht op de ontwikkeling van 
ieders unieke kwaliteiten. En dat alles vanuit een gastvrije hou-
ding. Zo geven onze medewerkers gestalte aan onze kernwaarden 
en dragen zij bij aan de grotere gemeenschap die Lievegoed heet. 
Hun inzet motiveert ons om hen optimaal te faciliteren, zodat zij 
gemotiveerd, betrokken en vitaal zorg kunnen (blijven) verlenen in 
een gezonde, positieve en uitdagende werkomgeving. Meer details 
over onze cliënten en medewerkers vindt u respectievelijk in  
bijlage 1 en bijlage 2.
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Passende ondersteuning voor iedere cliënt. Dat vereist allereerst 
aandacht, begrip en nabijheid. Het vraagt daarnaast ook om 
vertrouwen en veiligheid. Om die reden streeft Lievegoed naar de 
inzet van zoveel mogelijk vaste medewerkers die de cliënten per-
soonlijk kennen. Passende ondersteuning vraagt tenslotte ook om 
een organisatorisch kader, waarin aan allerlei randvoorwaarden 
wordt voldaan. 

In onze zorg en ondersteuning zetten we verschillende instru-
menten in, zoals het elektronisch cliëntendossier en het digitale 
toegang tot het zorgdossier voor cliënten en verwanten, Caren-
zorgt. Daarnaast maken we gebruik van diverse methodieken en 
managementsystemen die ons helpen methodisch te werken, te 
leren en te verbeteren. In dit hoofdstuk leest u hoe Lievegoed ook 
hiermee het zorgproces steeds verder verbetert. In bijlage 5 vindt 
u gedetailleerde informatie over de onderwerpen die hier aan de 
orde komen.

Zorgplan en elektronisch cliëntendossier
Voor elke cliënt stellen we een individueel zorgplan op. Hierin 
leggen we alle wensen, behoeften en ontwikkeldoelen vast. Dit 
doen we samen, in de driehoek cliënt – verwanten - medewerker. 
Iedereen heeft een rol om de zorg voor de cliënt zo goed mogelijk 
vorm te geven. We gebruiken de methodiek driehoekskunde om 
steeds met elkaar te blijven afstemmen in de driehoek. Teams 
zijn getraind in deze methodiek en ook voor verwanten hebben 
we bijeenkomsten rondom dit thema georganiseerd. Ook wordt 

De gemeenschap ontwikkelt: 
investeren in betere zorg 

op casus-niveau advies ingewonnen bij de ontwikkelaars van deze 
methodiek. In 2020 heeft dat gewoon kunnen doorlopen en hebben 
ook enkele teams een scholing doorlopen. 

Een heldere zorgplanmethodiek en een volledig dossier zijn 
basisvoorwaarden voor ons primair proces waarin we de cliënt zo 
goed mogelijk in zijn leven ondersteunen. Het cliëntdossier en ons 
cliëntportaal ontwikkelen daarom voortdurend. Een vaste werk-
groep bekijkt steeds welke mogelijkheden voor Lievegoed goed te 
gebruiken zijn. Zo hebben we in 2020 meer gebruik gemaakt van 
de dossier-app, waardoor medewerkers makkelijker tussentijds 
kunnen rapporteren in het dossier. Als gevolg van corona hebben 
we een aantal voorgenomen aanpassingen in het zorgplan niet af 
kunnen krijgen; de vereenvoudigde persoonsbeschrijving en ver-
nieuwde handleiding voor de zorgplancyclus zullen in 2021 gereed 
komen. Eenvoudige verbeteringen in het dossier hebben we wel in 
2020 kunnen doorvoeren.  

Hoe verder?
Het zorgplan is een middel om de afspraken die we maken voort-
durend actueel te houden en te volgen. In 2021 komen we met een 
vernieuwde versie van de handleiding voor de zorgplancyclus; 
daarmee ondersteunen we medewerkers beter om dit samen met 
de cliënt en verwanten voor elkaar te krijgen. In 2021 zal ook de 
vereenvoudigde persoonsbeschrijving worden afgerond en werken 
we verder aan een vereenvoudigde vorm van het vastleggen van 
evaluaties. 
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Waardengericht én methodisch werken: 
TRIPLE-C en LACCS 
Onze ambitie is om het beste van twee werelden samen 
te brengen door reguliere en antroposofische inzichten en 
toepassingen met elkaar te integreren. Dit doen we waar 
mogelijk met andere antroposofische zorgaanbieders.  We 
zijn gesprek met wetenschappelijke onderzoekers om 
een beschrijving te ontwikkelen van een samenhangend 
methodisch kader in de antroposofische zorg voor mensen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Door 
corona heeft de samenwerking op een laag pitje gestaan. 

Ondanks corona zijn we wel zoveel mogelijk doorgegaan met 
de inzet en verdere verankering van de methodieken LACCS 
en Triple C. Het doel is om medewerkers daarmee beter 
in staat te stellen om cliënten met ernstig verstandelijke of 
meervoudige beperkingen te ondersteunen op een manier 
die aansluit bij onze antroposofische identiteit.

In 2019 is een groot deel van de locaties geschoold in 
deze methodieken. In 2020 was het voornemen om de 
aangeleerde methodieken te integreren in het dagelijks 
handelen van medewerkers. Dat betekent medewerkers 
scholen die de methodieken nog niet kennen maar ook 
het inzetten van methodiekcoaches die begeleiders en 
gedragsdeskundigen kunnen coachen op de toepassing in de 
praktijk. De scholing hebben we deels kunnen inzetten maar 
de coaching hebben we vanwege de coronamaatregelen 
moeten uitstellen. In deze implementatiefase is 
het nog moeilijk om vast te stellen wat de inzet van 
deze methodieken oplevert. De uitkomsten van ons 
cliëntervaringsonderzoek laten op individueel niveau wel 

verbanden zien, maar waren te divers om daar algemenere 
conclusies uit te trekken. We zagen dit jaar een lichte 
afname van agressie-incidenten terwijl tegelijkertijd de 
groep cliënten die vaak bij dit soort incidenten betrokken 
is gegroeid. We hebben immers meer plekken geopend 
voor LVB+-cliënten en werken vanaf de start op die locaties 
volgens de Triple C methodiek. We verklaren de afname van 
incidenten onder meer door de inzet van deze methodiek.  

Hoe verder?

Zodra we weer de mogelijkheid hebben om onze 
teamtrainingen voor Triple C en LACCS door te laten gaan, 
zullen we dat doen. Dit zal afhangen van de ontwikkelingen 
rondom corona. Dit geldt ook voor de ‘coaching on the job’ 
door methodiekcoaches.

De werkgroep die zich bezig houdt met het verbeteren 
van de zorgplanmethodiek, richt zich in 2021 op verdere 
integratie van de methodieken in het zorgplan in ons 
elektronisch cliëntendossier zodat het herkenbaar en 
werkbaar is voor begeleiders. 

Vanaf begin 2021 krijgt het project voor ontwikkeling 
van een samenhangend kader van begeleidings- en 
behandelmethodieken en -instrumenten vanuit 
antroposofische inspiratie duidelijker vorm. In 
samenwerking met andere antroposofische zorgaanbieders 
begeleidt een procesbegeleider werksessies waarin ze het 
kader verder uitwerken. Bij de werksessies zijn zowel 
professionals als cliënten en verwanten als deelnemer 
betrokken. 

Uitgelicht
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Veiligheid: melden en leren van risico’s en incidenten
Van incidenten, bijna-incidenten en risico’s kunnen we leren en 
daarmee de veiligheid en kwaliteit van onze ondersteuning waar 
mogelijk vergroten. We streven naar veilige zorg, maar uit de dage-
lijkse praktijk weten we, incidenten komen voor.  Bijvoorbeeld op 
het gebied van medicatieveiligheid, agressie en privacy. 

Medewerker kunnen veilig en makkelijk melden in ons meld- 
systeem Triasweb. Als een cliënt bij een incident betrokken is, 
komt er automatisch een melding van het incident in het cliënt- 
dossier. Maar het belangrijkste is dat een incident besproken wordt 
en dat we bekijken hoe we hiermee omgaan en welke verbetering 
mogelijk is. Dit gebeurt op cliëntniveau, maar ook op locatie- en  
organisatieniveau. We letten er ook op dat we cliënten en verwan-
ten betrekken als incidenten vaker voorkomen.

In 2020 werden er 2082 (2053 in 2019) incidenten gemeld: 29 meer 
dan in 2019. De meeste incidenten hebben te maken met agressie 
(40%, ten opzichte 54 % in 2019) en medicatieveiligheid (33% ten 
opzicht van 26% vorig jaar). De afgelopen jaren gaven een vergelijk-
baar beeld.   

De afname van agressiemeldingen lijkt onder meer toe te schrij-
ven aan de inzet van Triple C op locaties waar agressie-incidenten 
veel voorkomen. Dat is opvallend te noemen aangezien Lievegoed 
dit jaar het aanbod heeft uitgebreid  voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking en/of psychische aandoeningen en/of 
verslavingsproblematiek. Daarmee spelen wij in op de grote vraag 
naar specialistische verblijfsplekken in samenwerking met onder 
andere Altrecht, Fivoor/Wier, Abrona, Reinaerde, Amerpoort, 
zorgkantoren en gemeenten. Ook in het cluster kind en jeugd 
hebben we ons verder gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met 
moeilijk verstaanbaar gedrag.    

Meldingen rondom medicatieveiligheid zijn juist toegenomen. 
Enerzijds lijkt de oorzaak te liggen in toegenomen bewustzijn 
onder medewerkers voor dit onderwerp. Anderzijds kan het ook 
samenhangen met de groei van doelgroep LVB+ van wie bekend is 
dat zij vaker medicatie weigeren. 

In 2020 is een casus gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg 
en Jeugd. Deze melding is ook in 2020 afgesloten. De melding had 
te maken met agressie tussen twee cliënten.  We gebruiken de 
Prisma-methode om dergelijke incidenten te onderzoeken. Met 
deze methode kijken we naar een breed spectrum van mogelijke 
oorzaken: menselijk handelen, organisatorische en technische 
aspecten zowel in de aanleiding als bij de onderliggende oorzaken. 
Van verbeterpunten die daaruit komen kunnen betrokken teams 
maar ook andere locaties leren.

Hoe verder?
We blijven steeds leren van onze incidenten. Dat vraagt van ons 
om er steeds het gesprek over te blijven voeren en met elkaar uit te 
zoeken wat we kunnen leren en hoe we dat in de praktijk toepas-
sen. In 2020 hebben we met verbeterde data uit ons meldsysteem 
Triasweb een duidelijker kwartaalrapportage van incidenten ont-
wikkeld (kwantitatief en kwalitatief) om teams te ondersteunen in 
de analyse van en het gesprek over hun incidenten. In 2021 scha-
ven we de kwartaalrapportage verder bij in samenwerking met de 
locaties omdat het gesprek over de incidenten de start vormt voor 
verbeteren en grotere veiligheid. Teams gaven aan dat de gerichte 
vraagstelling bij de analyse van de kwartaalcijfers hielp om het 
gesprek binnen het team op een minder oppervlakkig niveau te 
voeren. Daardoor werd gerichter gezocht naar maatregelen om 
incidenten te kunnen voorkomen. 

Daarnaast hopen we, ondanks corona, in 2021 meer locatietrai-
ningen Triple C en POMA (professioneel omgaan met agressie) 
kunnen organiseren. 

Op het gebied van medicatieveiligheid zetten we in vergroten van 
kennis, onder andere door een aanbod van e-learning en praktijk-
scholing. De nieuwe Geneesmiddelencommissie analyseert jaar-
lijks de medicatie-incidenten en adviseert hoe we als organisatie 
deze incidenten kunnen verminderen.  
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Medicatieveiligheid
Cliënten die zorg krijgen van Lievegoed mogen erop 
vertrouwen dat die zorg zo veilig mogelijk is. Dat geldt 
ook (hulp bij) medicatie. Lievegoed volgt daarbij de 
veilige principes in de medicatieketen als leidraad. 
Medicatieveiligheid is enerzijds afhankelijk van de juiste 
kennis en werkwijzen in de praktijk, maar voor een groot deel 
afhankelijk van gedrag en discipline. Dat bleek uit een diepere 
analyse van de medicatie-incidenten.

Met het project medicatieveiligheid streven we ernaar 
dat medewerkers werken volgens deze veilige principes 
en dat ze die ook weten toe te passen in de individuele 
cliëntsituatie. Daarvoor hebben we handboek nodig en 
bevoegd en bekwame medewerkers. Vanwege corona hebben 
we in dit project in 2020 minder stappen kunnen zetten dan 
oorspronkelijk gepland. Desondanks zijn medicatietrainingen 
voor medewerkers doorgegaan en uitgebreid. We zijn gestart 
met een combinatie van e-learning en praktijkscholing 
omdat we concludeerden dat alleen praktijkscholing niet 
voldoende was. En we hebben een start gemaakt aan een 
verbeterd handboek, werkinstructies voor op de locaties 
en een vernieuwde taakomschrijving opgesteld voor de 
aandachtsfunctionarissen medicatie op onze locaties. 
Het vernieuwde handboek en de taakomschrijving zijn 
begin 2021 vastgesteld. Ook is er een vernieuwd protocol 
opgesteld en ingevoerd voor uitzonderingssituaties waarbij 
geen toedienlijst aanwezig is. Dit komt met name voor op 
dagbestedingslocaties en kindercentra. 

In de geneesmiddelencommissie neemt sinds kort ook een 
AVG-arts deel.

Naast aandacht voor medicatieveiligheid zijn we niet altijd 
in staat zijn om medische vragen van cliënten voldoende te 
ondersteunen. In 2020 zijn voorbereidingen gestart om te gaan 

samenwerken met de medische dienst Novicare, die locaties 
op dat gebied kan ondersteunen en adviseren. Novicare is 
een zelfstandige medische en paramedische behandeldienst, 
gespecialiseerd in chronisch complexe zorgvragen bij ouderen 
en mensen met een beperking. Hiermee willen we medische 
generalistische zorg en samenwerking met huisartsen 
toekomstbestendig maken. In 2021 hopen we de daadwerkelijke 
samenwerking te kunnen beklinken.

Hoe verder? 

Eind 2020 hebben we een plan gemaakt hoe we met dit 
onderwerp verder gaan in 2021-2022. Het implementatieplan 
is gericht op het informeren maar vooral ook 
enthousiasmeren van medewerkers om medicatie zo veilig 
mogelijk te maken. Met een bondiger en toegankelijker 
handboek én een werkinstructie per locatie maken we 
de tien stappen in het medicatieproces zo inzichtelijk 
en praktisch mogelijk voor medewerkers op locatie. 
Aandachtsfunctionarissen medicatie krijgen een centrale 
rol in het team. Ze zijn een spin in het web in het onder de 
aandacht brengen van het beleid en het ondersteunen van 
collega’s. Daarnaast werken ze samen met betrokken partners 
zoals de huisarts, apotheek en verpleegkundig ondersteuners. 
Aandachtsfunctionarissen komen in 2021 een aantal keer 
bijeen, worden bijgeschoold en er worden gezamenlijke 
medicatie-audits gehouden om van elkaar te leren. Daarnaast 
ondersteunen we locaties met handige tips via de nieuwsbrief, 
themabijeenkomsten en een grondiger analyse van de 
medicatie-incidenten. Op die manier willen we kennis en 
bewustzijn voor veilige medicatieoverdracht vergroten.

De geneesmiddelencommissie heeft een controlefunctie 
en volgt het project op de voet. Een afvaardiging zal ook 
deelnemen aan themabijeenkomsten om zo in beeld te 
houden welke behoefte en knelpunten er liggen bij de 
uitvoering op locaties.

Uitgelicht
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Klachten naar aard

2020 - Q4

2020 - Q3

2020 - Q2

2020 - Q1

Klachten
In 2020 daalden het aantal klachten. Dit heeft mogelijk te maken 
met de aanscherping van het profiel van de GGZ. Daardoor daal-
de het aantal GGZ-cliënten en daarmee mogelijk ook het aantal 
klachten. Van oudsher kwamen de meeste klachten van cliënten 
die GGZ-behandeling volgende bij Lievegoed. Een deel van de 
klachten in 2020 werd veroorzaakt door de aanscherping van het 
profiel in de GGZ. Cliënten kregen bijvoorbeeld te maken met wis-
seling van regiebehandelaren omdat collega’s keuze maakten om 
elders te gaan werken. Daarnaast bleek uit sommige klachten ook 
dat de verwachting van cliënten over de behandeling vooraf niet 
helemaal aansloot bij de praktijk. Andere klachten gingen bijvoor-
beeld over het niet goed geïnformeerd worden over de begeleiding 
van hun verwant of over het gevoel van (on)veiligheid op een loca-
tie waar zich een incident had voorgedaan. Ook waren sommige 

cliënten het niet eens met coronamaatregelen. Alle klachten zijn 
met de klachtenfunctionaris en betrokkenen op locatie opgepakt 
en vrijwel allemaal naar tevredenheid afgehandeld. Eén klacht is 
voorgelegd aan de geschillencommissie zorg. De geschillencom-
missie heeft deze in verband met corona nog niet kunnen afhande-
len omdat de klager heeft verzocht om een fysieke bijeenkomst.

Hoe verder?
Met het project zorgpaden GGZ wordt het behandelaanbod en de 
te volgen modules door de cliënt nog concreter omschreven. We 
verwachten dat we daarmee cliënten een duidelijker beeld kunnen 
geven wat ze van ons kunnen verwachten. Daarnaast vernieuwen 
we ook het proces van bijvoorbeeld aanmelding tot start behande-
ling, waardoor de wachttijd zo kort mogelijk is.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Overig
 Bejegening
 Zorg, begeleiding, behandeling, dienstverlening
 Facilitair, huisvesting, voeding
 Organisatie, financiën, Regels

 2020 - Q1 2020 - Q2 2020 - Q3 2020 - Q4
 0 0 0 0
 2 0 0 0 
 3 3 4 4
 0 0 0 0
 5 8 4 0
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Onvrijwillige zorg
Lievegoed wil zorg bieden die primair gericht is op het 
voorkomen van onvrijwillige of verplichte zorg. De Wet 
zorg en dwang (Wzd) regelt sinds 1 januari 2020 de rechten 
bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen 
met een verstandelijke beperking, met (niet) aangeboren 
hersenletsel en mensen met een psychogeriatrische 
aandoening. Het jaar 2020 is aangemerkt als overgangsjaar. 

In het beleidsplan onvrijwillige zorg hebben we vastgelegd 
hoe we binnen Lievegoed uitvoering geven aan de Wzd. De 
Wzd-commissie begeleidde de teams in de overgang naar 
deze nieuwe wet en houdt overzicht over de onvrijwillige 
zorg binnen Lievegoed. De commissie kwam in 2020 
maandelijks bijeen.  

Om de uitvoering van de Wzd op onze locaties zo 
goed mogelijk te ondersteunen hebben we verder de 
volgende zaken ondernomen: aanstellen van een Wzd-
functionaris, informeren van cliënten en verwanten, 
scholing voor zorgverantwoordelijken en de teams op 
locatie, aanpassingen in ONS-cliëntendossier voor juiste 
registratie, casuïstiekbesprekingen en locatiebezoeken door 
een afvaardiging van de Wzd-commissie. De cliëntenraad 
heeft ingestemd met het beleidsplan, de halfjaarlijkse 
rapportage t.a.v. onvrijwillige zorg is met hen besproken 
en uiteraard zijn zij betrokken bij de inzet van de 
cliëntvertrouwenspersoon (CVP).  

Cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger hebben 
in de Wzd de mogelijkheid om beroep te doen op een 
onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon (CVP) als zij vragen 
of klachten hebben over de zorg. Informatie over de CVP 
is te vinden op de website en is op de locaties verspreid. 
Elke CVP heeft kennis gemaakt met de locatie of met 

de clustermanager. In verband met  Corona is dat veelal 
digitaal gebeurd. In 2021 blijft verdere kennismaking en 
bekendheid geven een aandachtspunt en hopen we meer 
cliëntvertrouwenspersonen op locatie te kunnen uitnodigen.

De inspectie (IGJ) heeft in 2020 een inventariserend 
bezoek gebracht aan Lievegoed om inzicht te krijgen in 
het functioneren van de Wzd in de praktijk. Zij heeft een 
aantal bevindingen en aanbevelingen gedaan voor verdere 
implementatie. 

Kwalitatieve analyse

In de bijlage 5 van dit rapport zijn algemene kwantitatieve 
gegevens te vinden over de toepassing van onvrijwillige 
zorg. Doordat we nog niet alle gewenste gegevens uit 
het ECD kunnen genereren en ook een vergelijking met 
eerdere perioden ontbreekt, wordt de kwalitatieve analyse 
bemoeilijkt. Ook zijn de namen van subcategorieën in de 
eerste helft van 2020 aangepast, wat vergelijking lastiger 
maakt.  

Het merendeel van de stappenplannen die zijn ingevoerd, 
richt zich vooral op beperking van de bewegingsvrijheid. 
Door het overzetten van de onvrijwillige zorg vanuit de 
Bopz werden alle maatregelen kritisch onder de loep 
genomen. Hierdoor kon een deel van de maatregelen worden 
opgeheven. Een deel van de onvrijwillige zorg kon worden 
beëindigd, omdat men door de uitvoer van het stappenplan 
op alternatieven kwam, bijvoorbeeld in andere afspraken met 
de cliënt of een andere begeleidingswijze.  Bij een deel van de 
maatregelen die in het kader van de Bopz in het zorgplan was 
opgenomen, was geen sprake van verzet. Deze afspraken zijn 
met instemming van client en/of wettelijk vertegenwoordiger 
op een andere manier opgenomen in het zorgplan. 

Uitgelicht
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Daarnaast hebben we de zorg kunnen verbeteren door veel 
aandacht te besteden aan de bewustwording ten aanzien van 
onvrijwillige zorg. In de scholing en intervisie is bijvoorbeeld 
uitgebreid stil gestaan bij mogelijke uitingen van verzet door 
cliënten en ook over wanneer er echt sprake is van ernstig 
nadeel.

Tijdens evaluatiemomenten gedurende het jaar constateerde 
we dat er nog onduidelijkheid is over de toepassing van 
ambulante onvrijwillige zorg en dat er nog te weinig 
aandacht is geweest voor gedragsmedicatie die buiten de 
richtlijn wordt voorgeschreven. Hierop zal het beleidsplan 
worden aangepast. 

De Wzd is enthousiast ontvangen door alle betrokkenen. 
Medewerkers vertellen dat ze zich meer bewust zijn van 
onvrijwillige zorg. En zij ervaren duidelijke kaders om 
samen met de cliënt te zoeken naar alternatieven. De Wzd 
in de praktijk leidt zo tot nieuwe inzichten en zorgt ervoor 
dat we de cliënt nog meer betrekken bij het nemen van 
beslissingen. Een ervaring van een zorgverantwoordelijke: 
“ik kon met een cliënt prima afspraken maken over allerlei 
onderwerpen. Maar niet over onvrijwillige zorg. Door 
opnieuw het gesprek aan te gaan in de geest van de Wzd 
konden we samen tot nieuwe afspraken komen waardoor de 
toepassing van onvrijwillige zorg niet meer nodig was.”  

We houden steeds de bedoeling van de Wzd in het oog:  
nee, tenzij en wanneer we wél onvrijwillige zorg ‘moeten’ 
toepassen, hoe doen we dat dan zo min mogelijk ingrijpend 
voor de cliënt. 

Hoe verder?

In 2021 gaan we verder op de ingeslagen weg. Een groot 
deel van de implementatie is afgerond maar er zal blijvende 
aandacht in de teams zijn voor onvrijwillige zorg en 
werkwijze van de Wzd in de praktijk (bijvoorbeeld toepassing 
van huisregels). Teams kunnen in 2021 hun kennis onder 
meer vergroten door een nieuwe e-learning, het Wzd-spel 
en intervisiebijeenkomsten. Ook de inrichting van het 
elektronisch cliëntendossier wordt verder verbeterd. De 
Wzd-commissie wil in 2021 minimaal vier locatiebezoeken 
doen om in gesprek te gaan over de dagelijkse praktijk en 
te horen welke knelpunten er zijn. De Wzd-functionaris 
is daarbij betrokken en zal dit jaar meer zichtbaar zijn in 
zijn controlerende en toetsende rol. Daarnaast organiseren 
we casuïstiekbesprekingen met zorgverantwoordelijken 
op locaties met een afvaardiging van de Wzd-commissie. 
Het beleidsplan zal worden aangescherpt met informatie 
aangaande ambulante onvrijwillige zorg. Ook zal het plan 
van aanpak ten aanzien van gedragsmedicatie buiten de 
richtlijn verder uitvoering te krijgen. 

In 2021 zal ook de eerste samenwerking met een extern 
deskundige plaatsvinden. Samen met de zorgorganisaties in 
de regio Utrecht neemt Lievegoed deel aan de VGU-pool van 
extern deskundigen. Op die manier kan er gebruik gemaakt 
worden van elkaars externe expertise zoals in de Wzd is 
voorgeschreven.

De samenloop van de Wzd en Wvggz verdient nog steeds 
aandacht. Vanuit Lievegoed wordt deelgenomen aan een 
regionale projectgroep gericht op de uitvoer van IBS-
procedure en IBS-bedden in de regio.  Zie voor verdere 
gegevens ook bijlage 5 achter in dit rapport.
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Voortdurend verbeteren
Leren en verbeteren begint met inzicht in wat er mis ging en de 
analyse daarvan. In alle lagen van de organisatie willen wij lerend 
verbeteren, onszelf gericht evalueren en bepalen hoe wij ons werk 
beter kunnen doen. Wij leren van gesprekken met cliënten over 
hun zorgplan of over hun wensen (BiT), van klachten, incidenten, 
calamiteiten en van complimenten, maar ook leren wij uit de  
samenwerking met onze ketenpartners zoals scholen, gemeentes 
en andere zorgaanbieders.

Wij stimuleren onze teams om hun eigen verbeterpunten te  
benoemen en zelf regie te nemen over de uitvoer daarvan. 
In 2020 kon iedereen verbeteracties vastleggen in ons vernieuwde 
verbeterregister, ongeacht waar de verbeteractie uit voortvloeit. 
Bijvoorbeeld naar aanleiding van een incident, een audit of een 
klacht. Het verbeterregister is onderdeel van Triasweb, waar ook 
incidenten in worden geregistreerd. De omzetting van het oude naar 
nieuwe verbeterregister heeft gedurende het jaar plaatsgevonden. 

Triasweb biedt de mogelijkheid om verschillende rapportages te 
maken. In 2020 hebben we van die mogelijkheid gebruik gemaakt 
om de kwalitatieve analyse van incidenten en verbeteracties te 
verdiepen en verbeteren.   
Begin 2020 is de RI&E (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie ter 
bevordering van veilig en gezond werken) ondergebracht in Trias-
web, maar als gevolg van corona hebben we uitvoering op locatie 
moeten uitstellen tot 2021.

Hoe verder?
In 2021 gaan we met de teams uitvoering geven aan een actuele 
RI&E. Alle medewerkers wordt gevraagd een medewerkersscan  
in te vullen over veilig en gezond werken. Per team zullen de  
uitkomsten geëvalueerd worden en verbeteracties worden  
opgesteld ten behoeve van arbeidsomstandigheden.
Ook zal het actueel houden van ons vernieuwde verbeterregister 
en opvolgen van verbeteracties extra aandacht krijgen. 

Salvia, Driebergen
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Borgstichting, Haarlem
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De GGZ zorg bij Lievegoed heeft in 2020 een belangrijke ontwikke-
ling doorgemaakt. Het van oudsher brede aanbod van GGZ behan-
deling dat Lievegoed bood, is aangescherpt en is nu meer afge-
stemd op de specialisaties van Lievegoed. Het gaat dan om mensen 
die al langer problemen hebben, vastlopen of langdurig dreigen 
vast te lopen in hun leven en die behoefte hebben aan structuur, 
activering of juist acceptatie. Het kan daarbij gaan om (dreigende) 
langdurige psychische kwetsbaarheid zoals depressie, angst, trau-
ma en persoonlijkheidsstoornis waardoor mensen langere tijd niet 
meer mee kunnen doen op hun werk, opleiding, sociale leven etc. 
Deze mensen zoeken vaak lang naar een passend behandelaanbod. 
Lievegoed heeft ruime ervaring met verslavingszorg en is gespecia- 
liseerd in het behandelen van geestelijke gezondheidsproblemen 
en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Dat bracht in 2020 een aantal veranderingen met zich mee. De 
behandeling die we niet meer bieden, is afgebouwd. Patiënten zijn 
verwezen naar een andere zorgaanbieder om daar hun behande-
ling voort te zetten of de behandeling is afgerond bij Lievegoed. 

Ook zijn de klinieken in Wageningen en Bilthoven omgevormd tot 
specialistische woon- en behandellocaties voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of 
verslavingsproblematiek en voor mensen die hun leven lang inten-
sieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben (de zoge-
naamde Wlz GGZ plekken). Dat is terug te zien in de cijfers over de 
GGZ in 2020 (zie bijlage 6) Verder zijn we in 2020 gestart met het 
opnieuw beschrijven en vaststellen van de zorgpaden samen met 
de medewerkers, passend in het nieuwe profiel. 

We zetten daarmee meer in op het vormen van caring commu-
nities in Bilthoven, Haarlem en Wageningen waar mensen voor 
kortere of langere tijd kunnen aansluiten. Zij gaan een duurzame 
verbinding met ons aan. De focus is verlegd van het behandelen 
van klachten en symptomen behorend bij de psychische stoornis-
sen naar resocialisatie. Daarbij is het behandelen van psychia- 
trische klachten veel meer gericht op het wegnemen van de  
beperking die dit veroorzaakt. 

De gemeenschap verandert: caring 
community als basis voor GGZ zorg  

Verslaving
EPA/EPA

Voorkomend

LVB+

Verslaving
EPA/EPA

Voorkomend

LVB+

“Toekomst verder 
specialiseren op

dubbel / triple diagnoses”
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Smaragd, Amsterdam
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Waar liggen je ambities en krachten? Kun je zijn wie je bent? Krijg 
je de zorg en ondersteuning die je nodig hebt? En waar kunnen we 
hier met onze begeleiding en zorg nog beter op inspelen? We gaan 
met de cliënt of zijn vertegenwoordiger in gesprek over de ervarin-
gen van de cliënt. Het gesprek gaat over onderwerpen die belang-
rijk zijn voor een goed leven: hoe leef ik gezond, hoe voel ik mij, 
wat wil ik leren, wat beslis ik zelf, welke mensen ken ik, waar hoor 
ik bij, wat is van mij, wat mag ik doen en wat moet ik doen.

Wij onderzoeken dit met het cliëntervaringsinstrument Ben ik Te-
vreden (BiT). Tijdens deze gesprekken brengen we voor elke cliënt 
in kaart wat de kwaliteit van bestaan en cliëntervaring is, én hoe 
die verbeterd kan worden. De BiT-vragen worden verdeeld over 
de acht levensdomeinen van Schalock: lichamelijk welbevinden, 
psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, 
interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, materi-
eel welbevinden en rechten. Hieraan toegevoegd is het onderwerp 
intimiteit en seksualiteit. Extra informatie over BiT-gesprekken is 
terug te vinden in bijlage 3.

We streven ernaar om met iedere cliënt één keer per twee jaar een 
BiT-gesprek te houden. De gesprekken worden gevoerd door mede-
werkers van Lievegoed die hiervoor speciaal zijn getraind. Tijdens 
de training worden naast de uitleg van het instrument onder meer 
interviewtechnieken besproken en een oefengesprek gevoerd.  
In 2020 hebben we minder gesprekken kunnen voeren dan we 
wilden. De belangrijkste oorzaak is het effect van de coronamaat-
regelen. Hierdoor zijn er in dit jaar meerdere periodes geweest 
waarin het niet verantwoord was om met cliënten in gesprek te 
gaan of externe bezoekers te ontvangen. Een heel aantal geplande 

BiT-gesprekken kon dus niet doorgaan. Waar mogelijk hebben we 
geprobeerd om de gesprekken telefonisch of digitaal te doen maar 
er zijn ook gesprekken uitgesteld. 
In 2020 hebben we extra interviewers geworven en getraind. Er 
zijn in totaal 14 mensen opgeleid die in de loop van het jaar aan de 
slag zijn gegaan. Daarnaast hebben de werkwijze vereenvoudigd 
waardoor de interviewers meer eigen regie hebben over de  
uitvoering van de gesprekken.

In totaal voerden we in 2020 64 BiT-gesprekken.  Er zijn 33 
gesprekken gevoerd met cliënten op woonlocaties, 8 gesprekken 
met ambulante cliënten en 23 gesprekken met de wettelijk verte-
genwoordiger van de cliënt. De uitkomsten van het BiT-gesprek 
leveren soms directe afspraken op en worden altijd meegenomen 
in de zorgplanbespreking.

De gemeenschap ondersteunt 
In 2020 kreeg de pijler gemeenschapszin extra aandacht.  
Daarom besteden we in dit hoofdstuk extra aandacht aan we de 
drie domeinen die hier het meest bij aansluiten: zelfbepaling,  
interpersoonlijke relaties en deelname aan de samenleving.  
De andere domeinen beschrijven we korter. 

Cliënten gaven veel diverse antwoorden. Het is niet mogelijk om 
hiervan een volledig beeld te schetsen. We moeten ook vaststellen 
dat het door de uiteenlopende uitkomsten niet mogelijk was om 
een rode draad per domein vast te stellen. We streven ernaar dat 
we in 2021 meer gesprekken kunnen voeren, waardoor de kwan-
titatieve analyse beter mogelijk is. Hieronder beschrijven we de 
belangrijkste algemene uitkomsten.

De gemeenschap ondersteunt: 
cliëntervaringen  
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Wat beslis je zelf: zelfbepaling
We spreken met cliënten over onderwerpen als: bepalen aan welke 
activiteiten je meedoet, zelf doen wat je zelf kan, eigen keuzes, in-
vloed hebben op de dingen die je graag doet. Wanneer wil je onder-
deel van de gemeenschap zijn en waar ligt je individuele vrijheid. 
In de gesprekken vertellen de meeste cliënten dat zij tevreden tot 
zeer tevreden zijn over het domein zelfbepaling. Sommigen zijn 
minder tevreden over de mate van invloed die zij hebben op de  
dingen die zij graag willen doen. Bijvoorbeeld bij huishoudelijke 
taken of bij het klussen. 

“Ik zou graag de klusdingen in huis meer zelf doen in plaats van 
de facilitaire dienst. Zo voel ik mij meer betrokken.” 

Cliënten vinden het wel prettig dat begeleiding waar nodig  
ondersteuning biedt, bijvoorbeeld bij het plannen van afspraken. 

“Als begeleiding dingen rustig en duidelijk brengt, dan kan ik 
beter nadenken en beslissingen nemen.”

Over zelf keuzes maken lopen de ervaringen erg uitéén.  
Sommige cliënten geven aan dat zij zelf belangrijke keuzes kunnen 
maken en dat er veel in overleg gaat. Anderen vinden dat er teveel 
keuzes overgenomen worden. 

“Mijn ouders zien soms beren op de weg bij nieuwe dingen. Dat 
heeft invloed op mij. Ik wil in mijn zorgplan opnemen dat ik 
vanuit mijzelf blijf werken en dingen nastreef die ik wil en ze niet 

laat zitten omdat mijn ouders het geen goed idee vinden.”

In de gesprekken komt niet eenduidig naar voren dat de mate 
van zelfbepaling is verslechterd of juist is verbeterd door corona. 
Doordat er vanaf het begin van de coronacrisis op alle locaties 
alternatieve programma’s voor daginvulling zijn gemaakt, konden 
cliënten in ieder geval altijd deelnemen aan activiteiten. 

Welke mensen ken je: interpersoonlijke relaties 
We spreken met cliënten over onderwerpen als: heb je mensen 
om je heen waar je je fijn bij voelt, kan je terecht bij mensen voor 

hulp/advies, ben je belangrijk voor anderen, heb je mensen om je 
heen met wie je dingen samen doet? Voel je je onderdeel van een 
gemeenschap? Bijna alle cliënten geven aan dat ze mensen om 
zich heen hebben bij wie ze zich fijn voelen en bij wie ze terecht 
kunnen voor hulp of advies. 

“Ik heb goed contact met mijn moeder en zusje, ik kan praten 
met begeleiding en ik heb mijn vriendengroepje.”

Een aantal cliënten zou graag meer mensen om zich heen  
hebben om dingen mee samen te doen en een enkeling ervaart 
onvoldoende dat hij of zij belangrijk is voor de ander.  Cliënten 
hebben het dan meestal over de mensen in hun directe omgeving: 
groeps- of huisgenoten en begeleiders. 

“Ik heb op mijn werk veel te maken met gedrag van andere deel-
nemers die ik niet begrijp. Daar zou ik meer over willen leren. 
Ik heb op mijn werk wel iemand met wie ik dat kan bespreken.”

Contact met familie en vrienden is voor alle cliënten zeer belang-
rijk. Een aantal cliënten heeft behoefte aan een maatje of iemand 
om af en toe wat leuks mee te doen. Een deel van de cliënten heeft 
last gehad van de coronabeperkingen. Toen we onze bezoek- 
regeling konden versoepelen, was dat voor iedereen goed nieuws.

“Ik zou eigenlijk meer dingen willen doen met mijn familie, 
bijvoorbeeld uit eten of gezellig bijkletsen in de weekenden. 
Ik weet dat het nu niet mogelijk is door corona.”

Waar hoor je bij: deelname aan de samenleving 
Deelname aan de samenleving heeft betrekking op contact met  
de omgeving, deelname aan activiteiten en contacten via social 
media/internet. Alle cliënten zijn over het algemeen tevreden over 
de het contact met anderen in hun omgeving of via bijvoorbeeld 
social media. Een klein deel van de cliënten wil actiever kunnen 
deelnemen aan activiteiten in de omgeving. 
Het gebruik van social media verschilt wel erg per cliënt. Er zijn 
cliënten die vinden dat ze via Whatsapp goed contact kunnen  
onderhouden met vrienden. 
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“Ik vind whatsapp fijn om in contact te zijn met vrienden en  
familie. Ook door te bellen kan ik in deze tijd toch met ze in  
contact blijven, daar ben ik blij om.”

Andere cliënten geven juist aan hier helemaal geen behoefte aan 
te hebben of het spannend te vinden omdat je er rare dingen over 
hoort. Op locaties heeft de begeleiding dit jaar extra aandacht  
besteed aan het omgaan met social media. Mede door corona 
kwam dit meer op de voorgrond. Corona bemoeilijkte voor de 
meeste cliënten het contact met de omgeving.

“Door corona gaan veel activiteiten niet door. Ik zou zo graag iets 
willen doen, bijvoorbeeld naar de disco of iets creatiefs doen met 
de schildergroep.”

De inzet van digitale middelen leverde in ieder geval versneld 
nieuwe mogelijkheden op, zoals begeleidingsgesprekken via beeld-
bellen. Maar ook stimuleerde de coronabeperkingen het gebruik 
van whatsapp en themagerichte apps om contact met anderen te 
onderhouden en online activiteiten te kunnen doen.

Kort
Lichamelijk welbevinden
Vrijwel alle cliënten zijn tevreden over hoe gezond zij eten en  
80% geeft aan dat zij tevreden zijn over de hoeveelheid beweging. 
Iets minder dan de helft van de cliënten is ontevreden of zeer 
ontevreden over zijn dag en nachtritme, denk aan nachtrust en 
vitaliteit. “Ik slaap soms slecht, het gaat om het inslapen en dit is al 
jaren zo. Ik heb dat geaccepteerd zoals het is.”
Een klein deel van de cliënten voelt zich niet prettig in zijn lijf.  
“Er is heel weinig aanraking door corona, ik mis knuffelen.” 
Als gevolg van corona namen op veel locaties de buitenactiviteiten 
toe en werd er meer gewandeld. Dat kan hebben bijgedragen aan 
de hoge tevredenheid op dit domein. We willen ook bij versoepe-
ling van de coronamaatregelen ons blijven inzetten voor een breed 
aanbod aan buitenactiviteiten.
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Psychisch welbevinden 
Bijna alle cliënten geven aan zich zeer veilig te voelen en gelukkig 
te worden van dingen in hun leven. Een klein deel daarvan vindt 
het lastig om het aan te geven als hem iets dwars zit of ervaart te 
weinig ontspanning en rust. In de begeleiding van cliënten moeten 
we daar oog voor blijven houden.

“Ik ben de goede weg ingeslagen door dingen minder op te  
kroppen en meer te vertellen. Daar ga ik mee door zodat ik het 
kwijt kan als ik iets heb wat mij dwars zit.”

In dit rare jaar ontstonden bijzondere initiatieven. Eind maart 
hebben we besloten om (uiteraard onder strikte veiligheids- 
voorwaarden) een wens voor een bewoner in vervulling te laten 
gaan in het televisieprogramma ‘All you need is love’.

Materieel welbevinden 
Eigen spullen zijn voor onze cliënten vaak belangrijk. Zij geven 
bijna allemaal aan tevreden te zijn met de spullen die ze hebben. 

“Ik heb een telefoon om mee te bellen en een laptop voor mijn 
foto’s en muziek, dit vind ik voldoende.”

Een kwart van de cliënten is niet tevreden over het geld wat zij 
hebben. 

“Ik moet steeds goed kijken naar het budget dat ik te besteden heb. 
Hier kijk ik naar met zus en mijn persoonlijk begeleider.”

Persoonlijke ontwikkeling
Het grootste deel van de cliënten geeft aan dat ze tevreden tot zeer 
tevreden is over wat ze thuis en in hun vrije tijd kunnen leren. 
Tweederde vindt dat de dingen die ze leren ook echt belangrijk zijn. 

“Ik vind kleine dingen heel belangrijk, kleine stappen. 
Ik word gehoord in wat ik wil leren.”

Een klein van de cliënten die we hebben gesproken is ontevreden 
over wat ze kunnen leren op hun werk. Zij hebben soms andere 

verwachtingen of wensen wensen met betrekking werk. Werk 
kreeg dit jaar voor de meesten een andere vorm als gevolg van de 
corona-maatregelen. Op alle locaties hebben we vanaf het begin  
alternatieven geboden om zoveel mogelijk een zinvolle daginvulling 
mogelijk te blijven maken.

Rechten
Bijna alle cliënten vinden dat ze respectvol omgaan met anderen. 
Toch vindt een kleine groep cliënten dat er niet altijd respectvol 
met henzelf wordt omgegaan.

“Op mijn nieuwe woning wordt er met respect met elkaar 
omgegaan, dat vind ik fijn.” 

Bij dergelijke uitkomsten bekijken we samen met de  
cliënt hoe we hier verandering in kunnen brengen. Bijna elke  
cliënt vertelt een veilige, fijne plek voor zichzelf te hebben waar 
niet iedereen zomaar binnen komt. 

“Als spanning hoog oploopt, ga ik naar mijn kamer om rustig 
te worden.”

Een paar cliënten vinden dat er onvoldoende naar hun  
wensen wordt geluisterd. 

“Fitness is gestopt vanwege corona, het werd te duur. Dat was 
door mijn moeder besloten zonder dit met mij te overleggen. 
Ik heb dit geaccepteerd maar mis dit wel.”

Seksualiteit en intimiteit 
Uit de respons blijkt dat dit voor veel cliënten nog een lastig 
onderwerp is om over te praten. De optie ‘geen antwoord’ is vaak 
ingevuld. De cliënten die hier wel over wilden praten, gaven aan 
dat ze over het algemeen tevreden zijn over wat zij weten over hun 
lichaam en zij tevreden zijn over hoe zij zich voelen als ze  
aangeraakt worden. 

“Hier wil ik wat aan doen: niet ontevreden zijn dat ik geen 
vriend heb, ik mis het niet maar sta er wel voor open.”
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Een bijna de helft van de cliënten die we gesproken hebben is 
niet tevreden over de mogelijkheden die zij hebben om intieme en 
seksuele contacten te zoeken. Een kleinere groep geeft aan niet te-
vreden te zijn over hun weerbaarheid tegen ongewenste contacten. 

“Ik zou soms meer willen dan dat ik nu kan. Bijvoorbeeld  bood-
schappen doen, plezier maken of seksualiteit beleven.” 

In de periode 2018-2019 heeft het onderwerp door het ontwikkel-
plan seksualiteit extra aandacht gehad, maar afgelopen jaar was 
gekozen om dit onderwerp vooral op individueel niveau aandacht 
te geven. De uitkomsten in de BiT-gesprekken laten zien dat we 
voortdurend moeten nadenken op welke manier we dit onderwerp 
onder de aandacht blijven brengen.  

Algemeen beeld
In vergelijking met 2019 is de mate van tevredenheid op alle  
domeinen lager in 2020. Hier ligt een aantal mogelijke verklaringen 
aan ten grondslag. Door de maatregelen als gevolg van corona 
hebben veel cliënten zich beperkt gevoeld op allerlei gebieden. 
Sommigen konden minder of niet naar hun werk zoals ze dat 
gewend waren, cliënten konden minder bezoek ontvangen of zelf 
op bezoek bij anderen en sport en andere activiteiten buitenshuis 
waren of zijn nog steeds niet mogelijk. Op alle locaties hebben we 
vanaf het begin van de coronacrisis ingezet op alternatieve vormen 
van daginvulling. Dat werd over het algemeen gewaardeerd.  
Voorbeelden van alternatieven: schilderen, muziek en andere 
kunstzinnige activiteiten in de woning, spelletjesmiddagen, meer 
buitenactiviteiten in kleinere groepjes (bijvoorbeeld yoga) en meer 
gebruik maken van digitale mogelijkheden voor dagactiviteiten 
zoals de belevenistafel. 

Een andere verklaring ligt in het feit dat in 2019 gestart is met 
BiT-gesprekken. Er zijn in dat jaar minder gesprekken gevoerd 
dan in 2020, waardoor de uitkomsten in 2019 minder representa-
tief waren dan in 2020. Ook moesten zowel cliënten als de inter- 
viewers wennen aan de gespreksmethodiek, waardoor inter- 
viewers soms nog voorzichtig waren in doorvragen en het stellen 
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van kritische vragen. In de training van interviewers in 2020 is 
daar ook extra aandacht aan besteed.

Daarnaast is ook meer gebruik gemaakt van de gesprekslijst die 
ontworpen is voor cliënten met een ernstige meervoudige beper-
king. Deze cliënten kunnen het gesprek niet zelf voeren. Een fami-
lielid en begeleiding geven beiden weer wat zij bij de cliënt zien op 
de verschillende domeinen. In deze uitkomsten valt op dat verwan-
ten en begeleiding de kwaliteit van hun leven lager beoordelen dan 
cliënten zelf.

Het jaar 2020 werd getekend door de corona-crisis. Helaas hebben 
we daardoor minder gesprekken kunnen voeren dan we ons had-
den voorgenomen. Uit de BiT-gesprekken, die we nog wel hebben 
kunnen voeren, blijkt dat impact van corona voor de meeste van 
onze cliënten groot was. 

Corona maakte ook dat veel van onze plannen uitgesteld moesten 
worden: de achterbanraadpleging over vrijetijdsbesteding, het aan-
trekken van nieuwe vrijwilligers en maatjes, en het uitbreiden van 
dagbestedingsplekken buiten de deur. 

Wel hebben we binnen Lievegoed de werkgebieden Biltse Born in 
eigen beheer genomen. Met de tuin, de kas, de keuken en de  
ateliers zijn we in staat om zinvol werk te bieden, zowel voor  
mensen die bij ons wonen als ook mensen van buitenaf.

Ook is er een achterbanraadpleging via MS Teams geweest met 
een afvaardiging van lokale cliëntenraden over de nieuwe Wet  
medezeggenschap cliënten zorg (Wmcz). Met de centrale cliënten-
raad  is gedurende de corona-uitbraak telkens overleg geweest over 
de kaders voor bezoek, aanpassingen in dagactiviteiten en de  
actuele stand van zaken in de locaties als gevolg van corona. Ook 
met de lokale cliëntenraden was daar gesprek over. Bijvoorbeeld 
over logeren, reizen, dagactiviteiten, bezoek en uitjes.
Vanwege het lage aantal gesprekken en de diversiteit van uit-
komsten was het niet mogelijk om een duidelijke rode draad per 
domein te ontdekken. Vooral op cliëntniveau hebben de gesprek-
ken tot verbeteracties geleid. We hopen volgend jaar een bredere 

kwantitatieve analyse te kunnen maken. 

Hoe verder?
In 2021 gaan we meer BiT-gesprekken voeren dan in 2020. We 
hebben een volledig team van BiT-interviewers en er is planning 
gemaakt voor het hele jaar. Als corona het toelaat zullen we de ge-
sprekken op de locaties houden. Anders zullen we zoveel mogelijk 
gesprekken online laten doorgaan. 

Daarnaast hebben we nadrukkelijk aandacht voor de kwantitatieve 
analyse van de uitkomsten. Met meer BiT-gesprekken zullen de 
uitkomsten representatiever zijn en hopen we ook op locatie- en 
organisatieniveau te kunnen zien waar de vragen en behoeften van 
cliënten liggen op de verschillende domeinen. De gesprekken met 
cliënten en verwanten over de nieuwe strategie kunnen bijdragen 
aan een betere duiding van de tevredenheid, wensen en behoeftes 
van cliënten, nu en in de toekomst. 
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De gemeenschap is een belangrijke pijler van onze zorg. Dat geldt 
zowel voor onze cliënten als onze medewerkers. De betekenisvolle 
relatie tussen cliënten en medewerkers in die gemeenschap staat 
steeds centraal. Elke dag opnieuw doen onze medewerkers hun 
uiterste best om cliënten te begeleiden, zodat zij hun leven zinvol 
en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten. 

Lievegoed wil haar medewerkers daarin motiveren en onder-
steunen door te investeren in een gezond, positief en uitdagend 
werkklimaat. We zorgen ervoor dat medewerkers elkaar kunnen 
ontmoeten en zich verbonden voelen binnen de teams maar ook 
met de verschillende locaties van Lievegoed. Moeilijke momenten 
delen we en successen vieren we samen. Regelmatig samen dingen 
doen vinden we belangrijk, bijvoorbeeld elkaar ontmoeten tijdens 
jaarfeesten, inspiratie-  en lunchbijeenkomsten.
En we bieden onze medewerkers scholing en training aan. In 2020 
was dit alles een uitdaging door de beperkingen als gevolg van 
corona. Lievegoed heeft net als voorgaande jaren vaste opleidings-
plekken aangewezen waarin de combinatie van leren en werken de 
basis vormt.

Ook stimuleren we medewerkers om regelmatig met elkaar te  
reflecteren op de geboden zorg, zodat zij zich als zorgverleners en 
als team kunnen blijven ontwikkelen. Hierbij maken we onder 
meer gebruik van het instrument teamreflectie.

Inhoudelijke verdieping door teamreflectie 
Wat doen we goed? En wat willen we anders of beter doen met 
het oog op het bevorderen van zelfstandigheid? In het kader van 

de corona-uitbraak gaven we de teams in 2020 de gelegenheid om 
zelf te kiezen of er ruimte was om de teamreflectie uit te voeren. 
Het jaarthema was ‘hoe geven we invulling aan de zorg binnen 
de mogelijkheden en beperkingen van de corona-uitbraak. Onder 
leiding van de gedragsdeskundige gingen medewerkers met elkaar 
in gesprek. De teams bespraken met elkaar de volgende vragen: 

• Wat heeft corona met de cliënten gedaan en met ons als  
medewerkers?

• Wat heeft corona ons “gekost”? 
• Wat heeft corona ons gebracht en waar zien we dat in terug? 
• Wat willen we graag vasthouden?

Een korte weergave van de uitkomsten
Wat heeft corona met de cliënten gedaan en met ons als medewerkers?
• We missen informeel contact. Via een beeldscherm is het  

lastiger afstemmen.
• Beperkingen en eenzaamheid van cliënten worden scherper 

zichtbaar.
• Voor iedereen is het anders!
• Er werd van ons als begeleiders maar ook van cliënten meer 

flexibiliteit gevraagd. 
• Cliënten vroegen meer om duidelijkheid en geruststelling.
• Noodgedwongen vonden we nieuwe vormen van dagactiviteiten 

tijdens de lockdowns.
• Onzekerheid hoort erbij maar levert creatieve oplossingen op.

Wat heeft corona ons “gekost”?
• Eenzaamheid
• Gemis aan menselijk contact en afstemming met het team.

5. De gemeenschap versterkt:  
onze medewerkers 
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• Meer onzekerheid en onduidelijkheid.
• Meer spanningen tussen bewoners.
• Je moet je continu aanpassen en flexibel zijn. 
• We hadden meer geduld en energie nodig.
• Het rooster is onvoorspelbaarder.
• De rek is eruit
• Minder sociale contacten

Wat heeft corona ons gebracht en waar zien we dat in terug?
• Dankbaarheid voor de kleine dingen.
• Efficiënter vergaderen.
• Sommige cliënten laten meer zelfstandigheid zien door alle 

opgelegde maatregelen.
• Cliënten worden strijdbaarder. De cliëntenraad is zichtbaarder 

geworden.
• Teams vinden hun eigen weg, we redden het met elkaar!
• We maken beter gebruik van technische mogelijkheden.
• Focus op wat echt belangrijk is.
• Veerkracht bij cliënten en medewerkers.
• Minder moeten geeft rust en ruimte.

Wat willen we graag vasthouden?
• Nieuwe ideeën en ‘uitvindingen’ die het heeft opgeleverd.
• Samen meegroeien in een veranderende wereld.
• Meer verdieping in gesprek over wat iemand nodig heeft. Focus 

op wat echt belangrijk is voor de cliënt.
• Minder afhankelijk zijn van de buitenwereld. Onze eigen ge-

meenschap zelf vormgeven. 
• Wij-gevoel vasthouden, zowel onder bewoners als medewerkers 

als gezamenlijk.
• Samen doen, elkaar nodig hebben.
• Vertrouwen op veerkracht van onze cliënten en medewerkers.

Aan de hand van de uitkomsten van de teamreflectie, gingen de 
teams aan de slag met het formuleren van verbeter- en ontwik-
kelpunten, de vertaalslag naar de praktijk.  Teams verbinden de 
bovenstaande uitkomsten met name aan de drie pijlers gemeen-
schapszin, zingeving en heel de mens. Aangezien de coronamaat-
regelen doorlopen in 2021, worden veel van de uitkomsten al in de 
praktijk toegepast. Op het moment dat de coronamaatregelen ver-
gaand versoepeld worden, kijken we op team- en organisatieniveau 
opnieuw naar de inzichten die de corona-pandemie ons hebben 
gebracht en hoe we die kunnen behouden voor de praktijk.

38



Betrokken en vakbekwame medewerkers 
Onze medewerkers vormen het hart van goede zorg. Werkplezier, 
ontwikkeling, professionaliteit en een veilig werkklimaat zijn 
belangrijke elementen om goede zorg te realiseren. De corona- 
epidemie vroeg in 2020 van iedereen extra flexibiliteit en uit- 
houdingsvermogen. Des te belangrijker is het om medewerkers  
een aantrekkelijke en inspirerende werkplek te bieden. 

Nieuwe besturingsfilosofie: de gemeenschap als basis
De gemeenschap is het uitgangspunt van ons handelen. Daarbin-
nen kennen mensen elkaar en maken met elkaar de gemeenschap 
op lokaal niveau: cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilli-
gers. Kleinschaligheid is voorwaarde om elkaar en elkaars situatie 
te kennen. 

Goede en liefdevolle zorg laat zich daarbij niet alleen vatten in 
procedures, protocollen en werkinstructies. Het gaat erom hoe de 
professional met die kaders omgaat. Dat is ook niet altijd meetbaar, 
maar wel merkbaar. Dit alles maakt dat we de dagelijkse aanstu-
ring van de zorg organiseren dichtbij daar waar het gebeurt op 
locaties. Zodat cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers 
zich gehoord en gezien voelen.

Dat heeft in 2020 geleid tot de herijking van het besturingsmodel. 
Daarin hebben we nog steviger vastgelegd dat de gemeenschap 
op locaties de basis is voor onze zorg. Binnen die gemeenschap is 
daarin sprake van duale aansturing; enerzijds de zorginhoudelijke 
sturing en anderzijds het zorgen voor een gezonde bedrijfsvoe-
ring. Voor elke medewerker van Lievegoed geldt dat hij of zij zich 
verbindt met de eigen gemeenschap waar hij of zij werkt.  Onze 
kernwaarden – aandacht, ontmoeten, ontwikkelen en gastvrij-
heid – zijn daarbij de leidraad. Ruimte om zelf invulling te geven 
aan je werk en de behandeling en begeleiding die je biedt, is voor 
medewerkers vaak een belangrijke factor om plezier in hun werk 
te hebben. Een andere factor is gezien en gewaardeerd worden en 
verbinding hebben met de mensen om je heen, deel uitmaken van 
een gemeenschap. 

Hoe verder?
Per 1 april 2021 is het vernieuwde besturingsmodel van kracht. Als 
gevolg daarvan worden drie extra teamleiders geworven voor de 
aansturing van onze locaties. 

Verbinden door ontmoeten, juist tijdens corona
We willen actief gelegenheid creëren voor ontmoeting. Een belang-
rijke element van onze pijler gemeenschapszin. Juist in dit jaar 
dat zo werd gekenmerkt door de corona-epidemie, vonden we het 
belangrijk om met elkaar moeilijke moment én successen te delen. 
We deden dat door toch onze jaarfeesten te vieren binnen de mo-
gelijkheden van de coronabeperkingen: meestal in kleinere groe-
pen, zonder familieleden van cliënten en niet samen met andere 
locaties. Bijzondere initiateven kleurden het jaar: van een attentie 
van lokale ondernemers voor onze medewerkers, teams die iets 
extra’s maakten voor hun cliënten, kaartjes stuurden aan zelfstan-
dig wonende cliënten. Lievegoed heeft medewerkers op persoonlijk 
vlak een hart onder de riem proberen te steken door op verschil-
lende momenten een videoboodschap van de bestuurder te sturen 
en medewerkers ontvingen op twee momenten een persoonlijk 
kaartje met attentie op hun huisadres. 

Scholing
Door de beperkingen in verband met corona is een aantal scholingen 
niet doorgegaan. Een aantal trainingen hebben we als cruciale 
trainingen benoemd en deze zijn, ondanks corona, wel doorgegaan, 
waaronder trainingen medicatieveiligheid, voorbehouden- en 
risicovolle handelingen en POMA-trainingen. Ondank dat deze 
trainingen soms fysiek contact vragen, hebben we die (in aange-
paste vorm met in achtenneming van maatregelen) toch door laten 
gaan omdat ze een bijdrage leveren aan de veiligheid van cliënten 
en medewerkers. Ook zijn de ontruimingsoefeningen en BHV- 
trainingen zoveel mogelijk doorgegaan.

Lievegoed heeft ook in 2020 weer vaste opleidingsplekken aange-
wezen. Medewerkers en zij-instromers kunnen zo een reguliere 
vakinhoudelijke opleiding volgen en daar bovenop een antropo-
sofische opleiding. In totaal maakten 17 mensen gebruik van een 
opleidingsplek, waarvan er 11 in 2020 startten. 
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Antroposofie: aandacht voor 
gemeenschapszin 
De antroposofie onderscheidt Lievegoed 
als zorgorganisatie. We willen die identiteit 
blijven versterken en verankeren. Zodat 
mensen deze identiteit niet alleen ‘van een 
afstandje herkennen’ maar ook doorleven en 
in de praktijk kunnen brengen in hun werk. 
De zes pijlers van antroposofische zorg geven 
richting aan ons handelen. Elk jaar hebben 
we aandacht voor een van onze zes pijlers. In 
2020 stond de pijler gemeenschapszin centraal. 
Een begrip dat enorm onder druk kwam te 
staan toen bleek dat de corona-beperkingen 
op bijna elke vorm van samenzijn invloed had. 
We werden uitgedaagd om toch manieren te 
vinden om gezamenlijkheid te ervaren. Vaak 
lukte dat, maar de beperkingen zorgde ook voor 
teleurstellingen.

In ons intern opleidingsprogramma scholen 
we medewerkers in onze visie, onze pijlers en 
op welke manier we die in de praktijk kunnen 
vormgeven. Op de ‘Welkom bij Lievegoed’- dag, 
met de basistraining antroposofie, aangevuld 
met trainingen in het team. De meeste 
trainingen zijn in 2020 niet doorgegaan vanwege 
corona. ‘Welkom bij Lievegoed’-dag vond 
digitaal plaats. 

Begin 2020 wilden we ons project ‘gluren bij de 
buren’ wegens groot succes voortzetten. Daarbij 
kunnen medewerkers bij hun collega’s in op 
andere locaties kijken hoe zij de antroposofie 
op hun locatie in de praktijk brengen. Locaties 
gebruiken hiervoor het zogenaamde pijlerplan 

om voor elke antroposofische pijler vast te 
leggen hoe die op hun locatie ingevuld wordt.  
Het is een dynamisch plan waarin elke keer 
verdieping plaatsvindt per pijler, bijvoorbeeld 
door opgedane ervaringen bij het ‘gluren bij de 
buren’.  Door corona hebben we helaas moeten 
wachten met het gluren bij de buren.  

Hoe verder?

In 2020 had de pijler gemeenschapszin onze 
extra aandacht. Dat blijft zo in 2021. We hopen 
dat we dan alsnog een nieuwe start kunnen 
maken met ‘gluren bij de buren’.

Als onderdeel van ons interne opleidings-
programma zullen we de basisscholing 
antroposofie en teamtrainingen over dit thema 
opstarten zodra dat weer kan. Dit geldt ook voor 
de individuele scholingen via de Academie voor 
Antroposofische Gezondheidszorg en Scillz, 
beroepsopleider voor de zorg vanuit holistische 
mensvisie. 

Elkaar inspireren over diverse 
antroposofische thema’s doen we in onze 
inspiratiebijeenkomsten, die we meerdere keren 
per jaar organiseren.  Hopelijk kunnen we 
deze leuke bijeenkomsten in de loop 2021 weer 
openstellen voor al onze medewerkers.  

Uitgelicht
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Aandacht voor veiligheid en werkdruk 
Corona en infectiepreventie: veilige arbeidsomstandigheden voor 
onze medewerkers vinden wij belangrijk. In 2020 ging onze aan-
dacht voornamelijk uit naar corona en infectiepreventie. Sinds de 
uitbraak zorgt een crisisbeleidsteam dat voor medewerkers telkens 
een up-to-date draaiboek beschikbaar is met daarin de belang-
rijkste informatie over veilig werken, quarantaineregels, testin-
formatie, tips om vol te houden en een aanbod voor medewerkers 
om coachingsgesprekken te voeren. Dit hebben we ondersteund 
met instructiefilmpjes, een corona-vragenkwartier en een digitale 
presentatie van het draaiboek. Ondanks dat we gewend raakten 
aan de nieuwe werkwijze, bleven de corona-beperkingen van grote 
invloed op het werken met onze cliënten in 2020.

Hoe verder? 
We blijven alert en zullen steeds het draaiboek aanpassen aan 
de nieuwe regels. De verwachting is dat zowel onze cliënten als 
medewerkers in 2021 gevaccineerd zullen zijn. Het is nog onbekend 
welke versoepelingen dan mogelijk worden. Hierover zijn en gaan 
we telkens ook met de cliënten(raden) en ondernemingsraad in 
gesprek.

Agressie: nieuwe medewerkers die komen werken op locaties waar 
agressie aan de orde is, volgen de training POMA (professioneel 
omgaan met agressie). In deze training wordt ook aandacht besteed 
aan Triple C, zodat de interventies op elkaar aansluiten. In 2020 heb-
ben we de training en scholing op het gebied van agressie als crucia-
le trainingen benoemd en zijn deze, ondanks corona, doorgegaan. 

Werving nieuwe medewerkers
Krapte op de arbeidsmarkt is een probleem waar ook Lievegoed 
mee te maken heeft. Corona heeft de zorg als vitaal beroep wel 
zichtbaarder gemaakt, maar vacatures hebben we nog steeds. Met 
een gezamenlijke advertentie van antroposofische zorgaanbieders 
proberen we potentiële medewerkers enthousiast te maken voor 
antroposofische zorg.  

Lievegoed wil zich laten zien als een aantrekkelijk werkgever. Met 
onze ‘Welkom bij Lievegoed’-dag laten we nieuwe medewerkers 

Helias, Rotterdam
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kennis maken met onze organisatie en visie. Door corona waren ze 
deze keer digitaal en korter dan gewoonlijk. 
Ook is in 2020 aandacht geweest voor goede en soepele administra-
tieve processen, zoals het indiensttredingsproces.  En een nadere 
analyse van verzuim- en verloopcijfers leerde dat jonge mede- 
werkers relatief kort in dienst bleven bij Lievegoed. Daarom zijn 
we eind 2020 een pilot gestart op locatie Joriskring: de nieuwe, 
jonge medewerker krijgt bij start een maatje in de vorm van een 
meer ervaren collega toegewezen en het inwerkprogramma is aan-
gescherpt. In 2021 zullen we de resultaten van de pilot beschikbaar 
zijn en kunnen we daarmee verder.

Hoe verder?
In 2021 is het projectplan werving en selectie vastgesteld en zal dit 
jaar verder worden uitgevoerd. Daarnaast nemen we deel aan een 
onderzoek van Utrechtzorg over de motieven onder jonge mede-
werkers om in de zorg te willen werken. Deze inzichten nemen we 
mee in de implementatie van ons plan werving en selectie. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn een verrijking in onze zorg. Een van de mede- 
werkers, die vrijwilligers bij Lievegoed de weg wijst, vertelde:  
‘vrijwilligers zijn voor cliënten de verbinding met de maatschappij’. 
Wij zijn blij met elke vrijwilliger die zich aan Lievegoed verbindt. 
Vrijwilligers komen van buitenaf maar zijn ook vaak familieleden 
of bekenden van cliënten. Door hun inzet krijgen cliënten meer 
individuele aandacht en kunnen ze soms iets doen wat anders niet 
mogelijk is. Voorbeelden van inzet van vrijwilligers: een ex-leerling 
van onze weefopleiding helpt elke week in de weefwerkplaats, op 
de boerderijen helpen vrijwilligers in buitenactiviteiten, organisa-
tie van koffiebijeenkomsten in het weekend, voorlezen of muziek 
maken in de huizen. Door corona konden veel vrijwilligers veel 
minder doen dan normaal. “Het moeilijkste tijdens de lockdowns vond 
ik dat ik alle contact verloor met bewoners. Het directe menselijk contact 
en het aanwezig zijn op de groep is een groot deel van mijn werk en het 
was met deze bewoners niet te vervangen door beeldbellen” vertelde een 
van onze vaste vrijwilligers.  Maar nu langzamerhand steeds meer 
mensen gevaccineerd zijn, komt er gelukkig weer meer ruimte. De 
werving van nieuwe vrijwilligers heeft blijvende aandacht nodig. 

Vooral vrijwilligers vinden als maatje voor individuele cliënten 
blijft moeilijk.

Hoe verder?
We gaan er vanuit dat we in 2021 met verdere versoepeling van 
de maatregelen ook onze vrijwilligers weer volledig mee kunnen 
doen. Daar kijken wij naar uit.  
Het is afgelopen jaar niet gelukt om substantieel meer vrijwilligers 
te werven. Dat vraagt om maatwerk vanwege de grote verschillen 
tussen locaties en de regionale netwerken waar ze onderdeel van 
uitmaken; een plan op maat per locatie.
 
Duurzame inzetbaarheid 
Werk en gezondheid gaan hand in hand. In 2020 heeft Lievegoed 
samen met een nieuwe arbodienst gekozen voor de aanpak ‘anders 
kijken naar verzuim’. Deze aanpak is erop gericht meer mensen 
met plezier en succesbesef aan het werk te houden. We hebben 
met de arbodienst verder geïnvesteerd in de inzet van coaches die 
managers en teamleiders helpen om deze aanpak in de praktijk 
te brengen.  Met deze aanpak willen we het verzuimpercentage in 
2021 stapsgewijs naar beneden brengen, eerst conform het gemid-
delde in de GHZ en vervolgens weer naar onder de 5%. Zie verder 
bijlage 2. 
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Onderdeel van het rapport is een reflectie op de inhoud door 
interne en externe betrokkenen. Met hen hebben we het gesprek 
gevoerd over een conceptversie van dit rapport. Deze bijeen- 

komsten hebben waardevolle inzichten opgeleverd die mede bijdra-
gen aan de verbetering van onze zorg en begeleiding. Een weergave 
van deze reflectie kunt u lezen in dit hoofdstuk.

Reactie van de centrale en lokale cliëntenraden van Lievegoed 

De cliëntenraden van Lievegoed menen dat het kwaliteitsrapport 
duidelijk weergeeft op welke wijze er in 2020 gewerkt is aan de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg. We zien in het rapport een 
mooie balans in informatie over de jaarthema’s, de dilemma’s waar 
cliënten, medewerkers en verwanten dagelijks mee te maken 
hebben en de effecten van corona. Hoewel duidelijk leesbaar is dat 
een aantal projecten vertraagd is vanwege corona, zien de cliënten-
raden dat er toch stappen zijn gezet.

De cliëntenraden vragen aandacht voor de cliëntervaringsgesprek-
ken met het instrument ‘Ben ik Tevreden’ (BiT). Het bleek in 2020 
niet haalbaar om alle cliënten, die in aanmerking kwamen voor 
een BiT- gesprek, ook daadwerkelijk te spreken. Het zou wenselijk 
zijn als er in 2021 een inhaalslag gemaakt wordt. 
De cliëntenraden vinden het een gemis dat het thema seksualiteit 
in 2020 minder aan bod lijkt te zijn geweest dan in voorgaande 
jaren. In de BiT-gesprekken komt naar voren dat veel cliënten het 
moeilijk vinden om over dit onderwerp spreken. De cliëntenraden 
vragen blijvende aandacht voor dit onderwerp. 

Het is de cliëntenraden bekend dat er schaarste is op de arbeids-
markt en dat het lastig blijft om geschikte medewerkers te vinden 
en aan de organisatie te binden. Het is goed om te lezen dat Lieve-
goed daar aandacht voor blijft hebben, ook in de komende jaren.

Als cliëntenraden hebben we ervaren hoe groot en ook verschil-
lend de gevolgen van corona ervaren werden. Sommige cliënten 
voelden zich in hun vrijheid beperkt en hadden moeite met de 
beperkingen. Voor andere cliënten bleek corona meer rust en 
overzicht met zich mee te brengen. Voor de meeste verwanten was 
het moeilijk dat de bezoekmogelijkheden beperkt waren en dat de 
jaarfeesten niet gezamenlijk gevierd konden worden. Dat lezen we 
ook terug in het rapport. Maar we hebben gemerkt dat iedereen 
voortdurend bereid was om na te denken over alternatieven. In 
de loop van het jaar is meer samen met de cliëntenraden gezocht 
naar de best passende manier om met de coronabeperkingen om 
te gaan. Dat hopen we als cliëntenraden ook in de komende tijd op 
die manier voort te zetten.

Interne en externe reflectie

45



Reactie van de ondernemingsraad van Lievegoed

Het rapport is een goed leesbaar stuk. 
De OR vindt het een helder en mooi document dat eer doet aan 
waar de medewerkers het afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben. 
De doelen en hoe daar uitvoering aan is gegeven zijn concreet om-
schreven. Het rapport geeft duidelijk weer waar de coronacrisis  

invloed op heeft gehad en welke stappen er evengoed zijn gemaakt 
en hebben plaats gevonden. Mooi om te zien dat de ambities binnen 
Lievegoed nu kleiner en haalbaarder zijn.  
Al met al een stuk waaraan je duidelijk kan zien wat Lievegoed 
doet en waar Lievegoed voor staat.

Reactie van de raad van toezicht van Lievegoed 

Met veel waardering heeft de raad van toezicht kennisgenomen 
van het kwaliteitsrapport van het jaar 2020. Het rapport weerspie-
gelt op heldere wijze hoe Lievegoed de kwaliteit en veiligheid van 
de zorg heeft vormgegeven en verbeterd.

Als raad van toezicht zien we toe op de kwaliteit en veiligheid van 
de door Lievegoed verleende zorg. We onderscheiden daarbij het 
sociaal-morele, het technische en het bestuurlijk aspect.

Lievegoed koos in 2020 als jaarthema de pijler gemeenschapszin. 
Kijken we naar het sociaal - morele aspect, dan zien we dit als  
belangrijke waarde terugkomen in de ambitie en uitvoering van 
zorg voor onze cliënten. De verbinding tussen de visie en antro- 
posofisch geïnspireerde waarden enerzijds en professionaliteit van 
zorg anderzijds kenmerkt Lievegoed. De raad van toezicht vraagt 
daarbij aandacht voor de verdere verankering van die waarden in 
het methodisch werken als belangrijk fundament voor de kwaliteit 
van de zorg. 

Het onderwerp medicatie heeft veel aandacht gehad en dat is terug 
te zien in onder andere de analyse van de incidenten en de acties 
die daaruit zijn voortgevloeid. De raad van toezicht vraagt aan-
dacht in het rapport te besteden aan de vertaling van de analyse 
naar verbeteracties. 

Kijkend naar het technisch aspect kunnen we niet om de  

 
gevolgen heen die de coronapandemie heeft gehad op de primaire 
zorg. De raad van toezicht ziet dat het veel heeft gevraagd van  
cliënten, verwanten en medewerkers. Het heeft ook laten zien 
welke flexibiliteit en veerkracht mensen hebben. De beperkingen 
die corona met zich meebracht zorgden voor een versnelde integra-
tie van technologie in het primair proces. Voorbeelden hiervan zijn 
online behandeling in de GGZ, online zorgplanbesprekingen en 
intensiever gebruik van social media en ondersteunende app’s door 
cliënten. Het verdient de aanbeveling om deze versnelde ontwikke-
ling vast te houden en verder uit te werken.

Uitgaande van het bestuurlijk aspect, zien we dat er op diverse ma-
nieren initiatieven zijn geweest om de gemeenschap die Lievegoed 
vormt te laten groeien en ontwikkelen. Corona stelde de samen-
leving op de proef, maar het rapport leert dat Lievegoed in 2020 
steeds gezocht heeft naar verbinding en ontmoeting in de driehoek 
van cliënten, verwanten en medewerkers. Scholing van mede- 
werkers is waar mogelijk voortgezet en jaarfeesten zijn in aange-
paste vorm gevierd. Daarnaast is een start gemaakt met invoering 
van een vernieuwde besturingsfilosofie waarbij de gemeenschap op 
locatie het uitgangspunt is.  

Het rapport laat duidelijk zien waar de kwaliteit van zorg nog kan, 
moet en zal worden verdiept en verbeterd. Daarmee wordt inhoud 
gegeven aan de speerpunten van Lievegoed: de gemeenschap te 
versterken, ondersteunen en verbinden met de samenleving.
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Reactie van de externe visitatiecommissie

De externe visitatiecommissie bestond uit een medewerker van 
het LSR (landelijk steunpunt van (mede)zeggenschap in de sector 
zorg en welzijn), de account- en contractmanager Wmo gemeente 
Haarlem, een projectleider van Utrechtzorg (arbeidsmarktorgani-
satie voor zorg en welzijn) en de oprichter van Scillz (zorgopleider 
met holistische kijk op zorg).

De bijeenkomst met externe deelnemers was inspirerend, infor-
matief en verhelderend. De inhoud van het rapport stond centraal 
en veel onderwerpen zijn aan de orde gekomen. Een deel van de 
opmerkingen en verbetersuggesties is direct in de tekst verwerkt. 
Het gaat dan meer om verduidelijkingen of taalkundige/spellings-
suggesties. In het rapport is hieronder een korte samenvatting van 
de bevindingen en aanbevelingen opgenomen.

Algemeen beeld: Lievegoed maakt een zorgvuldig en helder 
rapport waarin duidelijk naar voren komt dat in de zorg de cliënt 
centraal staat. De toon is te kenmerken als ‘warme zakelijkheid’. 
De lezer wordt meegenomen in de visie en aandacht voor elkaar en 
de gemeenschap keert steeds terug in de verschillende hoofdstuk-
ken. Dat maakt duidelijk waar de ambitie ligt en wat Lievegoed tot 
bloei wil brengen. In een open dialoog en zoekend met elkaar. Het 
rapport beschrijft duidelijk wat Lievegoed doet en waar zij voor 
staat.  De leden van de visitatiecommissie zijn nieuwsgierig naar 
de resultaten die dat oplevert. 

Zo is duidelijk dat Lievegoed waardengericht en methodisch werkt. 
De inzet om begeleidingsmethodieken te laten werken in de zorg 
(scholing etc.) worden goed belicht. Wat enigszins onderbelicht 
blijft in het rapport is hoe die methodieken samenwerken met de 
(antroposofische) waarden van Lievegoed en wat dat uiteindelijk 
oplevert. 
Zorg dat de samenhang tussen methodiek en je visie en kernwaar-
den herkenbaar is voor alle stakeholders. Het is duidelijk dat dit 
onderdeel is van de verbeterambities voor de komende jaren. We 
zijn benieuwd naar de resultaten.

Het kijkje dat medewerkers in elkaars keuken nemen in het pro-
ject ‘gluren bij de buren’ is een mooi voorbeeld van Lievegoed als 
lerende organisatie. De visitatiecommissie denkt dat Lievegoed 
wellicht naast het leren van elkaar ook kan leren van anderen 
buiten de eigen organisatie.
    
Het thema gemeenschapszin stimuleert de saamhorigheid tussen 
medewerkers onderling en de verbinding die Lievegoed zoekt  
met haar medewerkers. Ook wordt duidelijk hoe Lievegoed mede- 
werkers een uitdagend en inspirerend werkklimaat wil bieden, 
bijvoorbeeld door de keuze voor het herijkte besturingsmodel.  Het 
zou interessant zijn om te kunnen lezen hoe dit in de waardering 
van medewerkers tot uiting komt. Lievegoed wil verder vormgeven 
aan dienend leiderschap en maakt zichtbaar op welke manier dit 
ondersteunend is aan de kwaliteit van zorg. Heb daarbij blijvend 
aandacht voor een goede balans tussen het individu en de gemeen-
schap. 

De keuze voor de gemeenschap als basis voor de zorg vanuit de 
antroposofische waarden, wordt door de visitatieleden herkend en 
sluit aan bij waar jongeren op dit moment in de samenleving naar 
op zoek zijn: verbondenheid. Het sluit ook aan bij de koers die ge-
meentes hebben ingezet om meer maatwerk en zorg dichtbij haar 
burgers in de wijk te bieden.

Voor vrijwilligers en verwanten was 2020 ook een moeilijk jaar 
omdat een groot deel van hun participatie en werkzaamheden 
kwamen te vervallen door corona. Aanwezigen zouden graag meer 
lezen over hun bijdrage aan de zorg bij Lievegoed.

Het aantal klachten is in 2020 afgenomen. Meer duiding wat daar-
van de reden is geeft dat onderwerp meer perspectief. Dat geldt 
ook voor het onderwerp incidenten en medicatie; is er bijvoorbeeld 
een relatie tussen het aantal incidenten en de aanscherping van 
het profiel van zorg dat Lievegoed biedt? Hoewel dat wellicht nu 
nog wat vroeg is om al effect van te zien. 
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Joriskring, Amsterdam
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Conclusie
‘Het grote weerspiegelt zich in het kleine’. 
Zo betitelden we ons kwaliteitsrapport de afgelopen jaren omdat 
het zo kernachtig weergeeft hoe we willen kijken naar de kwaliteit 
van onze zorg. Ik ervaar dagelijks hoe betekenisvol deze woorden 
zijn. En dit jaar nog meer dan andere jaren hebben wij allemaal 
meegemaakt wat dat kan betekenen: ‘het grote weerspiegelt zich 
in het kleine’. Want we kunnen het jaar 2020 niet los zien van de 
gevolgen van de wereldwijde coronapandemie die voor iedereen 
het dagelijks leven aanzienlijk heeft veranderd. En tegelijkertijd 
kan een klein gebaar een groot verschil maken. Ondanks dat we 
inmiddels veel meer weten dan in het begin, en ondanks dat we 
een beetje gewend zijn aan de maatregelen die we dagelijks moeten 
nemen; tijdens het verschijnen van dit rapport bepaalt het virus 
nog steeds ons leven meer dan we liefhebben. 

Lievegoed heeft zich vanaf het begin af aan gericht op de maat- 
regelen en adviezen van het RIVM en de overheid. Door de  
onbekendheid met dit nieuwe virus namen we zo min mogelijk 
risico en we stelden alles in werking om iedereen gezond te hou-
den. In het begin betekende dat veiligheid van onze cliënten en 
medewerkers de hoogste prioriteit had. We kozen voor centrale 
aansturing van de maatregelen, een algemene bezoekregeling en 
uniforme richtlijnen. Gelukkig bleef het aantal besmettingen  
onder cliënten en medewerkers laag. 

Vergroting van kennis over het virus gaf ons de ruimte om veilig- 
heid en vrijheid beter in balans te brengen. In de loop van het 
jaar zijn we decentraler invulling gaan geven aan maatregelen en 
hebben we meer maatwerk verricht. Ik ben trots op de manier 
waarop medewerkers samen met hun cliënten en verwanten op 
onze locaties de verantwoordelijkheid namen om de zorg veilig én 
sociaal te houden, altijd de maatregelen in acht nemend en zoek-
end naar de balans tussen individu en de gemeenschap. Aan de 

andere kant bood deze crisis ons ook ruimte om nieuwe manieren 
van werken te introduceren die we voorheen ondenkbaar achtten. 
Beeldbehandeling en digitale bijeenkomsten of vergaderen waren 
manieren die we succesvol konden inzetten om zowel individuele 
zorg als ook het gemeenschapsgevoel te blijven ervaren. Vanuit de 
cliëntenraden hebben cliënten en verwanten hier een belangrijke 
bijdrage aan kunnen leveren. Ik heb veel bewondering voor het 
doorzettingsvermogen waarmee onze cliënten en medewerkers 
elke dag weer gezamenlijk het beste ervan maakten. 

Corona heeft veel van iedereen gevraagd: doorzettingsvermogen, 
vertrouwen, flexibiliteit en omgaan met voortdurende spanning over 
persoonlijke gezondheid en die van de omgeving. En zoals terug te 
lezen is in ons rapport, heeft corona ons ook onverwachte dingen 
gebracht: creativiteit in nieuwe vormen van dagactiviteiten en jaar-
feesten, saamhorigheid, efficiëntie en veerkracht. Sommige cliënten 
ervaarden meer rust en voelden zich beter. Ik wil de komende tijd 
ook met elkaar hierbij stilstaan: wat hebben we hiervan geleerd, 
wat heeft het ons gebracht en willen we behouden.Inmiddels zijn 
we voorbereid, weten we wat ons te doen staat, draaiboeken liggen 
klaar. De meeste cliënten en medewerkers zijn inmiddels gevacci-
neerd. Gelukkig kunnen we daardoor contacten weer aanhalen en 
hebben we meer ruimte voor ontmoeting. Ik kijk daar naar uit.

Het jaar 2020 was ook bijzonder voor Lievegoed omdat we scherp-
ere keuzes hebben gemaakt in onze specialismen. Aanscherping 
van het profiel van onze GGZ is daar een voorbeeld van. Pandemie 
of niet, de zorg gaat door en wij zijn ons blijven richten op de  
verbeterambities die we met elkaar hadden afgesproken. 

Waardegericht en methodisch werken
Reguliere en antroposofische inzichten en toepassingen willen we 
duidelijker integreren zodat er voor begeleiders een herkenbaar en 
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bruikbaar samenhangend methodisch kader beschikbaar komt dat 
hen ondersteuning biedt in hun werk. We werken steeds meer met 
methodieken LACCS en Triple C; beiden sluiten goed aan bij onze 
visie en waarden. In het afgelopen jaar hebben we waar mogelijk 
de implementatie daarvan verder vorm gegeven. We zagen dit  
jaar een lichte afname van agressie-incidenten terwijl de groep 
cliënten, die vaak bij dit soort incidenten betrokken is, gegroeid is. 
We verklaren dit onder meer door de inzet van Triple C.

Verbeterambitie 2021
Ik deel met de raad van toezicht dat de aandacht voor het verder 
verankeren van onze antroposofische waarden in een methodiek 
van groot belang is om de kwaliteit van onze zorg verder te ontwik-
kelen en verdiepen. LACCS en Triple C gaan we verder implemen-
teren. Zodra de maatregelen rondom corona dat toelaten, wordt de 
scholing voor LACCS en Triple C geïntensiveerd. Met ‘coaching 
on the job’ door methodiekcoaches ondersteunen we medewerkers 
om de methodieken in de praktijk toe te passen. Daar gaan we mee 
door en richten ons daarbij op het evalueren, leren en verbeteren in 
de praktijk. We maken de PDCA-cirkel rond. We sluiten daarmee 
aan bij de externe visitatiecommissie die ons aanmoedigde om de 
effecten van de inzet van onze methodieken meer te laten zien. 
In 2021 zal Lievegoed deelnemen aan samenwerking met andere an-
troposofische zorgaanbieders om een samenhangend (methodisch) 
kader vanuit antroposofische inspiratie te ontwikkelen dat aansluit 
bij de ‘reguliere’ begeleidingsmethodieken als bijvoorbeeld het hier-
voor genoemde Triple C. We ondersteunen in dit proces de werk-
groep antroposofisch behandelhuis die bestaat uit vertegenwoordi-
gers van antroposofische zorgorganisaties en opleidingsinstituten. 

Medicatieveiligheid
De stijging van medicatie-incidenten verklaren wij onder meer 
door toegenomen aandacht en bewustzijn voor dit onderwerp op 
locaties: door audits, scholing en door het ondersteunen van onze 
aandachtsfunctionarissen op locatie. Uiteraard willen we het aan-
tal incidenten uiteindelijk verlagen. De uitbreiding van scholing 
via e-learning hebben we als gevolg van corona versneld ingevoerd. 
En het vernieuwde handboek geeft een steviger basis voor het  
medicatieproces op locatie.

Verbeterambitie 2021
Informeren en enthousiasmeren van de teams voor een veilig 
medicatieproces is dit jaar het credo. We gaan verder aan de slag 
om samen met de aandachstfunctionarissen het werkproces op 
de locaties te verbeteren. Zij worden bijgeschoold en daarnaast 
loopt onze basisscholing door in een combinatie van e-learning 
en praktijktraining. Ik ben blij dat inmiddels ook de Arts voor 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) lid is geworden van de genees-
middelencommissie. Deze commissie volgt het project op de voet 
en controleert of het voldoet aan ons handboek en wet- en regelge-
ving. Door de start van de samenwerking met de medische dienst 
Novicare maken we onze medisch generalistische zorg en samen-
werking met huisartsen meer toekomstbestendig. Het is mooi om 
te zien dat verbeteringen op dit onderwerp in de praktijk herkend 
werden bij het herhaalbezoek dat de IGJ bracht aan één van onze 
woonlocaties in 2021.

Onvrijwillige zorg
De Wet zorg en dwang (Wzd), die vanaf 1 januari 2020 de rechten 
bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname regelt voor onze 
cliënten, heeft in de meeste teams een belangrijke rol gespeeld. 
De Wzd-commissie begeleidde de teams in de overgang naar de 
nieuwe wet. Onze medewerkers vertellen dat het ze meer bewust 
gemaakt heeft van onvrijwillige zorg. De wet biedt hen duidelijke 
kaders voor het bespreken van onvrijwillige zorg en het zoeken 
naar alternatieven. 

Verbeterambitie 2021
De Wzd-commissie leidt ons verder op de ingeslagen weg: vergro-
ten van kennis van teams, stimuleren van het gesprek over onvrij-
willige zorg en ondersteunen van casuïstiekbesprekingen, locatie- 
bezoeken door de commissie en verbetering van de inrichting van 
het elektronisch cliëntendossier. Hopelijk kunnen cliënt- 
vertrouwenspersonen dit jaar makkelijker op bezoek op onze 
locaties zodat cliënten een gezicht krijgen bij deze ondersteunings-
mogelijkheid. Door de samenwerking met de zorgorganisaties in de 
regio Utrecht in de VGU-pool van extern deskundigen, kunnen we 
gebruik maken van kennis en ervaring bij andere zorgorganisaties.  
Ook de samenloop van de Wzd en Wvggz verdient nog steeds aan-
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dacht. Door onze deelname aan een regionale projectgroep gericht 
op de uitvoer van IBS-procedure en IBS-bedden in de regio, ver-
wachten we ook verbeteringen op dat gebied door te kunnen voeren.  

Antroposofie: aandacht voor gemeenschapszin
De gemeenschappen in onze organisatie kwamen op allerlei 
manieren onder druk te staan als gevolg van corona. Ik ben echter 
onder de indruk van de inventiviteit en bereidheid die zichtbaar 
werd toen we op zoek moesten naar nieuwe vormen van gezamen-
lijkheid. Want dat heeft corona ons gebracht, nieuwe invulling van 
onze gemeenschapszin en het bewustzijn wat de kracht is van deze 
waarde. Het is jammer dat we in dit kader ons project ‘gluren bij 
de buren’ niet konden voortzetten, maar ik heb goede hoop dat er 
in 2021 een herstart kan plaatsvinden als cliënten en medewerkers 
gevaccineerd zijn. Met de vernieuwing van de besturingsfilosofie 
hebben we de gemeenschappen op locatie verder versterkt als basis 
voor zorg aan cliënten en hun naasten. De dagelijkse aansturing 
van de zorg organiseren we dichtbij daar waar het gebeurt, op onze 
locaties. Zodat cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers 
zich gehoord en gezien voelen.

Verbeterambitie 2021
Gemeenschapszin is een waarde die we dagelijks ontmoeten in 
de praktijk op onze locaties. Het is daarom ook zaak om vormen 
te vinden die het mogelijk maken om bewust stil te staan bij deze 
waarde en wat het ons brengt. Het heropstarten van de fysieke 
scholingen, teamtrainingen en individuele scholingstrajecten 
hangt samen met de vordering van vaccinaties en de maatregelen 
vanuit de overheid rondom corona. En natuurlijk hopen wij verder 
te gaan met ‘gluren bij de buren’. Ik wil graag extra aandacht voor 
reflectie op het afgelopen jaar: wat hebben wij daarin geleerd over 
onze antroposofische waarden en de kaders die we daaraan geven.  

Met trots kijk ik terug op een bijzonder en intens jaar en ik kijk 
met veel vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar de komende tijd. 
Ik denk dat de feiten, resultaten en cijfermatige overzichten in dit 
rapport laten zien dat we gericht gewerkt hebben aan een zo goed 
mogelijk leven voor onze cliënten en zo goed mogelijk werken voor 
onze medewerkers; én dat de verbeterambities voor het komend 

jaar goed aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden die in het 
rapport naar voren komen. Daarmee deel ik de reflectie van de 
raad van toezicht dat we met verdieping en verankering van die 
ambities de kwaliteit van onze zorg weer verder kunnen verbeteren. 

Voortdurend doorlopen we het proces van plannen maken, doelen 
stellen, evalueren en nieuwe acties om te verbeteren op alle  
niveaus in de organisatie. In 2021 gebruiken we dit rapport en al 
onze kwaliteitsinformatie als input voor ons strategietraject voor 
de jaren 2022 - 2026. Ook de verdere aanscherping van onze  
specialismen, zoals de aanscherping van het profiel van de GGZ, 
krijgt blijvende aandacht. Goede, warme en betekenisvolle zorg 
kan alleen door te zorgen voor een sterke en gezonde organisatie. 

In ons cliëntervaringsonderzoek kwam naar voren dat cliënten 
het nog steeds moeilijk vinden om over seksualiteit en intimiteit te 
praten, terwijl die behoefte er wel is. In de afgelopen jaren hebben 
we door het ontwikkelplan seksualiteit extra aandacht besteed aan 
dit onderwerp, maar afgelopen jaar was het geen onderdeel van 
onze verbeterprojecten. Ik sluit mij aan bij de cliëntenraden en de 
leden van de externe visitatie in hun reflectie dat dit onderwerp 
blijkbaar hernieuwde aandacht behoeft. Wij zullen onderzoeken op 
welke manier we dat kunnen vormgeven. 
  
Dit is het vierde kwaliteitsrapport dat verschijnt. En ik realiseer 
mij dat wij ervoor moeten waken dat we te routinematig omgaan 
met het kwaliteitskader en het rapport dat daar onderdeel van is. 
We moeten ons blijven verbazen en laten prikkelen om de kwali-
teit van onze zorg te verbeteren en verdiepen. Dat hebben we dit 
jaar niet alleen laten zien in dit rapport maar dat brengen we ook 
in beeld in een beeldverhaal over onze gemeenschapszin. Ook ko-
mend jaar willen we onze waarden en kwaliteit van zorg meer in 
beeld gaan belichten. Het is mijn streven om de gemeenschap nog 
meer als uitgangspunt van ons handelen te maken zodat ontmoe-
ting en ontwikkeling ons verder brengen. En laten we ons blijven 
realiseren: ‘het grote weerspiegelt zich in het kleine.’
 
Hilde Hooijman, bestuurder - Bilthoven, mei 2021

51

https://www.lievegoed.nl/media/medialibrary/2021/05/Lievegoed_gemeenschapszin_KR2020.mp4


Je bent meer dan je denkt

Magenta, Driebergen
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Je bent meer dan je denkt
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20 Lievegoed gemeenschappen

Verstandelijke beperking

LVB+

NAH

Psychiatrie

Verslavingszorg

17
16

15

5

6
7

14

13
12

11
9

10
8

4

1
2

3
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1 Lievegoed KDC Joriskring, wonen & logeren, Amsterdam  
2 Lievegoed Smaragd NAH, wonen, Amsterdam  
3 Lievegoed GGZ Bilthoven Biltse Born, Bilthoven     
4 Lievegoed De Pauw, wonen & dagbesteding, Bilthoven      
5 Lievegoed De Beukenhof, wonen, dagbesteding & begeleiding thuis, Breda  
6 Lievegoed KDC Marjatta, Den Haag  
7 Lievegoed Proteus ambulant, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam  
8 Lievegoed Magenta, werkplaats & dagbesteding, Driebergen  
9 Lievegoed Nieuw Rijsenburg, wonen en dagbesteding, Driebergen  
10 Lievegoed Salvia wonen, Driebergen  
11 Lievegoed Wonen in de Wijk, wonen, dagbesteding & begeleiding thuis, Driebergen      
12 Lievegoed Beschermd Wonen Haarlem, Laan van Berlijn, Haarlem    
13 Lievegoed GGZ Haarlem, de Borgstichting, Haarlem     
14 Lievegoed Beschermd wonen Kockengen, De Kraal, Kockengen     
15 Lievegoed KDC Huize Thomas & Helias, Rotterdam  
16 Lievegoed De Hoge Born, wonen & dagbesteding, Wageningen       
17 Lievegoed GGZ Wageningen, de Hoge Born, Wageningen     
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Bronnen
• Beaufort (gegevens medewerkers)
• BergOp (gegevens BiT)
• Externe audits (DEKRA) – verslagen
• Interne audits – verslagen
• Jaarplannen
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek
• ONS elektronisch cliëntendossier GHZ 
• Mijn Quarant patiëntendossier GGZ
• ROM
• Strategisch beleidsplan
• Teamreflecties – verslagen
• Teamscans
• Triasweb (incidenten)
• ZorgMIS Parnassia-Groep
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Afkortingen
AVG arts verstandelijk gehandicapten
BBL beroepsbegeleidende leerweg
BiT Ben ik Tevreden cliëntervaringsonderzoek
BHV bedrijfshulpverlening
CBS centraal bureau voor de statistiek
CCR centrale cliëntenraad
CQ-index consumer quality index
CVP cliëntvertrouwenspersoon
ECD elektronisch cliëntendossier
EMB ernstig meervoudig beperkt
EVB ernstig verstandelijk beperkt
GHZ  gehandicaptenzorg
GGZ geestelijke gezondheidszorg
Hbo hoger beroepsonderwijs
HKZ Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Kzoc Klachtencommissie onvrijwillige zorg
LACCS (methodiek) lichamelijk welzijn, alertheid, contact, 
 communicatie en stimulerende tijdsbesteding
LG lichamelijk beperkt
LVB licht verstandelijk beperkt
Mbo middelbaar beroepsonderwijs

MTO medewerkerstevredenheidsonderzoek 
NAH niet aangeboren hersenletsel 
OR ondernemingsraad
PDCA plan do check act
PGB persoons gebonden budget
POMA professioneel omgaan met agressie
PvP patiënt vertrouwenspersoon
RI&E risico-inventarisatie en -evaluatie
ROM routine outcome measurement
Triple C methodiek voor begeleiding en behandeling. 
 De C staat voor cliënt, coach en competentie.
VG verstandelijk gehandicapt
VGU vereniging gehandicaptenzorg Utrecht
Wet Bopz wet Bijzondere opnemingen psychiatrische 
 ziekenhuizen 
Wlz wet langdurige zorg
Wkkgz wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
Wmcz wet medezeggenschap cliënten zorg
WMO wet maatschappelijke ondersteuning
WO wetenschappelijk onderwijs
Wzd wet zorg en dwang 

57



Bijlage 01 Kengetallen cliënten gehandicaptenzorg 2020 

Aantal cliënten

Totaal cliënten gehandicaptenzorg: 605

Man 351
Vrouw 254

Leeftijdsopbouw

0-15  jaar 166
16-23 jaar 79
24-35 jaar 105
36-49 jaar 136
50+ 119

Wlz, Wmo, Jeugdwet

Aantal cliënten met een 
WLZ-indicatie: 351, 
waarvan WLZ intramuraal: 220

Aantal cliënten met een 
WMO-beschikking: 144  
Aantal cliënten met een 
Jeugdwet-beschikking: 63

Welke zorgzwaarte hebben onze cliënten? 
Grondslag verstandelijke beperking

VG03 24
VG04 20
VG05 65
VG06 104
VG07 76
VG08 23

Grondslag lichamelijke beperking

LG01 2
LG02 10
LG04 11
LG05 1
LG06 6
LG07 2

Bijlagen

WLZ 351

Wet maatschappelijke
ondersteuning 144

Jeugdwet 63

Onderaannemer-
schap 39

PGB 8
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Bijlage 2   Medewerkersgegevens Lievegoed 2020

Profiel medewerkers  

Lievegoed heeft op 31 december 2020 in totaal 520 medewerkers 
in loondienst. Dit aantal is exclusief stagiaires, externe medewer-
kers en vrijwilligers. Hiervan is 83,6% vrouw en  16,4% man. Bijna 
85% (84,6%) van de medewerkers in dienst bij Lievegoed werkt in 
de clusters Gehandicaptenzorg. 15,4% van de medewerkers werkt 
binnen de geestelijke gezondheidszorg. Oorzaak van de daling van 
het aantal medewerkers ten opzichte van 2019 ligt in de aanscher-
ping van het profiel van de GGZ en het feit dat Lievegoed meer met 
ZZP-ers is gaan werken.

Verzuim
Het verzuim door ziekte was 8,3% in 2020 (exclusief zwangerschap) 
bij Lievegoed. In de Gehandicaptenzorg was het ziekteverzuim 
8,5% over 2020. Het ziekteverzuimpercentage in de Gehandicapten-
zorg was 7,5% in 2019. 
Binnen de GGZ was het ziekteverzuimpercentage 7,9% in 2020. Het 
percentage ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van 2019, dit was 
namelijk 8,7% in 2019.
In de zorg is een trend te zien waarbij langdurige verzuim stijgt 
met name bij oudere medewerkers maar ook bij jonge professio-
nals (26-35). Lievegoed wijkt niet af van deze trend. 

MTO
In  2019 is een MTO gedaan onder alle medewerkers van Lieve-
goed. Per locatie zijn verbeterpunten opgesteld en opgenomen in 
het verbeterregister van de locatie. 53% van de medewerkers heeft 
het MTO ingevuld.Van de specifieke conclusies per locatie, waar-
onder arbeidsomstandigheden, zijn minimaal drie verbeterdoelen 
en acties geformuleerd. Deze verbeteracties zijn verankerd in het 
verbeterregister, dat per kwartaal wordt geëvalueerd.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
• Uitdragen van antroposofische visie en pijlers. In Q4 2019-Q1 

2020 hebben medewerkers via het project ‘Gluren bij de buren’ 
bij elkaar op locatie kunnen kijken om inspiratie op te doen over 
het thema ‘helende omgeving’. Daarmee konden de aandachts-
functionarissen antroposofie de pijler verdiepen op hun eigen 
locatie. Het enthousiasme over deze aanpak was bij alle deelne-
mers groot. De bedoeling was om in 2020 verder te gaan met dit 
project, maar door corona is dat uitgesteld.

• Communicatie met betrekking tot roosteren. Hieraan is uitvoe-
ring gegeven in het project ‘handboek roosteren’ om onder andere 
de voorspelbaarheid in de onregelmatigheid van het rooster aan 
de brengen. Dit zal naar verwachting in 2021 tot resultaten leiden.

Eind 2021 zullen we de voorbereidingen treffen voor een nieuw 
MTO in 2022.

Vrijwilligers
Bij Lievegoed zijn 34 vrijwilligers actief in 2020. Dat aantal is niet 
helemaal representatief omdat daarnaast veel ouders en andere 
familieleden een belangrijke rol spelen in de organisatie van activi-
teiten voor onze gemeenschappen.

GGZ

GHZ
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BBL / stagiaires

Bij Lievegoed zijn in 2020 11 BBL’ers gestart. In totaal waren er in 
2020 17 opleidingsplekken door BBL’s in gebruik. Daarnaast liepen 
er 36 stagiaires stage binnen Lievegoed.  Hiervan volgen er 21 stagi-
aires een Mbo niveau 3 of 4 opleiding, 6 stagiaires volgen een Mbo 
niveau 1 of 2 opleiding. De overige 9 stagiaires volgen een Hbo/
Hbo+ of WO opleiding. 
Binnen de GGZ is ook een aantal opleidingsplekken. In 2020 volg-
de 1 persoon de opleiding tot klinisch psycholoog en 2 psychologen 
de opleiding tot GZ-psycholoog.
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Bijlage 3   Werkwijze en uitkomsten BIT 2020 (bouwsteen cliëntervaring)

Lievegoed maakt sinds 2019 gebruik van BiT (Ben ik Tevreden). 
Elke cliënt heeft één keer per twee jaar een BiT gesprek met een 
getrainde BiT-interviewer. Dit zijn over het algemeen medewer-
kers die werkzaam zijn op de locatie. In sommige gevallen voert 
een BiT-interviewer gesprekken op een andere locatie dan waar 
hij of zij werkzaam is. BiT interviewers geven aan dat de gesprek-
ken een goede manier zijn om op een andere manier in gesprek 
te zijn met de cliënten van hun locatie dan gewoonlijk. Dat levert 
vaak andere of aanvullende aanknopingspunten voor de zorg. Een 
BiT gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. De afspraak is dat elke 
cliënt eens per twee jaar geïnterviewd wordt. 

Ben ik Tevreden? (BIT) is een laagdrempelig en praktisch in-
strument waarmee de kwaliteit van bestaan en cliëntervaringen 
van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart worden 
gebracht én verbeterd kunnen worden. 

Kenmerkend voor Ben ik Tevreden? (BIT) is dat het zich niet be-
perkt tot beeldvorming, maar direct aanzet tot actie. De uitkomsten 
van het gesprek of de observatie kunnen direct leiden tot (kleine en 
grote) veranderingen en dienen bovendien als inspiratie voor het 
persoonlijk plan van de cliënt. Meten is daarmee niet alleen weten 
maar ook de start van daadwerkelijke kwaliteitsverbetering

Toelichting BiT Score 
De BiT-vragen worden beantwoord op een 4-puntschaal, waarbij 1 
staat voor ‘Zeer ontevreden’ en 4 voor ‘Zeer tevreden’. Ook kan de 
optie ‘Niet van toepassing’ worden ingevuld. Per domein zijn er ook 
twee open vragen gesteld. Deze vragen kunnen beantwoord wor-
den met ‘Tevreden, en daar ga ik mee door’ of ‘Minder tevreden, 

en daar ga ik wat aan doen’. Deze scores geven een indicatie van 
de waardering aan. Ook worden er acties geformuleerd: wat gaat al 
goed, en wat kan beter? Op die manier ontstaan er vanuit het Ben 
ik Tevreden? gesprek concrete handvatten voor verbetering. De 
acties kunnen tevens als input gebruikt worden voor het formule-
ren van doelen. Vanwege corona zijn er minder BiT-gesprekken 
gevoerd dan we ons begin 2020 hadden voorgenomen. Omdat 
onduidelijk is wanneer gesprekken wel weer face to face kunnen 
plaatsvinden, is in de loop van 2020 meer ingezet op gesprekken 
online. Dat zetten we in 2021 voort zolang er geen versoepeling van 
maatregelen is.
 

Zelfbepaling

Tevreden
68,5%

Zeer tevreden
22,6%

Ontevreden
8,3%

Zeer ontevreden 0,6%

Interpersoonlijke
relaties

Tevreden
63,5%

Zeer tevreden
29,4%

Ontevreden
6,1%

Zeer ontevreden 0,6%

Deelname aan de 
samenleving

Tevreden
70,5%

Zeer tevreden
24,4%

Ontevreden
5,1%
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BIJLAGE 04 Werkwijze teamreflectie 

De aanpak teamreflectie in de gehandicaptenzorg is ontwikkeld 
door de vakgroep van gedragsdeskundigen in samenwerking met 
team kwaliteit. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door voor-
beelden uit de sector, door de belangrijkste interne ontwikkelingen 
op zorginhoudelijk gebied en het scholingsprogramma antroposofie 
van Lievegoed. 

Werkwijze 
Alle deelnemende teams hebben dezelfde werkwijze gevolgd: 
behandeling van een dilemma rondom een gekozen thema volgens 
een aantal opvolgende stappen: waarneming, beeldvorming, bele-
ving, perspectief. In het kader van de corona-uitbraak gaven we de 
teams in 2020 de gelegenheid om zelf te kiezen of er ruimte was 
om de teamreflectie uit te voeren. Het jaarthema was ‘hoe geven 
we invulling aan de zorg binnen de mogelijkheden en beperkingen 
van de corona-uitbraak. 

De gedragsdeskundige heeft regie in de voorbereiding en het 
begeleiden van de teamreflectie, omdat het de bedoeling is om tot 
inhoudelijke verdieping te komen. Het team kiest bij het gekozen 
thema een situatie uit de praktijk waarin er vragen zijn over het 
thema, ofwel, waarin men een dilemma ziet. De gedragsdeskundi-
ge en coördinator kijken welke uitkomsten van de BiT (cliënterva-
ringsonderzoek) en de teamscan van toepassing zijn op dit thema 
en nemen deze mee naar de bijeenkomst. 

De uitkomst van de teamreflectie is een aantal acties op teamni-
veau die het team wil inzetten om hun handelen te verbeteren en 
zo de kwaliteit van de ondersteuning aan onze cliënten. Teams 
koppelen de uitkomsten waar mogelijk aan een of meer pijlers van 
antroposofische zorg. We hebben de teams gevraagd de uitkom-
sten in een vastgestelde vorm terug te koppelen die aansluit bij de 
werkwijze. Op die manier hebben we de uitkomsten goed kunnen 
vergelijken en er ook locatie overstijgende informatie uit kunnen 
halen. Verbeterpunten uit de teamreflectie worden opgenomen in 
het verbeterregister van de locatie.
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BIJLAGE 05 Kengetallen primair proces gehandicaptenzorg 2020
Klachten

Lievegoed is aangesloten bij de externe klachtencommissie van de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en werkt conform de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
De klachtenfunctionaris biedt onafhankelijke bemiddeling tussen 
cliënten, medewerkers en/of leidinggevenden. Doel hiervan is om in 
gesprek over een klacht met elkaar tot een oplossing te komen.

18
16
14
12
10
8
6
4
2

0 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Aantal klachten (mogelijke 
dubbelingen) ggz
Aantal klachten (mogelijke 
dubbelingen) ghz
Aantal klachten (mogelijke 
dubbelingen) totaal

 6 7 11 7 8 8 9 4 7 8 6 1
 
 3 2 6 1 1 4 0 1 3 3 1 3

 9 9 17 8 9 12 9 5 10 11 8 4
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Zorgplannen

Iedere cliënt heeft een zorgplan. Volgens planning wordt de zorg-
plancyclus gevolgd: jaarlijks bespreken we het zorgplan met de 
cliënt en/of diens vertegenwoordiger en wordt het geactualiseerd. 
Onvrijwillige zorg en de risico-inventarisatie maken daar deel van-
uit. Tussentijds vinden evaluaties plaats. 

Incidenten en calamiteiten
Meldingen incidenten 2019.
In totaal zijn er 2082 incidentmeldingen gedaan in 2020. Het 

grootste deel van de meldingen is afkomstig van cluster 2, circa 920 
meldingen. Cluster 1 en cluster  3 hebben een vergelijkbaar aantal 
incidentmeldingen, circa 550 meldingen per cluster. Cluster  4 
(GGZ) heeft in totaal 59 incidenten gemeld. Tot slot zijn er 2 inci-
dentmeldingen gemaakt voor cluster 0 (ondersteunende diensten).  
Per maand fluctueert het aantal incidentmeldingen. De grootste 

daling van meldingen is waarneembaar in de  maand  april.  De 
lockdown heeft hier een belangrijke rol bij gespeeld omdat een 
aantal locaties minder of geen zorg meer leverde. Verder is er in 
juli ook relatief weinig gemeld. De zomervakantie kan hierbij van 
invloed zijn geweest. Het hoge aantal meldingen in kwartaal 1 kan 
mogelijk te maken hebben met het feit dat Triasweb eind 2019 /
begin 2020 door alle locaties in gebruik genomen is. Veel scholing 
heeft in december 2019 plaatsgevonden. Mogelijk waren medewer-
kers daarom meer alert om meldingen te doen.  

Onvrijwillige zorg 
Op 1 januari 2020 is de Wzd van kracht geworden. Alle maatrege-
len in het kader van de BOPZ zijn daarom opnieuw beoordeeld en 
indien nog van toepassing omgezet naar Wzd maatregelen.
Op 31-12-2020 waren er 43 actieve maatregelen met verzet opgeno-
men in het zorgplan. Er zijn in 2020 in totaal 39 maatregelen met 
verzet beëindigd. In dit jaar was er 21 keer sprake van een nood-
situatie. De mogelijkheid om de registraties op de maatregelen uit 
het systeem te genereren is nog niet beschikbaar.  

Actieve 
maatregelen met 

verzet 

Beëindigde 
maatregelen met 

verzet 

Noodsituaties 

43 39 21

580
560
540
520
500
480
460
440
420

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
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Categorieën Wzd 2020
De 43 actieve maatregelen met verzet in zorgplan zijn als volgt 
onderverdeeld:

1 Toedienen vocht, voeding en medicatie, medische 
controles/handelingen vanwege de verstandelijke 

beperking of dementie
3

2 Beperking van bewegingsvrijheid 28

3 Insluiting 4

4 Toezicht (inclusief domotica) 0

5 Onderzoek aan kleding of lichaam 0

6 Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op 
middelen die het gedrag beïnvloeden en 

op gevaarlijke voorwerpen

33

7 Controle op middelen die gedrag beïnvloeden 0

8 Beperking van vrijheid om eigen leven in 
te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of 

laten (incl. gebruik communicatiemiddelen)

0

9 Beperking op het ontvangen van bezoek. 0

Er is in 2020 éénmaal sprake van medicatie onder dwang.
Het beperken van de bewegingsvrijheid komt het meeste voor. 
Onder deze categorie vallen maatregelen die betrekking hebben op 
onder anderen: vastzetten op stoel, fixeren en voordeur op slot.
We houden bij deze aantallen rekening met een marge omdat de 
zorgverantwoordelijken in het begin nog zoekend waren hoe de 
maatregelen op de juiste manier vastgelegd moesten worden in het 
dossier. Dit is dus een aandachtspunt voor het komende jaar. 

Behandeling van klachten over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang) 
De raad van bestuur is niet bevoegd om klachten te behande-
len over beslissingen die in artikel 55 Wzd en over de nakoming 
van verplichtingen die in artikel 55 Wzd genoemd worden. Deze 
klachten stuurt de raad van bestuur ter behandeling door aan de 
Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KZOC). In 2020 zijn er geen 
klachten binnen gekomen.

Clientvertrouwenspersoon (CVP)
Cliënten hebben de mogelijkheid om een beroep te doen op de 
cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd). Deze heeft 
tot taak om advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die 
samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met opna-
me en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van de 
klachtenprocedure zoals genoemd in de Wzd. De zorgkantoren 
dragen zorg voor de beschikbaarheid van cliëntenvertrouwensper-
sonen Wzd. Per regio is een onafhankelijk cliëntvertrouwensper-
soon beschikbaar voor cliënten bij Lievegoed. In totaal zijn er 6 
CVP’s bij Lievegoed betrokken. Op de meeste locaties heeft ken-
nismaking plaatsgevonden met de clustermanager en teamleider, 
met uitzondering van Rotterdam en Breda. Dat gebeurt zo snel 
mogelijk. Met de CVP’s zijn afspraken gemaakt over voorlichting 
aan medewerkers en lokale cliëntenraden, het verspreiden van 
foldermateriaal en het organiseren van locatiebezoeken.

Meldingen IGJ
Door Lievegoed werd in 2020 een ernstige incidenten gemeld bij de 
IGJ. Deze melding is in 2020 door de IGJ afgesloten.   

65



Audits extern

Lievegoed is sinds 2008 in het bezit van het HKZ-certificaat GHZ 
en GGZ. Wij werken hierin samen met Dekra als certificerende 
instelling. Er wordt gewerkt in een driejaars-cyclus, waarbij elke 
locatie eens in de drie jaar gedurende een dagdeel door Dekra 
wordt bezocht. In 2020 betrof dit de volgende locaties: Beukenhof, 
Nieuw Rijsenburg, Smaragd, Wonen in de Wijk, Hoge Born ambu-
lant, Kliniek Bilthoven.Er zijn in 2020 bij de audit voor het eerst 
geen tekortkomingen geconstateerd. Dat is een heel mooi resultaat.

Audits intern
In aanvulling op de externe audits door Dekra doet Lievegoed 
ook interne audits (bij de locaties wonen en klinisch eens per jaar, 
overige locaties eens per twee jaar, of op verzoek). De interne audits 
duren een dagdeel en worden uitgevoerd door twee auditoren (een 
lid van team kwaliteit en een taakhouder kwaliteit en veiligheid 
van een andere locatie). Er wordt altijd gesproken met de manager/
teamleider, gedragsdeskundige, een steekproef van medewerkers 
(drie personen), en er wordt een ronde over de locatie gehouden.
Begin 2020 zijn, naar aanleiding van bezoek van de IGJ op een van 
onze locaties, op alle woonlocaties van de gehandicaptenzorg inter-
ne audits uitgevoerd. Verbeterpunten die uit een audit naar voren 
komen, worden opgenomen in het verbeterregister in Triasweb. 
Daarnaast is extra gelet op het onderwerp medicatie. De bevindin-
gen van de audit zijn meegenomen bij het opstellen van het project-
plan medicatie.
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BIJLAGE 06 Kengetallen primair proces GGZ 2020 
Kengetallen zijn vergeleken met landelijke normen en Parnassia 
Groep referenties.
Als onderaannemer van Parnassia Groep worden door deze or-
ganisatie zorggegevens verzameld en maandelijks gerapporteerd. 
Hieruit vallen de volgende zaken op.

De patiënt tevredenheid wordt gemeten met de ROM  CQ-index. 
Deze is in 2020 alleen ingevuld door patiënten die ambulante GGZ 
zorg ontvingen. Deelname aan deze meting is vrijwillig. In verge-
lijking met het landelijke Parnassia gemiddelde (7,8) scoort Lieve-
goed lager. Mogelijk zijn de wijzigingen in het profiel van de GGZ 
zorg van invloed geweest.

Aantal 
patiënten 2019

Rapportcijfer 
2019

Aantal 
patiënten 2020

Rapportcijfer 
2020

82 6,9 16 6,8

 
Wat betreft de wachttijden voor cliënten scoort Lievegoed  (onge-
veer 18 weken van aanmelding tot start behandeling) ook hoger 
dan het gemiddelde bij Parnassia. Hier speelt de aanscherping van 
het profiel van de GGZ zeker een rol, omdat door het vertrek van 
een aantal behandelaren minder behandelcapaciteit beschikbaar 
was.
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