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Inleiding 
Net als afgelopen jaar publiceert VraagPlus ook dit jaar weer een kwaliteitsrapport. Het 
kwaliteitsrapport 2020 geeft weer wat cliënten mogen verwachten van de zorg en het helpt 
medewerkers en de Raad van Bestuur om de kwaliteit van de zorg binnen VraagPlus te verbeteren. 
Daarnaast geeft het kwaliteitsrapport inzicht hoe de zorg bij VraagPlus wordt ervaren door cliënten 
en medewerkers.  
 
De Raad van Bestuur kijkt terug op een bijzonder jaar. Iedereen heeft te maken gekregen met het 
effecten van corona en de daaruit voortvloeiende coronamaatregelen. Voor de cliënten en 
medewerkers van VraagPlus betekende dit dat de eerste gezamenlijke vakantie naar Ameland niet 
kon doorgaan, net als vele andere gezamenlijke activiteiten. Ook sloten de dagbestedingen hun 
deuren. Samen zijn we op zoek gaan naar alternatieven om de zorg door te kunnen laten gaan. De 
Raad van Bestuur wil iedereen, zowel binnen als buiten VraagPlus, bedanken voor hun inzet in de 
afgelopen periode.  
 
Lotte Abbink en Rosanne Hilberink 
VraagPlus BV 
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Samenvatting 
VraagPlus is een zorgaanbieder, actief in de gemeente Lingewaard, die zorg biedt aan veertien 
cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. VraagPlus biedt intensieve individuele zorg (24-uurs 
zorg) middenin de wijk en dagbesteding. 
 
Cliënten bij VraagPlus hebben allen een uitgebreid, actueel zorgplan. In dit zorgplan staat alle 
informatie die nodig is om de cliënt goed te kunnen helpen en zijn de persoonlijke doelen van de 
cliënt opgenomen. Een belangrijk onderdeel van het zorgplan is behandeling. Bij VraagPlus is de 
behandeling Continu, Systematisch, Langdurig en Multidisciplinair (CSLM) vormgegeven. VraagPlus 
biedt integrale zorg waarbij verschillende behandelaren voortdurend de zorg met elkaar afstemmen, 
rondom de cliënt. Alles is er op gericht om de kwaliteit van bestaan van cliënten te behouden of te 
verbeteren.  
 
Om na te gaan of de cliënten van VraagPlus tevreden zijn over de geboden zorg, maakt VraagPlus 
gebruik van een cliënttevredenheidsonderzoek. VraagPlus doet dit door gebruik te maken van de  
Personal Outcomes Scale (POS). De POS is een laagdrempelige vragenlijst gebaseerd op de acht 
domeinen van kwaliteit van bestaan. Uit het onderzoek komt naar voren dat cliënten hun kwaliteit 
van bestaan waarderen met een 8,5. Cliënten geven aan dat zij zich meer geaccepteerd voelen in de 
buurt en kennen hun buren beter. Cliënten ervaren een hoge mate van eigen regie (zelfbepaling) en 
veel ruimte om zichzelf te ontwikkelen (persoonlijke ontwikkeling). Wederom geven alle cliënten aan 
dat zij tevreden en gelukkig te zijn. 
Naast bovenstaande sterke punten uit het cliënttevredenheidsonderzoek komt er ook informatie 
naar voren waar VraagPlus van kan leren. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek komen twee 
ontwikkelpunten naar voren: het ontwikkelen van een leefstijlprogramma en het bieden van de 
mogelijkheid om op een veilige manier nieuwe vriendschappen en/of relaties aan te gaan. 
Aankomend jaar gaan cliënten en medewerkers aan de slag met deze twee ontwikkelpunten.  
 
Ook medewerkers van VraagPlus hebben stil gestaan bij het afgelopen jaar. Als sterk punt noemen zij 
het duidelijke, actuele beleid rondom corona. Medewerkers hebben altijd geweten waar zij aan toe 
waren en hebben zich veilig gevoeld afgelopen jaar. Medewerkers geven aan dat zij goed in staat zijn 
gesteld om hun werk, tijdens de coronaperiode, uit te kunnen voeren. Medewerkers zijn trots op het 
feit dat er geen besmettingen hebben plaatsgevonden en noemen de verbinding die is ontstaan. Ook 
hebben medewerkers vooruitgekeken en noemden zij de behoefte aan verdieping rondom het 
thema ‘stemming en angst’. Dit thema zal worden opgenomen in het scholingsplan 2021. Verder 
hebben medewerkers de wens om de buurtbarbecue alsnog te organiseren zodra de 
coronamaatregelen dit toelaten. De buurtbarbecue heeft het afgelopen jaar geen doorgang kunnen 
vinden vanwege corona. Ook de buurtbarbecue wordt als doel meegenomen voor 2021.  
 
Tot slot, alle ontwikkelpunten voor 2021 worden overzichtelijk samengevat in het laatste hoofdstuk. 
Het thema ‘intervisie’ wordt toegevoegd aan de ontwikkelpunten. In 2021 wordt intervisie 
vormgegeven door een professionele intervisor. De intervisie heeft als doel medewerkers te 
ondersteunen door middel van zelfreflectie en reflectie met elkaar. Op deze manier ontstaat 
bewustwording van het dagelijks handelen en dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg.   
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1. VraagPlus 
Sinds 1 januari 2018 is VraagPlus een gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat VraagPlus een 
contract heeft gesloten met een zorgverzekeraar.  
 
VraagPlus biedt intensieve individuele zorg (24-uurs zorg) en dagbesteding aan mensen vanaf 18 jaar 
met een (licht) verstandelijke beperking, voornamelijk in de gemeente Lingewaard en omgeving.  
Op dit moment heeft VraagPlus veertien cliënten in zorg die of in een woning van VraagPlus wonen 
of in een eigen woning. Alle cliënten van VraagPlus wonen verspreid in de wijk, midden in de 
samenleving. De cliënten van VraagPlus ontvangen intensieve begeleiding op het gebied van wonen, 
werken en vrije tijd. Ook helpt VraagPlus bij het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid en 
het voeren van eigen regie. Dit betekent dat VraagPlus goed kijkt naar wat iemand zelf kan en welke 
hulp er nodig is. Hierbij houdt VraagPlus rekening met kwaliteit, veiligheid en verantwoordelijkheid.  
De hulp die VraagPlus biedt en de afspraken die we met elkaar maken, staan uitgebreid beschreven 
in het zorgplan.  
 
Om goede zorg te leveren is er altijd een gedragsdeskundige betrokken en eventueel ook andere 
therapeuten. Ook is er altijd contact met dezelfde begeleiders waardoor begeleiders al snel weten 
wat iemand nodig heeft, wat iemand graag doet, wat lastig is en wat iemand fijn vindt. Die 
vertrouwdheid maakt het makkelijker om vragen te stellen en hulp in te schakelen of te ontvangen. 
 
VraagPlus vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Bij alles wat we doen zoeken 
we naar de verbinding. We plannen activiteiten en we leggen contact met buurtbewoners, 
vrijwilligers, ondernemers, clubs en verenigingen in de buurt. Zo bouwen we samen aan een stabiel 
leven en een stevig sociaal netwerk.  
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Bouwsteen 1: Het zorgproces rondom de individuele cliënt  
Goede zorg is zorg die bij het leven van de cliënt past. Zorg die aansluit op de wensen en voorkeuren 
van de cliënt, die is afgestemd op zijn leven en waarbij ook echte betrokkenheid is van zijn vrienden 
en familie.  
 
VraagPlus kan bovenstaande zorg alleen maar bieden als VraagPlus haar cliënten goed kent. Dit doet 
VraagPlus door goed te luisteren en in gesprek te gaan met de cliënt en diens belangrijke ander. Deze 
informatie vormt de basis van het zorgplan waarbij ook de gedragskundige betrokken is. In het 
zorgplan staat alle informatie die nodig is om de cliënt goed te kunnen helpen. Het gaat hier over 
onderwerpen zoals wat iemand zelf kan, waar hulp bij nodig is, informatie over de gezondheid en 
een actueel overzicht van de (gezondheids)risico’s. Ook worden er in het zorgplan doelen gesteld 
waardoor het voor iedereen duidelijk is wat iemand graag wil leren en hoe hier aan wordt gewerkt. 
Dit met als uiteindelijk doel om de kwaliteit van bestaan van cliënten te behouden of verbeteren. Dit 
betekent dat VraagPlus graag wil weten hoe het met de cliënt gaat op verschillende gebieden 
(domeinen) in zijn/haar leven. Vervolgens wil VraagPlus dat het goed met de cliënt blijft gaan of 
zijn/haar leven verbeterd.  
 
Het zorgplan en kwaliteit van bestaan 
Bij VraagPlus beschikt elke cliënt over een actueel zorgplan. Dit zorgplan wordt vervolgens twee keer 
per jaar geëvalueerd met de cliënt en diens belangrijke ander. Op deze manier vindt de dialoog over 
de zorg- en dienstverlening regelmatig plaats. Dit proces is een continue proces.   
Ook kwaliteit van bestaan speelt een grote rol binnen het zorgplan. Het zorgplan bestaat, naast de 
risico-inventarisatie, diagnostiek en behandeling, levensloop en het perspectief, uit acht domeinen 
die samen de kwaliteit van bestaan vormen: 
1. Emotioneel welbevinden 

Emotioneel welbevinden gaat over de mate van tevredenheid, zelfbeeld en ontspannen zijn. 
VraagPlus gunt cliënten een positief zelfbeeld en dat zij tevreden zijn over hun leven. VraagPlus 
wil hier graag aan bijdragen. Daarbij is er ook oog voor een goede balans tussen werk, school of 
dagbesteding en ontspanning. 
 

2. Persoonlijke relaties 
Persoonlijke relaties gaat over familie, vrienden, het sociale netwerk en de ondersteuning die 
cliënten krijgen van anderen.   
VraagPlus heeft aandacht voor het netwerk van de cliënt. In afstemming met de cliënt wordt het 
netwerk van de cliënt zoveel mogelijk betrokken en ingezet bij de zorg- en dienstverlening. Ook 
worden familie en wettelijk vertegenwoordigers betrokken bij activiteiten, zoals het jaarlijkse 
oliebollen bakken. VraagPlus vindt het belangrijk om op een laagdrempelige manier contact met 
elkaar te hebben. 

 
3. Materieel welbevinden 

Materieel welbevinden gaat over de financiële situatie, werk, woonomstandigheden en 
persoonlijke bezittingen van een cliënt.  
VraagPlus richt zich niet op de financiën van de cliënten, hier is over het algemeen een 
bewindvoerder voor aangewezen.  

 
4. Persoonlijke ontwikkeling 

Persoonlijke ontwikkeling gaat over het volgen van een opleiding, het aanleren en toepassen van 
vaardigheden. 
VraagPlus stimuleert ontwikkeling en het behouden of aanleren van vaardigheden zoveel 
mogelijk.  
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5. Lichamelijk welbevinden 
Lichamelijk welbevinden gaat over de gezondheid van en zorg voor de cliënt. Bijvoorbeeld 
voeding, voor jezelf zorgen, sporten en vrijetijdsbesteding.   
VraagPlus heeft aandacht voor een gezonde leefstijl waarbij sport een belangrijke rol speelt. Ten 
minste drie keer in de week wordt er, door middel van een personal trainer en met 
betrokkenheid van een fysiotherapeut, gesport in groepsverband. Elke cliënt die sport, beschikt 
over een eigen sportschema met persoonlijke trainingsdoelen. De saamhorigheid zorgt voor een 
extra stimulatie om te bewegen. 

 
6. Zelfbepaling 

Zelfbepaling gaat over persoonlijke doelen, het nemen van besluiten en maken van keuzes (eigen 
regie).  
Voor VraagPlus is het voeren van eigen regie belangrijk. De zorg- en dienstverlening van 
VraagPlus is er op gericht om cliënten zoveel mogelijk eigen regie te laten voeren waarbij 
kwaliteit, veiligheid en verantwoordelijkheid altijd worden meegenomen. 
Het gebruikmaken van de eigen kracht van de cliënt speelt een grote rol bij VraagPlus. Om de 
eigen regie van cliënten te versterken kan er gebruik worden gemaakt van technologische 
ontwikkelingen. Het gaat hier dan om hulpmiddelen waardoor je (veiliger) dingen zelf kunt doen.  
Binnen VraagPlus zijn er geen maatregelen die cliënten in hun vrijheid beperken. We noemen dit 
ook wel vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 
7. Sociale inclusie 

Sociale inclusie gaat over de deelname aan de maatschappij, rollen in de samenleving en de 
sociale ondersteuning die een cliënt krijgt.  
Zoals al aangegeven in het eerste hoofdstuk vindt VraagPlus het belangrijk dat iedereen meedoet 
in de samenleving. Contacten met buurtbewoners, vrijwilligers, ondernemers, clubs en 
verenigingen in de buurt dragen bij aan de sociale inclusie waardoor cliënten een stevig sociaal 
netwerk opbouwen.  
 

8. Rechten 
Rechten gaat over mensenrechten. Bijvoorbeeld: respect, waardigheid en gelijkheid.  
Cliënten voelen zich vrij om hun mening te geven. Cliënten (en medewerkers) voelen zich met 
respect behandeld en gewaardeerd.  

 
De kwaliteit van bestaan wordt tweejaarlijks gemeten door het afnemen van een vragenlijst, de POS 
(Personal Outcomes Scale). De POS is opgenomen in de waaier van kwaliteitsinstrumenten om 
cliënttevredenheid te meten en geeft inzicht hoe cliënten hun kwaliteit van bestaan ervaren. De POS 
is voor cliënten een prettige manier om mee te werken omdat de vragenlijst goed te begrijpen is en 
makkelijk om in te vullen. De uitkomsten van de POS worden opgenomen in het zorgplan van de 
client en kunnen leiden tot nieuwe doelen voor de cliënt, maar kunnen ook nieuwe inzichten geven 
voor VraagPlus waarop de dienstverlening wordt aangepast. 
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Het zorgplan en behandeling 
Een belangrijk onderdeel van het zorgplan is behandeling. Bij VraagPlus is de behandeling Continu, 
Systematisch, Langdurig en Multidisciplinair (CSLM) vormgegeven.  VraagPlus biedt integrale zorg 
waarbij verschillende behandelaren voortdurend de zorg met elkaar afstemmen, rondom de cliënt.  
In elk zorgplan is er ruimte voor de medische geschiedenis van een cliënt, welke specialisten (al 
eerder) betrokken zijn en bijvoorbeeld diagnostiek. De gedragskundige is betrokken bij de uitvoering 
van de zorg van alle cliënten en kan te allen tijde de cliëntdossiers raadplegen. Zij is aanwezig bij de 
zorgplanbesprekingen, voert tweewekelijks behandelinhoudelijk overleg met de medewerkers van 
VraagPlus en bezoekt cliënten thuis. De gedragskundige inzet is, indien nodig, 24 uur per dag 
inzetbaar (calamiteitendienst) voor medewerkers en cliënten van VraagPlus.  
Ook kijkt de AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten) mee bij de cliënten die woonachtig zijn bij 
VraagPlus. Dit kan zowel aan de hand van een bepaalde vraag of situatie van een cliënt, maar het kan 
ook zijn dat de AVG-arts structureel een bezoek inplant met de cliënt. In de meeste gevallen is de 
gedragskundige de hoofdbehandelaar, maar in een enkel geval kan dit ook de AVG-arts zijn.  
Verder maakt VraagPlus gebruik van de huisarts en verschillende therapeuten. Je kunt hierbij denken 
aan bijvoorbeeld therapeuten die helpen bij het verminderen of wegnemen van klachten door te 
bewegen (PMT), therapeuten die helpen bij agressieproblemen (ART) en therapeuten die helpen bij 
traumaverwerking (EMDR). VraagPlus heeft een groot netwerk van verschillende therapeuten 
waardoor er altijd een therapeut is die bij de cliënt past.  
 
Het inzien van het zorgplan 
Het zorgplan is altijd in te zien door de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger door middel van 
CarenZorgt. Als er geen wettelijk vertegenwoordiger is dan kan de cliënt er ook voor kiezen om het 
zorgplan met een belangrijke ander te delen. Ook is het mogelijk voor zowel cliënt als zorgaanbieder 
om op een veilige manier te communiceren. Hierbij kan de client ervoor kiezen om zijn/haar netwerk 
toe te voegen waardoor ook het netwerk op een veilige manier op de hoogte blijft.  
 
Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning. 
Zoals al eerder beschreven is er onder andere een gedragskundige betrokken bij de zorg die 
VraagPlus biedt. VraagPlus betrekt de gedragskundige al wanneer iemand zich aanmeldt. De 
gedragskundige brengt in kaart wat een cliënt nodig heeft zodat VraagPlus zo goed mogelijk bij de 
cliënt kan aansluiten. Gezondheidsrisico’s worden meegenomen in deze analyse zodat de begeleiding 
weet hoe zij een cliënt het beste kunnen ondersteunen.  
Het kan ook voorkomen dat er sprake is van dermate aanmerkelijke gezondheidsrisico’s dat 
VraagPlus niet in staat is om de juiste ondersteuning te bieden. Wanneer dit het geval is, zal 
VraagPlus dit altijd uitleggen.  
Ook het veilig gebruik van medicatie is een onderdeel van het zorgplan. In het zorgplan is 
uitgeschreven welke afspraken er zijn gemaakt ten aanzien van medicatiegebruik. Je kunt hierbij 
denken aan afspraken of een cliënt zelf wel/niet in staat is om bijvoorbeeld medicatie te beheren 
en/of in te nemen. Bij het maken van deze afweging is altijd een behandelaar betrokken. Wanneer 
een cliënt hulp nodig heeft bij het veilig gebruiken van medicatie dan ondersteunt VraagPlus hier in. 
Ook dan worden er duidelijke afspraken in het ondersteuningsplan gemaakt hoe deze ondersteuning 
er dan uitziet. Een actueel overzicht van deze afspraken is altijd terug te vinden in het elektronische 
cliëntdossier (ECD). Deze afspraken worden ten minste jaarlijks vastgelegd en geëvalueerd tijdens de 
zorgplanbespreking en bij verandering van medicatie. Dit gebeurt met de cliënt, diens belangrijke 
ander, de gedragskundige en de begeleiding.  
Verder, VraagPlus houdt een registratie bij van MIC-meldingen. Een MIC-melding is een Melding 
Incidenten Cliënten. Dit is een melding die te maken heeft met incidenten, fouten of bijna-
ongelukken rondom de cliënt of medewerker. Bij een MIC-melding zijn allereerst de cliënt en 
medewerker betrokken. Vervolgens wordt de MIC-melding besproken in het team en leest de 
gedragskundige de MIC-melding. Zowel het team als de gedragskundige evalueren de MIC-melding 
en noteren eventueel verbeterpunten.  



9 
 

Tot slot komt de MIC-melding terecht bij de MIC-commissie die alle informatie meeneemt en de MIC-
melding afhandelt. Hieruit kunnen verbeterpunten naar voren komen en wordt de afhandeling 
teruggekoppeld naar de cliënt. Dit gebeurt door de MIC-melding te delen met cliënt en wettelijk 
vertegenwoordiger door middel van CarenZorgt. In 2020 zijn er veertien MIC-meldingen 
geregistreerd. 
 
Klachten  
VraagPlus heeft een klachtenregeling die ook is gepubliceerd op de website. VraagPlus heeft een 
klachtenfunctionaris en is ook aangesloten bij Geschillencommissie Zorg. In 2020 heeft VraagPlus 
geen klachten ontvangen.  
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Bouwsteen 2: Onderzoek naar cliëntervaringen 
Minstens één keer per drie jaar vraagt iedere zorgaanbieder naar de mening van al haar cliënten. 
Daarvoor gebruiken ze onderzoeksinstrumenten uit de waaier, die zijn goedgekeurd door een 
onafhankelijke commissie van deskundigen. De vragen uit die instrumenten gaan over de geboden 
zorg en ondersteuning én over de kwaliteit van bestaan. Zorgaanbieders vragen wat er goed gaat, 
maar ook waar nog aandacht of verbetering nodig is. Zo’n cliëntervaringsonderzoek stelt de stem van 
de cliënt centraal. Het biedt cliënten, naast het individuele ondersteuningsplan, nog een formele 
manier om te vertellen wat zij belangrijk vinden.  
 
Aandachtspunten cliëntervaringen 2019 
In het kwaliteitsrapport 2019 staan enkele aandachtspunten beschreven die richting hebben gegeven 
aan het beleid van afgelopen jaar. Het gaat hier om doelen op drie verschillende niveaus: het niveau 
van de individuele cliënt, het niveau van de locatie en het niveau van de organisatie.  Het afgelopen 
jaar is er, ondanks de coronapandemie, hard gewerkt om vorm te geven aan de gestelde doelen. 
 
Het niveau van de individuele cliënt. 
De cliëntenraad heeft in 2019 aangegeven behoefte te hebben aan gezamenlijke activiteiten 
waardoor cliënten elkaar kunnen ontmoeten (persoonlijke relaties en sociale inclusie). In afstemming 
met de cliëntenraad is er gestart met het gezamenlijk eten (kookinloop) en aansluitend gezamenlijk 
sporten. Echter, al snel zijn deze gezamenlijke activiteiten stil komen te liggen in verband met 
corona. Voordat er sprake was van de coronapandemie werden bovenstaande activiteiten druk 
bezocht. Het gezamenlijk eten en sporten werden als ontspannende en laagdrempelige activiteiten 
ervaren om elkaar te ontmoeten. Helaas moesten de gezamenlijke activiteiten stoppen vanwege 
corona. Het bestuur en de cliëntenraad hebben afgesproken dat de activiteiten weer worden hervat 
zodra de coronamaatregelen dit toe laten. 
 
Het niveau van de locatie. 
Een sterk punt uit het kwaliteitsrapport van 2019 is de eigen regie (zelfbepaling). Cliënten die 
woonachtig zijn bij VraagPlus ervaren een hoge mate van eigen regie en dat is iets wat VraagPlus wil 
behouden. Om dit te behouden is het van belang dat medewerkers bewust blijven van de eigen regie 
van de cliënt en daarbij de belangrijke thema’s (zoals veiligheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid) 
laten meewegen. VraagPlus werkt aan deze bewustwording door hier met elkaar over te spreken op 
vaste momenten (teamoverleg en woonoverleg) waarbij ook de gedragskundige een rol speelt. 
Daarnaast is de eigen regie een onderdeel van het zorgplan waardoor dit onderwerp is geborgd in de 
zorg- en dienstverlening. 
Het afgelopen jaar zijn er diverse inspiratiedagen georganiseerd voor medewerkers, met 
vanzelfsprekend de inachtneming van de coronamaatregelen. Deze inspiratiedagen hebben als doel 
om de (kern)waarden van VraagPlus regelmatig aan de orde te laten komen zodat de (kern)waarden 
terugkomen in het dagelijks handelen van de medewerkers. Deze (kern)waarden worden gezien als 
het DNA van VraagPlus waarvan de ‘eigen regie’ van de cliënt een onderdeel is. De Raad van Bestuur 
en medewerkers zien het als een compliment dat de cliënttevredenheid in 2020 ten aanzien van 
zelfbepaling stabiel is gebleven.  
 
Het niveau van de organisatie 
Het cliënttevredenheidsonderzoek in 2019 laat zien dat cliënten zich gehoord voelen en dat zij de 
ruimte hebben om verbeterpunten aan te geven indien nodig (rechten). Dit is een belangrijk goed 
binnen VraagPlus en dit wil VraagPlus behouden. Echter, VraagPlus is ook groeiende en dat is terug 
te zien in een groeiend aantal medewerkers. Hierdoor ontstaat de vraag, voortkomend uit de 
cliëntenraad, hoe VraagPlus ervoor zorgt dat de communicatie duidelijk blijft.  
Afgelopen jaar hebben cliënten en medewerkers zowel samen als individueel gewerkt om te zorgen 
dat de communicatie duidelijk blijft. Een voorbeeld hiervan is de maandelijkse nieuwsflits. Deze 
nieuwsflits bevat de maandelijkse activiteiten en handige informatie over VraagPlus. 
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De nieuwsflits wordt samen gemaakt door cliënten en medewerkers en vervolgens samen verspreid. 
Ook het onderwerp communicatie is in 2020 besproken in de team- en woonvergaderingen. Bij de 
woonvergaderingen sluit ook de gedragswetenschapper aan. Regelmatig is besproken wat cliënten 
nodig hebben en hoe medewerkers hier bij aan kunnen sluiten. Tot slot heeft het onderwerp 
communicatie op de agenda gestaan van elke cliëntenraadvergadering. Dit met als doel om 
regelmatig af te stemmen of de communicatie duidelijk is, zoals cliënten dit gewend zijn. De 
cliëntenraad heeft navraag gedaan onder cliënten en de cliëntenraad geeft aan tevreden te zijn hoe 
de communicatie het afgelopen jaar is verlopen. Daarbij geeft de cliëntenraad een compliment aan 
de medewerkers dat de communicatie duidelijk is terwijl er meer medewerkers bij VraagPlus zijn 
komen werken. De Raad van Bestuur en medewerkers zijn erg blij om dit te horen. 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar en bovenstaande aandachtspunten, kan er worden gesteld dat er 
hard is gewerkt op verschillende niveaus.  
 
Resultaten cliënttevredenheid 2020 
Veertien cliënten die in 2020 in zorg waren bij VraagPlus, en indien nodig hun netwerk, hebben 
meegewerkt aan het cliënttevredenheidsonderzoek. Slechts één cliënt wilde niet mee doen. 
Onderstaande grafiek laat zien hoe de cliënten de domeinen van de kwaliteit van bestaan ervaren. 
De laatste staaf (oranje) laat de gemiddelde kwaliteit van bestaan zien bij VraagPlus. 
 

 
Uit bovenstaande grafiek is te zien dat de cliënten van VraagPlus hun kwaliteit van bestaan 
waarderen met een gemiddelde van een 8,5. Het bestuur en de cliëntenraad zijn erg blij met dit 
mooie cijfer. Ook mag er worden vastgesteld dat het overgrote deel van de domeinen gelijk zijn 
gebleven of hoger zijn uitgevallen dan in 2019. Een sterk punt is de toegenomen waardering voor het 
domein sociale inclusie. Cliënten voelen zich geaccepteerd in de buurt en kennen hun buren beter. 
Overige sterke punten zijn de persoonlijke ontwikkeling en de zelfbepaling. Cliënten geven aan dat zij 
leren om zelfstandiger te worden en de ruimte krijgen om te laten zien wat zij kunnen. Daarnaast 
ervaren cliënten een hoge mate van eigen regie (zelfbepaling).  
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Aandachtspunten naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek 2020 
Van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek kan VraagPlus leren om de zorg te 
verbeteren en nog meer te laten aansluiten bij de cliënten. Dit kan op drie verschillende niveaus: 
 
1. Het niveau van de individuele cliënt. 

Verschillende cliënten hebben aangegeven om hun fysiek welbevinden te willen verbeteren. Uit 
gesprekken met cliënten kwam naar voren dat zij hun leefstijl zouden willen verbeteren.  
Ook gaven enkele cliënten aan dat zij de behoefte hebben om nieuwe vriendschappen aan te 
gaan en/of op zoek te zijn naar een relatie. In afstemming met de cliëntenraad onderzoekt de 
Raad van Bestuur hoe hier vorm aan kan worden gegeven. In hoofdstuk vier van dit rapport volgt 
een concrete uitwerking van deze aandachtspunten. 

 
2. Het niveau van de locatie. 

In 2019 en 2020 is er binnen VraagPlus hard gewerkt aan de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). 
De Raad van Bestuur, medewerkers en cliënten hebben samen veel gesproken over deze nieuwe 
wet. Zoals ook al eerder aangegeven zijn er binnen VraagPlus geen maatregelen die cliënten in 
hun vrijheid beperken, maar is het wel belangrijk dat processen er op ingericht zijn. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de bewustwording van medewerkers in het kader van de Wet 
zorg en dwang. Medewerkers zijn geschoold in het kader van de Wet zorg en dwang. VraagPlus 
vindt het belangrijk dat medewerkers oog hebben voor het signaleren van enige vorm van verzet.  

 
3. Het niveau van de organisatie 

In 2020 zijn er diverse inspiratiedagen gehouden en deze waren een succes. Dit is terug te zien in 
de behaalde doelen van 2019 en de huidige score van de cliënttevredenheid.  De Raad van 
Bestuur vindt het waardevol om medewerkers goed uit te rusten met kennis en nieuwe inzichten 
ten behoeve van de kwaliteit van de zorg. De Raad van Bestuur kiest ervoor om aankomend jaar 
de ingezette lijn te vervolgen middels intervisie door een professionele intervisor. In hoofdstuk 
vier van dit rapport volgt een concrete uitwerking van dit aandachtspunt. 

 
De cliëntenraad 
VraagPlus heeft een cliëntenraad. In deze cliëntenraad zitten drie cliënten die een goede 
weerspiegeling zijn van de cliënten die bij VraagPlus wonen. Ook is er een cliëntondersteuner 
betrokken die de cliënten ondersteunt bij het stellen van vragen en het verduidelijken van hetgeen 
wat er gezegd wordt. Cliënten staan in contact met elkaar als het gaat om punten die zij in de 
cliëntenraad willen inbrengen. De zeggenschap van de cliëntenraad is geregeld in een 
cliëntenraadreglement. Daarnaast zijn er ook huiskameroverleggen georganiseerd zodat het voor 
elke cliënt mogelijk is om een onderwerp te bespreken. 
De cliëntenraad komt ten minste vijf keer per jaar bij elkaar. In deze vergaderingen brengen zowel de 
cliënten als de Raad van Bestuur verschillende onderwerpen in. Het afgelopen jaar is de cliëntenraad 
betrokken geweest bij bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: 
- Corona 
- Behouden van de duidelijke communicatie 
- Activiteiten 
- Personeelsbeleid 
- Financiële zaken: begroting en jaarverslagen 
- Groei VraagPlus 
- De Wet Zorg en Dwang 
- Het leefstijlprogramma 
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Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams 
Goede zorg kan niet bestaan zonder betrokken en vakbekwame medewerkers. Ook in de 
gehandicaptenzorg. Daarom is het belangrijk dat medewerkers naast het normale werkoverleg, ook 
praten over hun kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Medewerkers kijken naar zichzelf en naar 
de zorg die zij bieden. In deze bouwsteen is er ruimte voor zelfgekozen onderwerpen, maar komen in 
ieder geval de volgende landelijke thema’s aan de orde: 
- Geven de begeleiders de afgesproken zorg? 
- Gaan zij respectvol om met de cliënt? 
- Hoe staat het met de veiligheid? 
- Hebben alle medewerkers de juiste opleiding? Is er extra scholing nodig? 
 
Medewerkers van VraagPlus beschrijven het afgelopen jaar als een bijzonder jaar. 2020 was het jaar 
waarin iedereen werd geconfronteerd met corona en geldende coronamaatregelen. Cliënten kregen 
te maken met het sluiten van dagbestedingen en (gezamenlijke) activiteiten die geen doorgang 
konden vinden. Tegelijkertijd wilden medewerkers de zorg (veilig) blijven bieden voor de cliënten en 
gingen medewerkers op zoek naar alternatieven. Activiteiten werden digitaal georganiseerd of 
vonden één op één plaats, één op één wandelingen werden gemaakt, boodschappen werden aan 
huis gebracht om winkelbezoeken te vermijden en er werd dankbaar gebruikgemaakt van 
vrijwilligers.  
 
Medewerkers geven aan zich gesteund en veilig te hebben gevoeld door de Raad van Bestuur omdat 
er voortdurend actuele informatie werd gegeven over coronamaatregelen en er duidelijk, actueel 
beleid voor handen was. Daarnaast was er bij aanvang voldoende beschermingsmateriaal en hebben 
medewerkers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het team is in staat geweest om de zorg 
veilig te kunnen blijven bieden. Het team merkt op dat de coronaperiode ook verbindend heeft 
gewerkt. Er zijn mooie initiatieven ontstaan vanuit lokale ondernemers voor VraagPlus en 
medewerkers hebben hard gewerkt om besmettingen buiten VraagPlus te houden. Het team is hier 
ook in geslaagd, want tot op heden zijn er geen besmettingen geconstateerd. Dit is iets waar heel 
VraagPlus trots op is. 
 
Ondanks dat de corona veel impact heeft gehad op iedereen, hebben medewerkers niet stilgezeten. 
De deskundigheidsbevordering heeft plaatsgevonden met de coronamaatregelen in acht. 
Medewerkers hebben samen met de gedragskundige een cursus Traumasensitief werken gevolgd. 
Deze cursus bestond uit meerdere dagdelen. Ook de gedragskundige van VraagPlus heeft deze cursus 
met de medewerkers gevolgd om naderhand de transfer met de cliënten van VraagPlus te kunnen 
maken. Deze cursus en samenstelling werd door medewerkers als waardevol ervaren. Scholing ten 
aanzien van de ouderwordende cliënt heeft plaatsgevonden in samenwerking met de AVG-arts. De 
AVG-arts vormt een belangrijke schakel in de behandeling van de cliënten van VraagPlus. Het was 
een meerwaarde dat de AVG-arts van VraagPlus hier meer over kon vertellen. 
Verder hebben alle medewerkers wederom een BHV-training gekregen en zijn medewerkers 
geschoold op het gebied van medicatie. Ook heeft er een individueel coachingstraject 
plaatsgevonden ten aanzien van het methodisch werken.  
 
Helaas heeft niet alles door kunnen gaan vanwege de corona. De medewerkers van VraagPlus 
hadden graag een buurtbarbecue willen organiseren. Het team neemt deze wens mee naar volgend 
jaar zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Uit de teamreflectie komt naar voren dat het 
wenselijk is om scholing te ontvangen op het gebied van psychiatrie in combinatie met een (licht) 
verstandelijke beperking. Het team heeft behoefte aan verdieping op het gebied van stemming en 
angst.  
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Bouwsteen 4: kwaliteitsrapport en visitatie 
Zorgaanbieders bundelen de informatie uit de eerste drie bouwstenen, samen met informatie uit 
andere bronnen. Dit vormt het kwaliteitsrapport. Het kwaliteitsrapport geeft antwoord op de vragen: 
wat gaat goed, wat kan beter en hoe gaan we dat verbeteren? 
Het rapport wordt besproken met de cliëntenraad, de raad van bestuur en de raad van toezicht. 
Het kwaliteitsrapport wordt ook besproken met 2 of meer deskundigen van buiten de organisatie. Dat 
gebeurt minimaal 1 keer in de 2 jaar en gebeurt middels een bezoek van een andere zorginstelling (de 
externe visitatie). Met het kwaliteitsrapport kan de organisatie verantwoording afleggen aan 
het zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg.  
 
De verschillende bouwstenen geven inzicht in hoe de zorg bij VraagPlus is vormgegeven. Het bestuur 
is van mening dat er veel dingen goed gaan, maar dat er altijd ruimte is voor verbeteringen. Dit jaar 
heeft er geen externe visitatie plaatsgevonden omdat de externe visitatie vorig jaar is geweest.  
 
De kwaliteit van zorg: wat gaat goed en wat kan beter 
Sterke punten van de zorg die VraagPlus biedt, is dat zorgprocessen goed lopen. Cliënten hebben te 
allen tijde een actueel zorgplan waarbij ook behandeling een belangrijke rol speelt. Cliënten 
waarderen hun kwaliteit van bestaan met een 8,5 en geven aan gelukkig te zijn. Dit laatste is het 
meest belangrijk voor de Raad van Bestuur. Op het niveau van de medewerkers is het een sterk punt 
dat medewerkers zich goed toegerust voelen door actueel beleid, kennis en deskundigheids-
bevordering die aansluit bij de medewerkers.   
Naast de zaken die goed gaan, is er ook ruimte voor verbetering of nieuwe ontwikkelpunten. Uit het 
cliënttevredenheidsonderzoek komt naar voren om meer aandacht te hebben voor leefstijl. In 
afstemming met de cliëntenraad is afgesproken om een leefstijlprogramma te introduceren waarbij 
verschillende therapeuten/behandelaren samenwerken. Ten aanzien van het leefstijlprogramma is 
het noodzakelijk dat de diëtist, indien nodig de diabetesverpleegkundige, de fysiotherapeut, de 
personal trainer, begeleiding en de gedragskundige voortdurend met elkaar afstemmen rondom de 
cliënt. Dit met als doel dat de cliënt in staat wordt gesteld om de beste resultaten voor hem/haar uit 
het leefstijlprogramma te halen.  
Als het gaat om het maken van nieuwe vriendschappen of het aangaan van relaties is het belangrijk 
dat dit op een veilige manier gebeurd. ABCDate sluit hier bij aan. Aankomend jaar gaan cliënten en 
medewerkers aan de slag met het thema vriendschap en relaties 
De teamreflecties laten zien dat medewerkers zich veilig voelen en de inspiratiedagen hebben 
gewaardeerd. Om bewustwording te creëren onder medewerkers wordt er aankomend jaar gestart 
met intervisie, geleid door een professionele intervisor. Ten aanzien van deskundigheidsbevordering 
wordt het team geschoold op het gebied van stemming en angst. Tot slot hopen de medewerkers in 
2021 een buurtbarbecue te kunnen organiseren.  
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De aanpak van kwaliteitsverbetering 
De verbeterpunten, voor het komende jaar, zijn uitgewerkt door middel van de PDCA-cyclus. De 
PDCA-cyclus is een methode om ervoor te zorgen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk 
bereikt wordt. De PDCA-cyclus wordt door middel van Figuur 1 uitgelegd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. PDCA-cyclus. Overgenomen uit https://www.certificering-keuring.nl/plan-do-check-act-een-
onmisbare-verbetertool-voor-uw-rol-in-kam 
 

PDCA Omschrijving 

Plan In 2021 verbeteren cliënten hun leefstijl. Er wordt gewerkt aan deze verandering 
middels een plan van aanpak. Onderdeel van dit plan zijn verschillende 
therapeuten/behandelaren en vanzelfsprekend de cliënt. Ook worden er zoveel 
mogelijk onderdelen met elkaar in verbinding gebracht, geïntegreerd. Bijvoorbeeld: de 
adviezen en recepten van de diëtist worden tijdens de kookinloop geïmplementeerd. 
Hetzelfde gebeurt op individueel niveau. Het leefstijlprogramma wordt op alle 
domeinen doorgevoerd. 
In het plan van aanpak staat duidelijk omschreven wat de doelstelling is, wat de cliënt 
kan verwachten, tijdspad en wat er nodig om het plan te laten slagen.  

Do  Tussentijds wordt er in het teamoverleg regelmatig geëvalueerd. Ook wordt er 
afzonderlijk met de betrokkenen van het plan regelmatig geëvalueerd. Nieuwe 
inzichten worden, in samenspraak met de cliënt, zoveel als mogelijk geïmplementeerd 
in het dagelijks leven. 

Check Uitkomsten van de evaluaties worden meegenomen en het plan van aanpak wordt 
indien nodig aangepast.  

Act Er vindt een eindevaluatie plaats. Heeft het leefstijlprogramma het gewenste resultaat? 
Wat nemen cliënten over van de gegeven adviezen? Hoe kan begeleiding de cliënt 
blijven ondersteunen om de nieuwe leefstijl te behouden en wat kan de cliënt hier zelf 
in doen? 

 
 
 

https://www.certificering-keuring.nl/plan-do-check-act-een-onmisbare-verbetertool-voor-uw-rol-in-kam
https://www.certificering-keuring.nl/plan-do-check-act-een-onmisbare-verbetertool-voor-uw-rol-in-kam
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PDCA Omschrijving 

Plan In 2021 hebben cliënten van VraagPlus de mogelijkheid om via ABCDate, op een veilige 
manier nieuwe vriendschappen of relaties aan te gaan.  

Do - Begeleiders lichten de cliënten voor ten aanzien van mogelijkheden en functies van 
ABCDate. 

- Begeleiders en cliënten maken desgewenst een profiel aan. 
- Begeleiders en cliënten evalueren regelmatig het gebruik van ABCDate. 
- Cliënten kunnen tussentijds de hulp van begeleiding inroepen via een functie van 

ABCDate.  

Check In het woonoverleg wordt er geëvalueerd in hoeverre cliënten daadwerkelijk nieuwe 
vriendschappen of relaties aangaan.  

Act Eind 2021 gaat de cliëntenraad na of het wenselijk is dat de samenwerking met 
ABCDate moet worden voorgezet.  

 
 

PDCA Omschrijving 

Plan Medewerkers vergroten hun kennis op het gebied van stemming en angst. 

Do  In 2021 hebben medewerkers van VraagPlus deskundigheidsbevordering ontvangen 
ten aanzien van stemming en angst. 

Check In het teamoverleg wordt geëvalueerd of de scholing het gewenste resultaat heeft. 

Act Is er vervolgscholing nodig of was de geboden scholing voldoende? 

 
 

PDCA Omschrijving 

Plan Medewerkers vergroten hun bewustwording ten aanzien van hun dagelijkse 
werkzaamheden. 
 

Do  In 2021 volgen medewerkers van VraagPlus intervisie door een professionele 
intervisor.  

Check De intervisor en de medewerkers evalueren of de intervisie het gewenste resultaat 
heeft.  

Act Afhankelijk van deze uitkomst volgt er eventueel verlenging van de intervisie 

 
 

PDCA Omschrijving 

Plan Om het netwerk van de cliënten, in het bijzonder familie en buurtbewoners, te 
waarderen wordt er een (buurt)barbecue georganiseerd door de medewerkers en 
cliënten van VraagPlus.  

Do In de zomer 2020 vindt de (buurt)barbecue plaats.  

Check Zowel in het team als in de cliëntenraad wordt de barbecue geëvalueerd. Wat ging 
goed? Wat kan er beter? Is de (buurt)barbecue een activiteit om jaarlijks te herhalen? 

Act Afhankelijk van de evaluatie kunnen verbeterpunten worden meegenomen naar een 
volgende (buurt)barbecue. 

 


