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Kwaliteitsrapport

Onze zorg in 2018:

een
meerstemmig
verhaal

Raad van Toezicht:

Cliëntenraad:

Als je het
kwaliteitsrapport nog
meer wil gebruiken om
te verbeteren, is het
belangrijk om nadere
data-analyse te doen.
Zo kan Philadelphia
voor elke doelgroep
specifieke interventies
inzetten.

We vinden het goed
dat Philadelphia en het
kwaliteitsrapport
aandacht besteden aan
zeggenschap.

Ondernemingsraad:

Het kwaliteitsrapport
laat zien dat Philadelphia
actief is en dat we constant
in beweging zijn.

Raad van Bestuur:

Ten opzichte van eerdere
kwaliteitsrapporten is het
reflectieve karakter van dit
rapport nog sterker.

Externe
visitatiecommissie:

Het rapport biedt
houvast om intern te
verbeteren, maar is ook
een goede basis om het
gesprek aan te gaan met
externe partijen.

Colofon
Dit rapport is onder andere gebaseerd op 7.069 verhalen van cliënten en verwanten
en 444 verhalen van teams van Philadelphia. Deze verhalen komen uit drie clusters:
Intensieve Zorg, Werk & Begeleiding en Zorg & Wonen. In totaal doen 6.710 medewerkers
bij Philadelphia er alles aan om de zorg voor 8.184 cliënten te optimaliseren.
Heb je vragen of suggesties?
Mail dan naar Maartje Blom (maartje.blom@philadelphia.nl).

Kwaliteitsrapport
Wat zeggen de cliënten?
Familieraad:

Onderzoek nog
meer hoe cliënten in
de Intensieve Zorg
de ondersteuning
van Philadelphia
ervaren.

KvK-nummer: 41035166
www.philadelphia.nl
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Wat zeggen de medewerkers?
Wat zeggen de feiten en cijfers?
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Mijke - cliënt

“Ik ben Mijke. Ik ben 26 jaar en
woon in Doetinchem. Hier woon
ik nu bijna vier jaar. Ik houd veel
van dieren, vooral van honden. Ik
heb een hond Pip, die is alweer
bijna 2. Verder ben ik goed met
computers en in praktische
oplossingen bedenken. En kan ik
goed tekenen. Meestal teken ik
dieren. Mijn tekeningen bewaar
ik in een rommellaatje, dat zit
stampvol. Ik werk bij een
dagbesteding. Wat ik daar doe?
Bijvoorbeeld dingen inpakken,
stickeren.”

Mark - cliënt

“Ik ben Mark, zowel cliënt als medewerker van
Philadelphia. Ik ben 43 jaar en woon begeleid in
Alphen aan den Rijn. Ik heb nu tien jaar begeleiding
van Philadelphia en bijna al die tijd zit ik in de
medezeggenschapsraad. Daar heb ik een mooie
baan over zeggenschap aan overgehouden. Ik vind
het belangrijk dat mensen getriggerd worden om
in hun kracht te staan. Daar hoop ik een rol in te
spelen. En ook een verbindende rol, zodat cliënt en
begeleider gelijkwaardiger worden.”

Phi - zorgrobot

Even voorstellen…
Cliënten het beste uit zichzelf laten halen. Dat is waar we het voor doen. Om dit te
bereiken, is het belangrijk om te weten wat er speelt. Mijke, Diana, Stefan, Mark
en Phi nemen je mee door het kwaliteitsrapport. Ze vertellen iets over hun leven,
zeggen wat medewerkers van Philadelphia goed doen, en wat er beter kan. En
zoals bij iedereen, gaat er wel eens iets mis. Ook deze kant van het verhaal laten
ze zien. We horen maar al te graag hun stem. Daarom klinken hun verhalen door
in het hele rapport.

“Ik ben Phi. Ik ben twee jaar
oud en weeg 28 kilo. Ik ben
een sociale robot. Sinds 2016
werk ik bij Philadelphia. Ik
ben erg geduldig en oordeel
niet. Ik logeer steeds twee
weken bij een cliënt om hem
of haar te ondersteunen.
Daarmee geef ik cliënten een
groter gevoel van zelfstandig
heid. Zelf leer ik er ook veel
van: ik doe ervaring op en
leer telkens nieuwe dingen.
Zo kan ik cliënten steeds
beter helpen.”

Diana - moeder van cliënt
“Ik ben Diana. Ik ben heel creatief en
ben altijd bezig. Ik haak, ik brei, ik ben
gastouder en ik zit in de familieraad
van Philadelphia. Ik heb drie kinderen,
waaronder een dochter van 5: Ilse.
Ilse heeft een ernstige meervoudige
beperking. Ze is heel puur: Ilse laat geen
emoties zien die ze niet heeft. Vier dagen
per week gaat ze naar een kinderdag
centrum. Daar voelt ze zich enorm thuis.
De sfeer is er relaxed en straalt uit:
je mag er zijn. Iedereen is welkom.”

Stefan - cliënt

“Ik ben Stefan. Ik ben 25 jaar en woon nu bijna
zes jaar in Doesburg. Sinds begin 2017 werk ik bij
een dagbesteding. Ik werk ook in de thuiszorg.
Dan ga ik kletsen en theedrinken met een oude
vrouw en doe ik huishoudelijke klusjes.
Daarnaast ben ik chauffeur: ik haal cliënten op,
rijd ze naar hun werk en breng ze weer thuis.
Voor de dagbesteding waar ik werk, houd ik ook
de social media bij, zoals Facebook en Twitter.
En laatst heb ik het kerstfeest georganiseerd!”
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Van de Raad van Bestuur
Het bestaansrecht van Philadelphia is om goede en veilige ondersteuning te
bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we op basis van
wat zij belangrijk vinden in hun leven. ‘De Bedoeling’ van Philadelphia geeft aan
waar we met zijn allen voor staan: cliënten in hun kracht zetten en laten
schitteren. Oftewel, hen het beste uit zichzelf laten halen. Maar ook: het beste uit
onszelf als medewerkers halen. We willen met aandacht en plezier werken, zodat
we goed kunnen handelen naar ons motto ‘het beste uit jezelf’. In dit
kwaliteitsrapport over 2018 staan we stil bij de vraag in hoeverre wij hierin
slagen. Ten opzichte van eerdere kwaliteitsrapporten is het reflectieve karakter
van dit rapport nog sterker. Hierbij zijn voor ons twee vragen essentieel. Wat
vinden cliënten van de ondersteuning die Philadelphia biedt? En hoe denken
professionals hierover?
Het beste uit jezelf!
In dit rapport komt naar voren dat 95% van de cliënten en verwanten vindt dat Philadelphia
er top of goed in slaagt het beste uit cliënten te halen. Dit percentage is hoger dan in
voorgaande jaren en hoger dan het doel dat we onszelf hadden gesteld in het Jaarplan 2018.
In het Jaarplan was ons doel dat 85% van de cliënten en 75% van de verwanten ‘Top!’ of
‘Goed’ zou antwoorden. Daarbij spraken we uit in ons Jaarplan dat we streefden naar ‘Top!’scores van 20% van de cliënten en van 10% van de verwanten. Dit hebben we helaas niet
gehaald: 14% van de cliënten en 9% verwanten antwoordde ‘Top!’. Daar is dus nog werk aan
de winkel. Interessant om te weten is: zijn het elk jaar dezelfde cliënten en verwanten die
‘Top!’ en ‘Matig’ of ‘Slecht’ zeggen? Komen deze cliënten uit bepaalde clusters of regio’s? Of
wisselt dit? En vinden deze mensen dat Philadelphia in het algemeen top of niet goed helpt
of gaat het om specifieke thema’s? Dit gaan we verder onderzoeken.
Cliënten praten over gevoel, gezondheid en weekenden
Hoewel cliënten en verwanten de hulp van Philadelphia waarderen, betekent dit natuurlijk
niet dat zij niks meer te wensen hebben. Op individueel niveau zien we dat cliënten op
verschillende gebieden iets willen veranderen of extra ondersteuning willen. Het is
belangrijk om deze resultaten nader te analyseren. Want als we weten dat een onderwerp
vooral speelt in een bepaalde cliëntgroep, kunnen we met gerichte oplossingen komen.
Als we de individuele wensen op een rij zetten, zien we al wel enkele trends die landelijk
aandacht vragen.
Gevoel blijft een belangrijk onderwerp voor zowel cliënten als verwanten. Positief is dat
bijna alle cliënten zeggen dat ze tevreden zijn met hun leven, namelijk 95%. Maar ongeveer
de helft hiervan benoemt ook dat sommige dingen lastig zijn, zoals emoties reguleren. Met
de methode Leerbaar & Weerbaar streeft Philadelphia ernaar om cliënten emotioneel en
sociaal sterker en weerbaarder te maken. In 2019 introduceert Philadelphia een vernieuwde
versie van Leerbaar & Weerbaar aangevuld met een ‘social game’.
De gezondheid van cliënten is een vast aandachtspunt binnen Philadelphia: voldoende
bewegen, gezonde voeding en middelengebruik terugdringen. Gezondheid heeft brede
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maatschappelijke aandacht waarbij preventie het sleutelwoord is. Philadelphia deelt dit idee.
Omdat een groot deel van de cliënten en verwanten vermoeidheid als probleem noemt,
gaan we op zoek naar oorzaken van en oplossingen voor vermoeidheid. Ook werken we met
een beweegplan op maat voor elke cliënt. Zowel cliënten als verwanten noemen de invulling
van weekenden als aandachtspunt. De woonlocaties werken hier hard aan en zoeken de
verbinding met de buurt. We halen de buitenwereld naar binnen en gaan zelf actief naar
buiten. Daarbij werkt Philadelphia er hard aan om het aantal vrijwilligers te vergroten.
Philadelphia selecteert vrijwilligers zorgvuldig en biedt ze trainingen aan in het Leerhuis. Zo
kunnen ook vrijwilligers zich optimaal inzetten voor cliënten. In de afgelopen vijf jaar is het
aantal vrijwilligers vrijwel verdubbeld naar bijna 6.000.
Zelf keuzes maken met zeggenschap
Zeggenschap is een recht. Maar ook een vaardigheid, een overtuiging, een ambitie en een
onderdeel van goede zorg. Het VN-verdrag spreekt van het recht op persoonlijke autonomie
en de vrijheid om zelf keuzes te maken. Het recht om zelf keuzes te maken geldt voor alle
mensen. Dus ook voor mensen met een beperking. Kiezen is soms moeilijk, maar dat
betekent niet dat anderen de keuze voor iemand mogen of moeten maken. Het betekent
dat iemand het recht heeft op ondersteuning bij het maken van keuzes. Soms gaat het om
kleine keuzes. Wat wil je op je brood: kaas of ham? Soms gaat het om grotere zaken, zoals
nieuw werk of op jezelf gaan wonen. Ieder op zijn niveau. Philadelphia streeft er actief naar
om de invloed van cliënten op hun eigen leven te vergroten. Sinds 2018 versterken we
zeggenschap van cliënten met het programma zeggenschap.
20% van de cliënten geeft aan dat ze kiezen moeilijk vinden, vooral bij belangrijke
onderwerpen. Ook 20% van de verwanten zegt dat cliënten ondersteuning nodig hebben bij
het maken van keuzes. Van 2017 naar 2018 is het aantal ‘Top!’- en ‘Goed’-ervaringen op het
thema ‘Kiezen’ van cliënten gedaald van 92% naar 81%. Komt dit doordat Philadelphia in
2018 al aandacht heeft besteed aan zeggenschap? En cliënten zich daardoor bewuster zijn
van het feit dat er iets te kiezen valt? Dit vraagt om nadere analyse.
Zelf keuzes maken is spannend voor de cliënt zelf. Zeker bij belangrijke onderwerpen is
keuzes maken best moeilijk. Maar het is ook spannend voor verwanten. Kan ik mijn kind wel
loslaten, of zoals Philadelphia zegt ‘anders vasthouden’? Tot slot is het spannend voor
begeleiders. Die zijn verantwoordelijk voor het bieden van goede zorg. Het moedige
gesprek aangaan over zeggenschap met alle betrokkenen is hierbij cruciaal.
Mensgerichte technologie geeft cliënten meer mogelijkheden
Om mensen met een verstandelijke beperking meer in hun kracht te zetten, onderzoekt
Philadelphia wat mensgerichte technologie voor hen kan betekenen. Naar onze mening
hebben ook mensen met een beperking het recht om kennis te maken met en te profiteren
van nieuwe technologieën. Ook dit is in lijn met het VN-verdrag over de rechten van mensen
met een beperking. Mensgerichte technologie kan de zelfstandigheid, vrijheid en sociale
omgeving van mensen met een beperking vergroten en gezondheidssignalen vroegtijdig
opvangen. Zo biedt sociale robot Phi de cliënten gezelschap én de mogelijkheid om
zelfstandiger te leven. En biedt een virtuele fietstocht met het Fietslabyrint cliënten de
mogelijkheid om veilig en zelfstandig in beweging te blijven. Maar hoe belangrijk ook,
technologie kan menselijke aandacht natuurlijk nooit helemaal vervangen.
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Relatie tussen begeleider en cliënt blijft cruciaal
Philadelphia vindt dat de relatie tussen begeleider en cliënt de kwaliteit van ondersteuning
in belangrijke mate bepaalt. Hierbij is het cruciaal hoe de medewerker in zijn of haar vel zit.
Gelukkig kan Philadelphia een beroep doen op medewerkers die in het algemeen bevlogen,
betrokken en tevreden zijn. Dit komt ook tot uiting in het relatief lage verzuimcijfer van 4,3%
over 2018. We hebben hiermee het laagste verzuimpercentage in de branche. Daarnaast
heeft Philadelphia het Beste Werkgevers Keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat
Philadelphia het potentieel van de medewerkers benut om duurzaam succesvol te zijn en te
blijven verbeteren. En dat we dit beter doen dan gemiddeld in de gehandicaptenzorg.
Zelforganisatie benadrukt het belang van vakmanschap
Philadelphia heeft de afgelopen twee jaar de koers ingezet naar zelforganisatie. Om de
vrijheid van handelen van begeleiders te vergroten, zodat zij in staat zijn om cliënten de
ondersteuning op maat te bieden die zij nodig hebben. Natuurlijk staat vrijheid niet los van
verantwoordelijkheid. Een zelfbewuste medewerker kan zijn of haar handelen richting de
cliënt goed motiveren. Zo ontstaat vertrouwen.
Met zelforganisatie spreken we uit dat we erin geloven dat onze medewerkers vakmensen
zijn. Vakmensen die binnen heldere kaders weten hoe ze de zorg het beste kunnen
organiseren. Bijna de helft van de teams zijn in 2017 en 2018 gestart met zelforganisatie.
Het begrip zelforganisatie is opgebouwd uit de onderdelen vakmanschap, zelforganiserend
vermogen, samenwerkend vermogen en ondernemerschap. Teams maken een teamplan
op basis van deze termen en bepalen zo de stappen die zij gaan zetten.
Het onderdeel vakmanschap onderstreept het belang van kennis van zaken. Vakmanschap
betekent ook dat men goed met elkaar communiceert, samenwerkt en elkaar professioneel
aanspreekt. Altijd gericht op het belang van de cliënten, iets wat regelmatig in de
teamreflecties aan de orde komt. Ook hier geldt het belang van het moedige gesprek.
Tenslotte geldt voor vakmanschap dat medewerkers leren van fouten en gericht verbeteren.
Philadelphia werkt continu aan een veilig meldklimaat en monitort de vervolgstappen na
incidenten. Natuurlijk, elk incident is er één te veel. Maar het blijft mensenwerk. Openheid
is daarbij een must. En dit is iets anders dan openbaarheid. Philadelphia is wars van een
cultuur van ‘naming and shaming’.
Het Leerhuis van Philadelphia biedt allerlei opleidingen en trainingen om het vakmanschap
van medewerkers te verhogen. Als we naar de cijfers van 2018 kijken, maken medewerkers
hier gretig gebruik van. Bijna 5.000 medewerkers volgden een klassikale training. De popu
lairste training was ‘agressie: preventie en hantering’. Deze training blijft belangrijk, zeker
gezien het toenemende aantal meldingen over agressie van 2017 naar 2018. Daarnaast heeft
Philadelphia zorgvisies ontwikkeld voor verschillende doelgroepen: ernstige meervoudige
beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichte verstandelijke beperking, verstandelijke
beperking, Jeugd & Gezin en ouderen. In het verlengde van deze zorgvisies hebben mede
werkers in 2018 trainingen gevolgd.
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Beperkte groei aantal incidenten
Met de groei van het aantal cliënten in ons achterhoofd is de groei van het aantal incidenten beperkt.
Waar er in 2017 gemiddeld 2,8 incidenten per cliënt waren, waren dit er in 2018 gemiddeld 2,9 per
cliënt. Maar de meeste van de incidenten in 2018 waren gelukkig klein (97%) waarbij niemand schade
heeft opgelopen en er geen extra zorg nodig was. Bij zo’n 3% van de incidenten gaat het om een groter
incident. Daarnaast blijkt dat niet elke melding daadwerkelijk een incident betreft. Bijvoorbeeld bij de
meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hier bleek dat bij 24% van de meldingen geen
sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag en er bij 41% geen eenduidige uitkomst was. Het
blijft uiterst belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en om cliënten weerbaar
te maken. Ook op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit.
Het aantal valincidenten is met 8% gedaald en het aantal verslikincidenten met 9%. Hierin lijken we het
effect van ons preventiebeleid terug te zien. Medicatieveiligheid blijft aandacht vragen. Want het aantal
medicatiefouten blijft wat ons betreft te hoog. Vaak gaat het hierbij om toedieningsfouten. Daarom
nemen we het medicatieproces opnieuw onder de loep. Want het is cruciaal dat iedereen zorgvuldig
met medicatie omgaat.
Minder cliënten in hun vrijheid beperkt
Soms is het nodig om een cliënt in zijn of haar vrijheid te beperken om de cliënt en mensen om de cliënt
heen te beschermen. Dit kunnen we onder andere doen door een BOPZ-maatregel te treffen
(bijzondere opnemingen psychiatrisch ziekenhuis). Het valt ons op dat er in 2018 bij 19% minder cliënten
een BOPZ-maatregel nodig was dan in 2017. Philadelphia besteedt al enkele jaren aandacht aan het
belang van leven in vrijheid. Hiermee willen we bereiken dat we minder cliënten in hun vrijheid hoeven
te beperken, in het bijzonder door minder BOPZ-maatregelen te gebruiken. Dit beleid lijkt zijn vruchten
af te werpen.
Muziek verbindt
Muziek speelt qua activiteiten binnen Philadelphia een belangrijke rol. Het is niet voor niets dat muziek
als speerpunt is meegenomen in het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Muziek geeft uitdrukking aan je
gevoel, verbindt en biedt mogelijkheden om je te laten zien. Zo was Philadelphia in 2018 in
samenwerking met Color Guard Nederland landelijk actief met de dansgroep Phila Vlag en de
slagwerkgroep Phila Slag. Ook organiseerden we een landelijk muziekfestijn. Maar ook op locaties krijgt
muziek gericht aandacht. In 2019 gaan we hier mee door. Samen met cliënten, verwanten en
vrijwilligers.
Samen halen we het beste uit cliënten
We zijn trots op alle medewerkers en vrijwilligers die keihard werken om samen met verwanten het
beste uit cliënten te halen. We vinden het mooi om te zien dat medewerkers die zijn begonnen met
zelforganisatie meer tevreden zijn met hun werk. Het is belangrijk dat medewerkers ook tevreden
blijven. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is niet alleen het werven, maar ook het vasthouden van
medewerkers van groot belang. Daarom doet Philadelphia er alles aan om een aantrekkelijke werkgever
te zijn. Want tevredenheid van medewerkers gaat hand in hand met positieve ervaringen van de cliënt.
En daar doen we het voor!
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Wat vinden anderen van dit kwaliteitsrapport?
Een frisse blik van de externe visitatiecommissie
Natuurlijk vinden we het ontzettend belangrijk hoe
mensen binnen Philadelphia de kwaliteit van zorg zien.
Maar mensen die niet bij Philadelphia wonen of
werken geven weer andere inzichten. Daarom komt er
ieder jaar een externe visitatiecommissie naar
Philadelphia. Deze externe visitatiecommissie bestaat
uit cliënten, bestuurders, adviseurs en
wetenschappers, zodat de commissie een veelzijdig
beeld kan schetsen.
De externe visitatiecommissie heeft het
kwaliteitsrapport kritisch bekeken. Ook is de
commissie het gesprek aangegaan met een gemengd
gezelschap van Philadelphia. Van bestuurder tot
locatiemanager, van cliënt tot projectleider. Op deze
manier krijgt de externe visitatiecommissie een zo
compleet en reëel mogelijk beeld van onze kwaliteit
van zorg.
Allereerst geeft de commissie aan het rapport een
mooi en informatief geheel te vinden. Commissieleden
complimenteren Philadelphia met de prachtige
resultaten die erin naar voren komen. Ze vinden het
ook positief dat teams zorgvuldig uitvragen wat
cliënten belangrijk vinden en hier actief mee aan de
slag gaan. Bovendien noemen ze dat het kwaliteitsbeleid goed aansluit op de visie ‘het beste uit jezelf’.

Dit vindt de Landelijke Cliëntenraad ervan

Dit vindt de Ondernemingsraad ervan

Maar er kunnen natuurlijk ook dingen beter.
Juist hierbij is de frisse blik van de externe visitatiecommissie waardevol. Zo roept het kwaliteitsrapport
enkele vragen op bij de commissie: Hoe vertaal je dit
algemene rapport naar de situatie op locaties? Gaan
teams actief aan de slag met de tips uit het rapport?

We zijn blij dat 95% van de cliënten en verwanten vindt
dat Philadelphia top of goed helpt om het beste uit
cliënten te halen. Daarnaast vinden we het goed dat
het kwaliteitsrapport aandacht besteedt aan
zeggenschap. Het is natuurlijk mooi als cliënten zoveel
mogelijk zelf keuzes kunnen maken.

Hierbij vindt de commissie het interessant om te weten
welke onderwerpen medewerkers belangrijk vinden.
Wat speelt er bij locaties? Waar zit het ‘verandervuur’
in de organisatie? Als je dit weet als organisatie, kun je
deze informatie als basis gebruiken bij het kiezen van
de verbeteracties. Zo zijn medewerkers gemotiveerd
en enthousiast om met de verbeterpunten aan de slag
te gaan.

Als er een conflict of incident is, is het belangrijk dat
Philadelphia op zoek gaat naar feiten. Wat is er precies
gebeurd, en hoe kon dit gebeuren? Verder laat het
kwaliteitsrapport zien dat Philadelphia veel trainingen
aanbiedt voor begeleiders. Het zou goed zijn als er ook
trainingen komen voor cliënten en begeleiders samen.
Zo kunnen cliënten en begeleiders zich gezamenlijk
ontwikkelen.

De doorlopende aandacht voor kwaliteit van zorg
kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. En zeker
de manier waarop het kwaliteitsrapport kwaliteit
onderzoekt: cliënten, verwanten en medewerkers
worden gehoord. Het is mooi om te zien dat cliënten
tevreden zijn over de ondersteuning die ze van
Philadelphia krijgen. Dat is het beste compliment dat
je kunt krijgen.

Daarnaast laat het hoofdstuk ‘Wat zeggen de cliënten?’
een enorme diversiteit aan ervaringen en meningen
zien. De commissie merkt op dat het zou helpen om
deze resultaten nader te analyseren. Ook deze analyse
helpt om verbeteracties te kiezen en gericht in te
zetten. De commissie raadt aan om de keuzes die we
hierbij maken, duidelijk toe te lichten in een volgend
kwaliteitsrapport.

Dit vindt de Landelijke Familieraad ervan

Dit vindt de Raad van Toezicht ervan

De resultaten van het kwaliteitsrapport en de goede
ervaringen van cliënten en verwanten geven ons
vertrouwen in Philadelphia. We maken hieruit op dat
de kwaliteit van zorg in orde is. Wel adviseren we om
de resultaten in ‘Wat zeggen de medewerkers?’ te
specificeren. Zijn het bijvoorbeeld elk jaar dezelfde
medewerkers die niet zo betrokken en tevreden zijn?

Het kwaliteitsrapport geeft een goed beeld van wat
Philadelphia doet. Het streven van Philadelphia is om
het steeds een beetje beter te doen. Daarbij is het
belangrijk om prioriteiten te stellen. Het
kwaliteitsrapport helpt hierbij. Want het rapport geeft
inzichten. Inzichten over wat er speelt, en met welke
thema’s Philadelphia aan de slag moet. Belangrijk
hierbij is: wat kunnen de teams en de locaties doen
met deze inzichten?

Het valt ons op dat cliënten uit het cluster Intensieve
Zorg minder vertegenwoordigd zijn in het rapport dan
cliënten uit andere clusters. In dit cluster brengen we
cliëntervaringen in beeld met ‘Ik toon’: een variant van
‘Dit vind ik ervan!’ voor cliënten die vooral non-verbaal
communiceren. Maar Philadelphia maakt hier enkel
incidenteel gebruik van. Wellicht kan Philadelphia de
Supports Intensity Scale (SIS) en de methode LACCS
koppelen aan ‘Ik toon’. Want ook van zoveel mogelijk
cliënten in het cluster Intensieve Zorg willen we weten
hoe het met ze gaat, en wat ze van de ondersteuning
van Philadelphia vinden.
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De ambitie van Philadelphia is hoog. Er wordt veel van
medewerkers gevraagd. De organisatie werkt hard aan
verschillende thema’s. Misschien is het een idee om
het aantal thema’s te beperken, zodat iedereen meer
tijd en ruimte heeft. Deze ruimte kunnen teams
gebruiken om aan de slag te gaan met kwaliteit die
past bij de cliënten met wie ze werken. De aandacht
voor zeggenschap onderstreept deze werkwijze.

Daarom is het waardevol om te onderzoeken welke
onderwerpen bij welke doelgroepen spelen. Zijn
bepaalde groepen cliënten bijvoorbeeld vaker
vermoeid dan andere? Zijn er incidenten die vooral
voorkomen bij een bepaalde groep cliënten? Als we
hierachter komen, kan Philadelphia gerichte
oplossingen bedenken. En zo het juiste doen voor
iedere cliënt.
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De basis: visie op kwaliteit
Goede zorg betekent voor ons dat we bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënt.
Dat cliënten nieuwe kennis vergaren, vaardigheden ontwikkelen en ervaringen opdoen.
Voor de oudere cliënt vinden we het belangrijk dat ze met name ‘behouden wat ze al
kunnen’. De cliënt heeft zoveel mogelijk zeggenschap en wij helpen ze om het beste uit
zichzelf te halen. Dit doen we in eerste instantie door een betekenisvolle relatie aan te
gaan met de cliënt. Daarnaast zorgen we dat we regelarm werken en onze interne

Ons doel is om op basis van reflectie en actie telkens weer de optimale zorg en onder
steuning aan cliënten te geven. We kijken kritisch naar ons handelen en leren daarvan.
De dialoog is steeds het uitgangspunt. De dialoog tussen cliënt en medewerker, maar
ook tussen verwant en medewerker en tussen medewerkers onderling. We zorgen dat
kwaliteit regelmatig onderwerp van gesprek is. De uitkomsten van deze dialogen in 2018
vind je in dit rapport. Hierbij leggen we het accent op intern verbeteren. We vergelijken
onze kwaliteit van zorg en ondersteuning in 2018 met de kwaliteit bij Philadelphia in
andere jaren.
Zorg- en dienstverleningsproces

Intake cliënt

processen in het belang van de cliënt zijn. Tot slot maken we gebruik van betrouwbare
kennis en methoden met ruimte voor maatwerk.

• Supports Intensity
Scale (SIS)
• Wensen- en
behoeftengesprek

Om te weten hoe de kwaliteit van onze zorg is, onderzoeken we hoe cliënten en

Afsprakenkaart
en dossier

professionals de zorg ervaren. Dit doen we door met cliënten en hun verwanten in
gesprek te gaan met de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’. Daarnaast vragen we medewerkers
een teamreflectie te doen. Hoe vinden zij dat het gaat met de kwaliteit van de zorg?
Einde zorg- en
dienstverlening

Ook geven we professionals van buiten de organisatie een kijkje bij ons in de keuken met
intercollegiale visitatie, externe onderzoeken en externe visitatie.
Als we het over kwaliteit van zorg hebben, staat de cliënt natuurlijk voorop. De cliënt en
de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Om dit niet uit het oog te verliezen en altijd
kritisch te blijven, werken we volgens de Plan-Do-Study-Act-cyclus (PDSA-cyclus).

• Teamreflectie

en resultaten uit de cyclus worden vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier (ECD).

Uitvoering zorgen dienstverlening

niveau
team

Minimaal 1 x per jaar.
Op basis van ‘Dit vind ik ervan!’-resultaten en andere
kwaliteitsinformatie van alle cliënten van het team of
de locatie bijvoorbeeld vanuit medewerkersonderzoek,
interne audit, extern onderzoek, analyse Landelijk
Serviceteam Zorg (LSZ), rapportage Commissie vrijheid
en vrijheidsbeperking, ECD en Meldloket.

Rapportage
Overleg en reflectie

We maken afspraken over de gewenste ondersteuning, voeren deze afspraken uit,
reflecteren hierop en maken nieuwe afspraken. Zo verbeteren we continu. De afspraken

Evaluatie
met cliënt

Gedurende het jaar

niveau
cliënt

• Beraad/evaluatie
• Her-SIS
• Multidisciplinair overleg

• ’Dit vind ik ervan!’ (1 x per jaar)
1901HKI_014

Ieder jaar leggen we vast hoe Philadelphia ervoor staat op het gebied van kwaliteit.
Wat hebben we in het afgelopen jaar gedaan, hoe is dit gegaan, en wat gaan we
het komende jaar doen? Al deze informatie staat in dit kwaliteitsrapport.
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Mijke, cliënt bij Philadelphia:
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2
Wat zeggen de medewerkers?
Teams reflecteren regelmatig.
Op zichzelf, het team en hun werk.
Uit deze teamreflecties halen we
nuttige informatie: wat gaat er goed,
en wat kan er beter? Daarnaast
leren we hoe medewerkers tegen
Philadelphia aankijken, hoe ze zich
blijven ontwikkelen en hoe het gaat
met hun gezondheid. Natuurlijk
komen wij met concrete acties op
basis van de resultaten.
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1. Wat zeggen de cliënten?

95%

%
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Wat de cliënt vindt, is leidend voor Philadelphia. Wat de verwant vindt, nemen
we daarbij mee. Bijna alle cliënten zeggen tevreden te zijn met hun leven, namelijk
95%. Dat is goed nieuws. ‘Dit vind ik ervan!’ laat ons ook zien dat cliënten op
individueel niveau op verschillende gebieden verandering of extra ondersteuning
willen. Hierin kunnen we dan ook op individueel niveau een bijdrage leveren. Niet
omdat we van alle ‘Matig’-scores een ’Top!’-score maken. Mensen worden niet per
definitie steeds gelukkiger: er blijven altijd hulpvragen, maar de inhoud van de
hulpvraag verandert continu. We dragen bij omdat we inspelen op de op dat
moment gewenste veranderingen. En op een later moment kan er weer behoefte
zijn aan andere veranderingen. De opgetelde uitkomsten zijn voor ons daarom
slechts een indicatie van zaken die aandacht verdienen. Als we de uitkomsten van
de individuele gesprekken op een rij zetten, krijgen we een beeld van landelijke
trends. Het is aan de teams en de begeleiders om op basis van de vragen van
cliënten te bepalen waar ze uiteindelijk mee aan de slag gaan.

We hebben ov
er tien thema’s
gepraat:
• gevoel • lijf •
familie • vriend
en &
kennissen • m
eedoen • hulp
• huis
• doen • kiezen
• veilig voelen

35

Wel verandering gewenst

Aan de slag met signalen van cliënten

van de cliënten en verwanten zegt dat Philadelphia

Verwanten

Cliënten
bol, hoe meer
Hoe groter de
het
d’-ervaringen
‘Top!’- en ‘Goe
thema heeft.

30

Lijf
Lijf
25

Gevoel
Doen
Huis

20

Hulp

Hulp

Gevoel

Doen
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We willen graag weten of het elk jaar dezelfde cliënten en verwanten zijn die ‘Top!’ en
‘Matig’ of ‘Slecht’ antwoorden. En komen deze cliënten uit bepaalde clusters of regio’s, of
wisselt dit? Vinden deze mensen dat Philadelphia in het algemeen top of niet goed helpt
of gaat het om specifieke thema’s? In 2019 doen we een imago-onderzoek inclusief
interviews. Dit onderzoek kan ons helpen deze vragen te beantwoorden.

Vrienden & kennissen

Kiezen

Familie

Geen verandering gewenst

Huis
Meedoen

Veilig voelen
Meedoen

10

Kiezen

Emotioneel sterker met Leerbaar & Weerbaar
Het thema ‘Gevoel’ komt al jaren naar voren als belangrijk thema. Ook dit jaar is dit het
geval. 28% van de cliënten en 29% van de verwanten noemde ‘Gevoel’ als belangrijk
thema. Tegelijkertijd is het een thema waarop relatief veel cliënten en verwanten iets
willen veranderen. 24% van de cliënten wil iets veranderen binnen het thema ‘Gevoel’.
Ook ‘Veilig voelen’ en ‘Vrienden & kennissen’ komen naar voren als belangrijke thema’s
voor cliënten.

Familie

Vrienden & kennissen Veilig voelen

5

0

%
0

10

20

Minder belangrijk

30

40

50

Belangrijk
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We helpen cliënten het beste uit zichzelf te halen
Ieder jaar vragen we aan cliënten hoe we hen helpen het beste uit zichzelf te halen. Hieruit
komt een zeer hoge, maar ook redelijk stabiele score. In 2018 vindt 95% van de cliënten en
verwanten dat Philadelphia top of goed helpt om het beste uit cliënten te halen. Dit
percentage is iets hoger dan in voorgaande jaren en hoger dan het doel dat we onszelf
hadden gesteld in het Jaarplan 2018. In het Jaarplan was ons doel dat 85% van de cliënten
en 75% van de verwanten ‘Top!’ of ‘Goed’ zou antwoorden. Daarbij spraken we uit in ons
Jaarplan dat we streefden naar ‘Top!’-scores van 20% van de cliënten en van 10% van de
verwanten. Dit hebben we helaas niet gehaald: 14% van de cliënten en 9% verwanten
antwoordde ‘Top!’.

60

Deze drie thema’s zijn onderdeel van Leerbaar & Weerbaar, een methode om cliënten
emotioneel en sociaal sterker te maken. Ook in 2019 gebruiken we deze methode volop.
Want cliënten hebben net als iedereen recht op een gelukkig en volwaardig leven.
Relaties, intimiteit en seksualiteit zijn daar onderdeel van. Leerbaar & Weerbaar heeft als
doel dat vriendschappen en relaties op een prettige manier onderdeel zijn van het leven
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van cliënten. Tegelijkertijd voorkomt de methode grensoverschrijdend gedrag. Met
Leerbaar & Weerbaar kunnen cliënten individueel en in een groep leren over
zelfbeeld, soorten relaties en intimiteit. Elke cliënt heeft persoonlijke leerdoelen. In
2019 introduceren we een vernieuwde versie van Leerbaar & Weerbaar, aangevuld
met een ‘social game’ over relaties, intimiteit en seksualiteit.
Ook blijven we cliënten bevragen over hun gevoel met de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’.
Daarnaast gebruiken we het communicatieboekje ‘gevoel’ om te praten over
gevoelens. Dit boek staat vol met plaatjes van emoties. Deze plaatjes helpen
cliënten bij het leren en vertellen over emoties.
Cliënten blijven leren met het Leerhuis
Omdat cliënten ‘Gevoel’ en ‘Vrienden & kennissen’ belangrijk vinden, willen we dat
zij hier altijd over kunnen leren. Behalve voor medewerkers, biedt het Leerhuis tal
van trainingen voor cliënten. Bijvoorbeeld over omgaan met emoties, vriendschap
en internetdating. Tijdens deze trainingen kunnen cliënten met anderen praten over
het onderwerp, erover leren, maar ook oefenen.
Fittere cliënten door een gezonde leefstijl
Net als in andere jaren is ook in 2018 het thema ‘Lijf’ belangrijk voor cliënten.
26% en 33% van de cliënten noemt ‘Lijf’ als belangrijk thema. Daarbij wil 26% van de
cliënten en 27% van de verwanten dat er iets verandert binnen het thema ‘Lijf’.
Overgewicht is een terugkerend thema. Ruim 15% van de cliënten geeft aan dat ze
zichzelf te zwaar vinden. Een iets groter deel van de verwanten (20%) noemt dat
cliënten te zwaar zijn.
Het valt ons op dat veel cliënten en verwanten dit jaar over vermoeidheid praten: in
2018 zegt bijna een derde van de cliënten last te hebben van vermoeidheid. Ook een
kwart van de verwanten noemt dat cliënten vaak vermoeid zijn. Dit is niet gek,
aangezien het voor mensen met een beperking meer energie kost om mee te draaien
in de samenleving. Afwijken van het gemiddelde maakt dat het leven een grotere
uitdaging is. Daarom is het belangrijk om te aandacht te besteden aan
stressregulatie. Muziek kan hier positief aan bijdragen. Daarnaast spelen voeding en
beweging een rol bij vermoeidheid.
De gezondheid van cliënten is een vast aandachtspunt binnen Philadelphia: voeding,
bewegen, gewicht, middelengebruik, vermoeidheid. Om zowel vermoeidheid als
gewicht aan te pakken, besteden we in 2019 extra aandacht aan een gezonde
leefstijl. Gezondheid heeft brede maatschappelijke aandacht waarbij preventie
het sleutelwoord is. Ook Philadelphia handelt hiernaar. We willen oorzaken van
en oplossingen voor vermoeidheid laten onderzoeken in een stage of afstudeeropdracht. Daarbij gaan we kijken of dit voor een specifieke groep cliënten geldt.
We gaan op basis van de resultaten samen met cliënten en verwanten op zoek naar
geschikte interventies. In de tussentijd zoeken we al naar manieren waarop cliënten
zich fitter kunnen voelen. Met een individueel beweegplan voor elke cliënt
bedenken we hoe ze meer kunnen bewegen. We bedenken manieren om te bewegen
die echt bij hem of haar passen. Zo blijven zij gemotiveerd.
Zelf keuzes maken met zeggenschap
“Ik zou wel wat meer inspraak willen hebben in wat we eten”, aldus Mijke over
‘Kiezen’. Zeggenschap gaat over kunnen, durven, willen en mogen. Ruim 20% van de
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cliënten blijkt moeite te hebben met keuzes maken. Vooral bij belangrijke onder
werpen. 20% van de verwanten geeft aan dat cliënten hulp nodig hebben bij het
maken van keuzes. Cliënten hebben misschien niet altijd de vaardigheden of de durf
om zelf keuzes te maken of aan te geven wat ze willen. Daarom zetten we ook in
2019 in op eigen regie en zeggenschap. Van 2017 naar 2018 is het aantal ‘Top!’- en
‘Goed’-ervaringen op het thema kiezen van cliënten gedaald van 92% naar 81%.
Dit zou kunnen komen doordat Philadelphia in 2018 al aandacht heeft besteed aan
zeggenschap, waardoor cliënten zich bewuster zijn van het feit dat er iets te kiezen
valt. Of dit daadwerkelijk zo is, moeten we onderzoeken.
Met het programma zeggenschap van Philadelphia willen we zeggenschap van
cliënten versterken, zodat zij meer eigen regie ervaren in hun leven. Tien cliënten
hebben 400 andere cliënten geïnterviewd over zeggenschap, waaruit blijkt dat 66%
van de cliënten wil leren zelf meer beslissingen te nemen. We maken cliënten,
medewerkers en verwanten bewust van hun rol hierin. We zoeken naar mogelijk
heden, bieden deze actief aan en bespreken de opties met cliënten. Hierbij gaan we
altijd op zoek naar de balans tussen veiligheid en vrijheid. Want meer zeggenschap
kan gepaard gaan met risico’s. Ook als we samen met een cliënt en zijn of haar
netwerk weloverwogen keuzes maken.
Het programma zeggenschap bestaat uit verschillende activiteiten. Zo hebben we
een aantal cliënten en begeleiders opgeleid tot ambassadeur zeggenschap. Ze gaan
in duo’s op pad om te vertellen wat zeggenschap is en hoe belangrijk het is. Ze gaan
bijvoorbeeld naar huiskameroverleggen op locaties en bezoeken cliëntenraden.
Daarnaast zijn er in 2019 acht bijeenkomsten verspreid door het land. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen deelnemers onder andere workshops over zeggenschap in de
praktijk volgen. Tot slot is er materiaal nodig ter ondersteuning. Om uitleg te geven
en het gesprek over zeggenschap te stimuleren. Daarom ontwikkelen, testen en
optimaliseren we begin 2019 onze communicatiemiddelen over zeggenschap, zoals
filmpjes en folders.
Onderzoek over ‘Huis’ in stage- of afstudeeropdracht
Veel cliënten willen graag iets veranderen in hun huis, aan hun woonsituatie of
aan hun bezittingen. Maar wat precies? Dit willen we onderzoeken in een stage
of afstudeeropdracht.
Met de tijd mee door mensgerichte technologie
Tijden veranderen. De zorg verandert, cliënten veranderen. Hier spelen we rondom
het thema ‘Hulp’ op in door mensgerichte technologie in te zetten. Ook in 2019
zetten we onze innovaties breed in, zodat steeds meer mensen er profijt van hebben.
Cliënten blijven in beweging in het Fietslabyrint, hun zintuigen worden geprikkeld
in belevingscabine Sensiks en sociale robotica zoals Phi staan ze bij in het dagelijks
leven. Met DigiContact kunnen cliënten die zelfstandig wonen dag en nacht terecht
bij een begeleider. En met de ZorgApp kunnen begeleiders het elektronisch cliënt
dossier invullen op hun iPad: tijdens het werk, bij de cliënt. In 2019 kunnen alle
medewerkers inloggen in deze app.
Ontruimingsoefeningen voor veilige locaties
Uiteraard moeten locaties veilig zijn. En we willen dat cliënten en medewerkers zich
veilig voelen. Daarom testen we op elke locatie de brandveiligheid met jaarlijkse
ontruimingsoefeningen. Zo weet iedereen wat hij of zij moet doen als er een nood
situatie is en stijgt het gevoel van veiligheid.
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Het beste uit jezelf
Steeds meer cliënten en verwanten toegang tot elektronisch cliëntdossier
We vinden het essentieel om de dialoog aan te gaan met cliënten. Want alleen zo
krijgen we inzicht in hun wensen en behoeften. Cliënt, begeleider en verwanten
blijven in gesprek. Om de samenwerking en openheid te bevorderen krijgen steeds
meer cliënten en verwanten toegang tot het elektronisch cliëntdossier (ECD).
Uiteraard krijgen verwanten alleen toegang als de cliënt toestemming geeft.
Van de helft van de cliënten in het cluster Intensieve Zorg heeft een verwant
ingelogd om mee te kijken in het ECD. Dit zijn ongeveer 600 verwanten. In 2019
werken we de technische voorwaarden uit zodat ook in de clusters Zorg & Wonen
en Werk & Begeleiding cliënten en verwanten toegang kunnen krijgen tot het ECD.
Alert op goede hulp en prikkelende activiteiten
Op een aantal punten blijven we extra alert. Vanzelfsprekend vinden zowel cliënten
als verwanten goede hulp belangrijk. Daarom blijven we met ‘Dit vind ik ervan!’
kijken naar hun wensen en behoeften om cliënten zo passend mogelijk te helpen.
Ook geven cliënten bij het thema ‘Doen’ aan blij te worden van activiteiten. We
willen ze blijven prikkelen met activiteiten. In het weekend is vooral ruimte voor
verbetering volgens cliënten en verwanten. Daarom zoeken locaties de verbinding
met de buurt en de wijk. We blijven zoeken naar nieuwe activiteiten en de beste
ondersteuning hierbij. Hoe ziet iemands weekend eruit, en hoe maken we daar een
optimaal weekend van? We hebben veel contacten en hulp om cliënten de gewenste
hulp te geven en altijd te zoeken naar een optimale daginvulling. Het aantal
vrijwilligers dat zich inzet voor Philadelphia is gegroeid naar bijna 6.000 en we
werken er hard aan om deze groep verder uit te breiden. We hebben veel contacten
met het onderwijsveld en onderzoeken met verschillende organisaties of mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt er een baan kunnen krijgen.

Cliënten het beste uit zichzelf laten halen. Dat is waar we voor staan. Maar hoe goed slagen we daarin?
We hebben het cliënten en verwanten gevraagd. Zo zien we in één oogopslag hoe cliënten en verwanten onze
bijdrage aan hun kwaliteit van bestaan ervaren.
Cliënten 2016

80%

Cliënten 2017

60%

Cliënten 2018

40%

Verwanten 2016

20%

Verwanten 2017

0%

Verwanten 2018
Top!

Goed

Matig

Slecht

95% van de cliënten en verwanten geeft aan dat Philadelphia top of goed helpt om cliënten het beste uit
zichzelf te laten halen. Dit is een lichte stijging van ‘Top!’- en ‘Goed’-scores ten opzichte van voorgaande jaren:
in 2016 en 2017 was dit voor cliënten 94% en voor verwanten 93%. 14% van de cliënten en 9% van de verwanten
antwoorden dat we top helpen om het beste uit cliënten te halen.
Daarnaast zijn er mensen die geen antwoord hebben gegeven. Bij een kwart van de cliënten dat geen
antwoord gaf, kwam dit doordat ze de vraag moeilijk vonden. De rest van de cliënten en de verwanten gaven
uiteenlopende redenen of konden geen duidelijke reden geven.
Cluster Intensieve Zorg (2016)
Cluster Intensieve Zorg (2017)
Cluster Intensieve Zorg (2018)
Top!

Cluster Werk & Begeleiding (2016)

Goed

Cluster Werk & Begeleiding (2017)

Matig

Cluster Werk & Begeleiding (2018)

Slecht

Cluster Zorg & Wonen (2016)
Cluster Zorg & Wonen (2017)
Cluster Zorg & Wonen (2018)
25%

50%

75%

100%

Vooral in het cluster Werk & Begeleiding zeggen cliënten en verwanten dat Philadelphia goed helpt om het
beste uit zichzelf te halen. In dit cluster zegt 96% ‘Top!’ en ‘Goed’, waar dit in het cluster Zorg & Wonen 94% is
en in de Intensieve Zorg 91%. Ook in de afgelopen jaren scoorde Werk & Begeleiding het hoogst op deze vraag.

Mijke:

Philadelphia helpt mij het
beste uit mezelf te halen door er
voor mij te zijn, naar me te luisteren
en me te helpen.
Stefan:

Ik merk steeds meer dat
Philadelphia ‘het beste uit jezelf’ als
motto heeft. Ik ben heel wispelturig.
Eerder zeiden ze: ‘Nu is het klaar, we
gaan het zo doen.’ Maar nu geven ze niet
op. Ze vragen: ‘Wat wil je graag, wat zijn
je plannen?’ als ik gestresst en druk ben.
Ze kalmeren me dan.
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Phi:

Philadelphia biedt veel
mogelijkheden. Dit aanbod moet je
ook zelf pakken. En dat doe ik.
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Gevoel

Lijf

Cliënten en verwanten praten over gevoel. Hoe het met ze gaat, over hun emoties, of ze zich gekend
voelen. Gevoel blijft een belangrijk onderwerp voor zowel cliënten als verwanten. Bijna alle cliënten
zeggen tevreden te zijn met hun leven, namelijk 95%. Maar ongeveer de helft hiervan benoemt daarbij
dat bepaalde dingen in hun leven ook lastig zijn. Bijvoorbeeld familieomstandigheden, fysieke klachten
of emoties reguleren.

Cliënten en verwanten praten over hun lijf. Over gezondheid, uiterlijk, eten en drinken, bewegen.
Verwanten willen vaker dat het thema ‘Lijf’ prioriteit krijgt dan cliënten. Een onderwerp dat vaak
terugkomt, is vermoeidheid. Bijna een derde van de cliënten en een kwart van de verwanten zegt dat
cliënten hier last van hebben. Ruim 15% van de cliënten vertelt dat ze zichzelf te zwaar vinden en dit
willen veranderen. 20% van de verwanten geeft ook aan dat cliënten te zwaar zijn.

Feiten & cijfers

Feiten & cijfers

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Gevoel’?

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Lijf’?
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28%
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100%

80%
68%

50%

2017

25%

100%

‘Top!’- en’ Goed’-ervaringen door de jaren heen van ‘Lijf’

2016

50%

75%

11%

Slecht

100%

50%

Hoe ervaren cliënten en verwanten het thema ‘Lijf’?

2%

‘Top!’- en’ Goed’-ervaringen door de jaren heen van ‘Gevoel’
100%

100%

Ja

Top!

11%

75%

76%

Hoe ervaren cliënten en verwanten het thema ‘Gevoel’?
Cliënten

50%

Willen cliënten en verwanten dat er iets verandert binnen het thema ‘Lijf’?

24%

Verwanten

33%

100%

Willen cliënten en verwanten dat er iets verandert binnen het thema ‘Gevoel’?
Cliënten

26%

70%

69%

2016
2017

25%

2018

0%

2018

0%
Cliënten

Verwanten

Cliënten

Verwanten

Mijke:

Ik ben 8,5 kilo afgevallen.
Ik let op wat ik eet, ik wandel meer
en drink meer water.

Diana:

Ik heb gewoon een kind dat
iedereen leuk vindt.

Mijke:

Als ik in de bus zit, zijn er veel
prikkels. Dan doe ik vaak mijn
koptelefoon op. Ik ben creatief in
praktische oplossingen.
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Stefan:
Phi:

Ik leer steeds beter luisteren
en praten.

Phi:

Ik geef cliënten wel eens
uitleg over gezond eten.

Ik heb pogingen gedaan
om te sporten. Dat is niet altijd
even goed gelukt.
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Slecht

Familie

Vrienden & kennissen

Cliënten en verwanten praten over familie. Over hun gezin, over de betekenis van familie. Familie is
zowel voor cliënten als verwanten een van de belangrijkste thema’s. Voor de cliënt nog belangrijker dan
voor de verwant. Van het grootste deel van de mensen hoeft er niks te veranderen rondom familie.
1 op de 10 cliënten geeft aan geen contact met zijn of haar familie te hebben of het contact te willen
verbreken.

Cliënten en verwanten praten over vrienden en kennissen. Over vriendschappen, contacten, liefde,
relaties, knuffelen en seks. Cliënten en verwanten praten verschillend over dit thema: cliënten vinden
vrienden en kennissen belangrijker en willen er vaker iets aan veranderen dan verwanten. Cliënten
geven aan dat het contact met vrienden soms moeizaam verloopt of dat hier begeleiding bij nodig is.
Ruim 20% van de cliënten en 10% van de verwanten geeft aan dat ze een relatie belangrijk vinden.

Feiten & cijfers

Feiten & cijfers

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Familie’?

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden
‘Vrienden & kennissen? 						
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Goed
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Matig

Cliënten

Slecht

Verwanten

100%

75%

Ja

88%

Nee

100%

Hoe ervaren cliënten en verwanten het thema ‘Vrienden & kennissen’?

13% 2%
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50%

82%

13%

Top!
73%

7%

71%
25%

50%

13% 1%

Goed

19% 2%

Matig

75%

100%
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‘Top!’- en’ Goed’-ervaringen door de jaren heen van ‘Familie’
100%

85%

86%

87%

86%

85%

‘Top!’- en’ Goed’-ervaringen door de jaren heen van ‘Vrienden & kennissen’
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100%
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78%
2016
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2018

2017

25%

0%
Cliënten

84%

75%

2017

25%

82%

2018

0%

Verwanten

Cliënten

Verwanten

Mijke:
Mijke:

Meestal maak ik een tekening voor
een ander. Bijvoorbeeld als iemand jarig
is, als ik vind dat iemand iets verdient of
bij een bijzondere gelegenheid.

Stefan:
Diana:

Phi:

Soms is het lastig welke
rol ik inneem in de driehoek cliënt,
familie en begeleiding.
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Ilse heeft een broer: Niels.
Als ze verdrietig is, maakt hij
haar blij. Als Ilse gaat huilen, speelt
hij op zijn gitaar.

Hoe hard ik ook schreeuwde op school,
Daniëlle bleef altijd bij me staan. We zijn nog
steeds beste vriendinnen. We appen elke dag,
spreken met elkaar af en gaan samen op
vakantie. We spelen veel op de nintendo en
maken samen grapjes.

Ik heb een goede vriend, Pieter.
Dan gaan we wel eens samen eten.
Dat doen we al 7 jaar. We spreken elkaar
ook via de app. Of we videobellen.
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Mark:

Via de kerk heb ik mijn vriendin
ontmoet. We willen op den duur gaan
trouwen.

Meedoen

Hulp

Cliënten en verwanten praten over meedoen. Over contact met de buurt, iets voor anderen doen, op
pad gaan. Bijna de helft van de cliënten geeft aan ‘mee te doen’: ze hebben contact met de buren, gaan
naar winkels of doen mee aan activiteiten in de buurt. 15% van de cliënten vertelt dat ze dit zelfstandig
doen. Toch beoordelen zowel cliënten als verwanten dit thema als relatief onbelangrijk en willen ze er
weinig aan veranderen.

Cliënten en verwanten praten over hulp. Over afspraken, luisteren, omgang, vakmanschap. Ze zijn
in het algemeen tevreden over de hulp die ze krijgen. 20% van de cliënten zegt vooral hulp te ervaren
in luisteren en praten. Ruim 35% van de cliënten noemt dat ze afspraken nakomen belangrijk vinden:
ze willen zich zelf aan afspraken houden, maar ook dat de begeleiding dat doet. Verwanten vertellen
ook dat duidelijke afspraken belangrijk zijn voor cliënten.

Feiten & cijfers

Feiten & cijfers

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Meedoen’?

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Hulp’?
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Cliënten

Cliënten

Verwanten

Mijke:
Ik maak de weeklijsten voor de
medewerkers. Want medewerkers hebben
ook andere dingen aan hun hoofd. Ik heb er
de volle aandacht voor.

Phi:

Stefan:

Ik kan stresseten, veel
achter elkaar eten. Dan word
ik gecorrigeerd.

Mijke:

Als er niet naar me geluisterd
wordt, laat ik het weten. Dan zeg ik:
ik praat toch geen Japans?
Er wordt hier van je
verwacht dat je actief
meedoet. En dat vind ik leuk
om te doen, dat merk ik.
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Verwanten

Bij de opening van de rolstoelspeeltuin mocht Ilse samen met de
burgemeester het lintje doorknippen. Zij
valt natuurlijk op in haar heldergele
rolstoel met vlinders en haar
ingevlochten haar.

Mark:

Nee

13% 1%

75%

50%

2017

25%

83%

75%

2016

50%

84%
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‘Top!’- en’ Goed’-ervaringen door de jaren heen van ‘Hulp’
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Willen cliënten en verwanten dat er iets verandert binnen het thema ‘Hulp’?

Cliënten

25%

24%

100%

Willen cliënten en verwanten dat er iets verandert binnen het thema ‘Meedoen’?

Cliënten

23%

Mark:

Ik heb geleerd wat mijn sterke
punten zijn. Ik krijg hier de kans
om uit te zoeken wat ik belangrijk
vind en waar ik goed in ben.
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Slecht

Huis

Doen

Cliënten praten over hun huis. Over huishouden, bezittingen, geld. ’Huis’ is een belangrijk thema voor
cliënten: het staat in de top 3 van hun prioriteiten. Ze geven aan iets te willen veranderen op het thema
‘Huis’, ondanks de hoge ervaringsscores. 20% van de cliënten vertelt tevreden te zijn met hun huis, met
hoe en waar zij wonen en met hun bezittingen. Van de verwanten zegt 40% dat cliënten tevreden zijn
over deze punten.

Cliënten en verwanten praten over doen. Over werk, dagbesteding, school, vrije tijd, ontwikkelen en
leren. In het algemeen vertellen cliënten tevreden te zijn over wat ze doen in hun leven. Een deel van de
cliënten geeft aan graag nieuwe dingen te willen leren. Verwanten zeggen dat cliënten activiteiten erg
leuk vinden. Ook noemen ze dat de invulling van de weekenden een aandachtspunt is.

Feiten & cijfers

Feiten & cijfers

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Huis’?

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Doen’?
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Mark:
Mark:

Ik heb een eigen appartement. Een mooi
appartement. Ik voel me daar fijn, maar ben ook
vaak weg. Als ik op zaterdag niks hoef, vind ik
het heerlijk om thuis te zijn.

Stefan:

Mijn appartement is best ruim. Maar ik wil
wel graag een gordijn tussen mijn slaapkamer
en woonkamer voor mijn privacy.
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Leuk is wat ze nu bedacht hebben. Een ervaringsdeskundige
en medewerker gaan als tweetal presentaties houden bij huiskameroverleggen.
Ze bespreken dan: waar ervaar je zeggenschap en waar niet?

Phi:

Ik vraag wel eens
aan een cliënt: heb je al
gestofzuigd?

Stefan:
Mijke:

Ik heb een elektrische gitaar. Samen
met Peter, Maaike en Sander hebben we
een soort band. Bert leidt ons. We gaan bij
Amphion optreden, de schouwburg hier.
Ik oefen vaak op de gitaar.

Ik ben laatst naar Apeldoorn
gereden. Ik ging bij Irini thuis kletsen
en drinken, zij is een vriendin van mij.
Toen was het opeens 11 uur, en moest
ik snel naar huis.
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Slecht

Kiezen
Mark, zowel cliënt als medewerker bij Philadelphia:

In 2018 heb ik vlogs
gemaakt van mijn locatie
tijdens het koken en ik heb
Prinsjesdag gefilmd.

Cliënten en verwanten praten over kiezen. Over keuzes maken, invloed hebben. Ruim 20% van de
cliënten geeft aan kiezen moeilijk te vinden, vooral bij belangrijke onderwerpen. Dit zegt ook 20% van
de verwanten: ze geven aan dat cliënten ondersteuning nodig hebben bij keuzes.

Feiten & cijfers
We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Kiezen’?
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‘Top!’- en’ Goed’-ervaringen door de jaren heen van ‘Kiezen’
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Phi:

Als een cliënt een keuze
moet maken, geef ik opties en
stimuleer ik de cliënt om zelf een
keuze te maken.

Diana:
Laatst lieten ze Ilse kiezen
tussen jam en pasta. Ilse koos
heel bewust voor jam door te
tikken op de jampot.

Mijke:

Ik zou wel wat meer
inspraak willen hebben
in wat we eten.
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Veilig voelen
Stefan, cliënt bij Philadelphia:
Cliënten en verwanten praten over veilig voelen. Veilig voelen in huis, in de buurt. Ruim 80% van de
cliënten geeft aan dat ze zich veilig voelen . Ze vertellen dat ze het belangrijk vinden dat er begeleiding
in de buurt is. Ook een grote meerderheid van de verwanten geeft aan dat cliënten zich veilig voelen.
Maar ruim 15% van de cliënten zegt ook wel eens bang te zijn. Ook 10% van de verwanten geeft aan dat
cliënten soms bang zijn.

Feiten & cijfers
We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze belangrijk vinden. Hoeveel mensen noemden ‘Veilig voelen’?
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In het voorjaar
dacht ik: ik wil wel wat meer,
ik wil mezelf ontwikkelen.
Vooral daardoor ben ik nu
chauffeur.

Willen cliënten en verwanten dat er iets verandert binnen het thema ‘Veilig voelen’?
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Cliënten

Verwanten

Stefan:

Mijn huis is niet mijn
thuis. Het thuisgevoel mag
er meer zijn.

Mark:

Als het te veel wordt, trek ik
me terug. Wel lekker dat ik mijn eigen
appartement heb, dat ik me lekker
terug kan trekken soms.

Mijke:

Ik voel me niet altijd veilig in
mijn huis als mensen schreeuwen
of boos zijn. Dat heeft ook met
mijn pestverleden te maken.
Dan kruip ik in elkaar.
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2. Wat zeggen de medewerkers?
Aan de slag met signalen van medewerkers
Wat vinden de teams?

Communicatie

Oog voor de cliënt
Eigen regie

Plezier

Samenwerking

Persoonlijke ontwikkeling

Feedback

Hoe gaat het met de medewerkers?

4,3%

Verzuim

In de Sterk in je werk-week vergroten
medewerkers hun veerkracht en vitaliteit

Het laagste in de branche

Bevlogen

Betrokken

Teamreflectie is er in eerste instantie voor de teams. Om tijdens de teamreflectie
zelf tot inzichten te komen, te leren. En deze inzichten te gebruiken voor hun
jaarplan. Maar teamreflecties zijn er ook voor teams onderling. Alle teamverhalen
staan in een database, waar inmiddels zo’n 1.500 teamverhalen te vinden zijn. Met
behulp van kernwoorden als medicatieveiligheid of samenwerking met
verwanten kunnen collega-teams verhalen bekijken. Zo leert niet alleen het team
zelf van de teamreflectie, maar ook andere teams die met een vergelijkbaar thema
bezig zijn. Daarnaast is het mooi meegenomen als we ook op organisatieniveau
een aantal aandachtsgebieden kunnen benoemen. De tips en tops die cluster- en
regiodirecteuren aanleveren helpen hierbij. Maar om een goed beeld te krijgen
van de rijkheid van de teamverhalen kan de duiding het beste plaatsvinden daar
waar het verhaal is gemaakt. De teams gaan dus vooral zelf aan de slag met hun
teamreflectie. Dit is in lijn met zelforganisatie en zelforganiserende teams.
De rode draad: communicatie, samenwerking en feedback
In de teamreflecties zien we overeenkomsten tussen de tips en tops. Medewerkers hebben
plezier in hun werk en hebben oog voor de cliënt. In de tips komen dezelfde onderwerpen
terug als andere jaren: met name feedback geven, communicatie en samenwerking.
Samenwerking binnen het team, maar bijvoorbeeld ook met het netwerk van de cliënt of
met de gemeente. We zien weinig verschillen tussen de clusters. Alleen in het cluster Werk
& Begeleiding hebben teams het vaker over ondernemerschap dan in andere clusters. Dit
is niet gek aangezien een ondernemende mentaliteit extra belangrijk is binnen dit cluster.
Philadelphia biedt mogelijkheden om met de tips uit de teamreflecties aan de slag te gaan
en de tops te behouden. In bijvoorbeeld het Leerhuis komen onderwerpen als communicatie
en samenwerking aan bod. De handvatten zijn er dus. Teams krijgen de ondersteuning van
Philadelphia om er zelf actief mee aan de slag te gaan.
Houvast voor teams in ‘huis op orde’
Met ‘huis op orde’ geeft Philadelphia teams basisafspraken. Vanuit deze basisafspraken
kunnen teams zelforganiserend werken. Dit helpt teams goed samen te werken en
duidelijk met elkaar te communiceren. Het geeft teams een fundament om zelf de
verantwoordelijkheid én beslissingen te nemen. Daarnaast draagt zelforganisatie bij aan
zeggenschap voor cliënten. Medewerkers die het dichtstbij de cliënten staan, zijn het best
in staat het maatwerk te leveren waar de cliënt om vraagt. De begeleiders dus. Hiermee
leidt meer eigen regie voor begeleiders tot meer eigen regie voor cliënten.

Tevreden medewerkers
Beste Werkgevers Keurmerk

Leerhuis

237 verschillende online
cursussen gevolgd
34

4.938 medewerkers
hebben een klassikale
training gedaan
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Medewerkers blijven zich ontwikkelen in het Leerhuis
Het Leerhuis biedt tools om te werken aan de tips die uit de teamreflecties zijn
gekomen. Via het Leerhuis kunnen medewerkers bijvoorbeeld trainingen volgen over
feedback geven, samenwerken en communicatie. Ook in 2018 is het trainingsaanbod
van het Leerhuis gegroeid, zodat medewerkers hun vakmanschap telkens kunnen
verfijnen.
Teamondersteuning van het Landelijk Serviceteam Zorg
Ondanks dat teams zelf hun uiterste best doen om zich te ontwikkelen, kunnen ze
toch tegen dingen aanlopen. Bijvoorbeeld: ze concluderen in hun teamreflectie dat
ze beter willen samenwerken, maar hoe precies? Een locatie verwacht een grote
verandering, hoe kan het team daar het best op inspelen? Het Landelijk Serviceteam
Zorg (LSZ) ondersteunt teams bij dergelijke vraagstukken. Want het LSZ vindt dat
met de juiste vragen en een professionele blik ontwikkeling altijd mogelijk is.
Helder communiceren met ‘Hou je kop… erbij!’
De aanpak ‘Hou je kop… erbij!’ gaat over helder communiceren in de zorg. Deze
aanpak benadrukt het belang van een onbevooroordeelde houding van
medewerkers en het stellen van vragen. Hiermee willen we bereiken dat er meer
contact en verbinding is. Tussen medewerkers, maar ook tussen cliënt, verwant en
medewerker. Op 2 april 2019 hebben we hier een symposium aan gewijd.
Hulp van de servicedesk Zorg & Kwaliteit
Voor vragen over zorg en kwaliteit kunnen teams voortaan terecht bij de
servicedesk Zorg & Kwaliteit. Sinds 1 april 2019 is de servicedesk live.
Aandacht voor samenhang
We vinden het belangrijk dat teams de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’ gebruiken
in hun teamreflecties. Aangezien we met deze aanpak het gesprek aangaan met
cliënten, zien we de cliënt terug in de teamverhalen. Maar je zou verwachten dat je
de cliënt ook directer in de tips en tops terugziet. Dit is echter niet altijd het geval.
De tips en tops zijn voornamelijk gericht op de medewerker en niet zozeer direct op
de cliënt.

Alles voor vitale medewerkers
Het verzuimpercentage in 2018 was 4,3%. Dit is het laagste verzuimpercentage in de
branche. Maar we willen het nog een tandje beter doen, in lijn met onze missie. Elke
dag een beetje beter: het beste uit jezelf. We willen dat iedereen mee kan doen en
niemand aan de kant staat. We maken op het moment de omslag naar
zelforganisatie. Hierbij doen we een beroep op vakmanschap en eigen
verantwoordelijkheid van medewerkers. Daarom krijgen medewerkers meer
verantwoordelijkheid en eigen regie, ook als het gaat om verzuim.
We zorgen dat managers weten hoe ze het gesprek over verzuim kunnen aangaan
met medewerkers. Zodat de manager en de medewerker samen kunnen kijken hoe
de medewerker weer kan werken. We werken aan betere communicatie tussen
medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts en besteden meer aandacht aan kort
verzuim. Maar in eerste instantie willen we natuurlijk voorkomen dat medewerkers
ziek worden. Om te zorgen dat medewerkers met aandacht en plezier blijven
werken, lopen ook in 2019 verschillende projecten. Zo biedt ProudMom hulp om
werk en gezin te combineren. En vergroot de Sterk in je werkweek veerkracht en
vitaliteit van medewerkers. Daarnaast kunnen medewerkers altijd een beroep doen
op de gratis coaching van Resilians.
Medewerkers binden aan Philadelphia
Gezien de ontwikkelingen in de hele zorg moeten we blijven waken voor
personeelstekort. We doen er alles aan om voldoende medewerkers te vinden en te
zorgen dat ze verbonden blijven met Philadelphia. Doordat we zelforganiserend
werken, maken we Philadelphia interessant voor een nieuwe generatie
medewerkers: zij verwachten dit soort vrijheden en verantwoordelijkheden in hun
werk. Daarnaast binden we nieuwe medewerkers aan Philadelphia door ze de eerste
maand wegwijs te maken met een inspirerend onboardingprogramma.

We geven teams wel de instructie om de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’ te
gebruiken in hun teamreflecties, maar leggen niet goed uit waarom. Het uitleggen
van deze samenhang is juist cruciaal. Samenhang tussen de ervaringen van de cliënt
en de ervaringen van de medewerker. Samenhang tussen ‘Dit vind ik ervan!’ en de
teamreflecties. Als we het ‘waarom’ van deze samenhang beter kunnen overbrengen
naar de medewerkers, gaan ze waarschijnlijk anders naar de teamreflectie kijken. Zo
richten we ons op het verbeteren van de teamreflecties en daarmee het verbeteren
van onze zorg.
We willen teams volgend jaar een aangepast format geven voor de teamreflecties.
In dit format geven we aan waarom het teams helpt om de resultaten van ‘Dit vind ik
ervan!’ te gebruiken bij hun teamreflecties. Zo leggen teams vaker de link tussen de
ervaring van de cliënt en de teamreflecties. Bijvoorbeeld door uitleg of een
voorbeeld te geven bij de tips en tops. Op de managersdag in april 2019 gingen we
ook in op wat teams kunnen leren van de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’.
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Wat vinden de teams?
We vinden het belangrijk dat ook medewerkers hun stem laten horen. Over wat ze zien, meemaken en
besluiten. Want het geluid van medewerkers brengt teams verder. In 2018 heeft zo’n 80% van de teams
binnen Philadelphia een teamreflectie gedaan. Hier komt waardevolle informatie uit over wat er goed
gaat (Top!), en over wat er beter kan (Tip!). Zo bewegen we mee met een altijd veranderende wereld.

Cluster Intensieve Zorg

TOPS

TIPS
•	Blijf als team professioneel door elkaar feedback
te geven. En blijf plezier maken!
•	Kijk kritisch of je de cliënt ondersteunt op een
manier die voor hem of haar waardevol is.
•	Verfijn de planning en communicatie: luister nog
beter naar elkaar en houd dingen bespreekbaar.

• Medewerkers benutten elkaars kwaliteiten.
• Voor medewerkers staat de cliënt voorop.
•	Medewerkers zijn deskundig en ontwikkelen zich
continu door bijvoorbeeld trainingen.

“Ik, een van de begleiders uit het team, las een cliënt voor: Erik. Hij was ontspannen en leek te luisteren naar mijn
voorlezende stem. Toen het woord ‘ konijnenkeutels’ in het boek voorbijkwam, begon hij te grinniken. Ik herhaalde
het woord ‘ konijnenkeutels’. Opnieuw hoorde ik hem grinniken. Ik voelde tranen branden in mijn ogen, had
kippenvel op mijn armen. Hij leek te begrijpen wat ik voorlas. Dat was zó bijzonder! De dagen erna werd duidelijk
dat Erik vieze woorden heel grappig vindt. Steeds probeerden we een woordje uit, in de hoop dat we beloond zouden
worden met zijn lach... Wat een beloning voor ons werk!”

Cluster Zorg & Wonen regio Amsterdam

TOPS

TIPS
•	Bedenk als team hoe je de basisafspraken van
Philadelphia nog beter in praktijk brengt (‘huis
op orde’).
•	Zoek als team naar factoren die werken zwaar
maken, zodat medewerkers veerkrachtiger worden.
•	Onderzoek hoe we bevlogen en betrokken
medewerkers vinden voor de toekomst.

•	Er zijn veel nieuwe zorgconcepten, zoals
gebouwen waar mensen met en zonder beperking
bij elkaar wonen (gespikkeld wonen).
•	Medewerkers gaan 100% voor de cliënt.
•	Er is veel aandacht voor het betrekken van de wijk
en vrijwilligers bij locaties en cliënten.

“Vorig jaar is ervoor gekozen om jonge en oudere bewoners te scheiden. De jongere meiden wilden zich voorbereiden
op zelfstandig wonen. De oudere bewoners hadden behoefte aan structuur en veiligheid. Maar we merken steeds
vaker dat de jongere bewoners de gezelligheid van de oudere bewoners opzoeken. Ze komen een praatje maken,
kijken samen met de oudere bewoners televisie en nodigen de oudere bewoners uit voor bijvoorbeeld verjaardags
feestjes. De oudere bewoners genieten van dit bezoek. Laatst ging een van de jongere meiden de nagels vijlen en
lakken van een van de oudere bewoners. We moeten koesteren dat de ene groep de andere groep kan ondersteunen.”

Cluster Zorg & Wonen regio Groot Veluwe

TOPS

TIPS
Cluster Werk & Begeleiding

TOPS

TIPS
•	Leg nog meer contact met gemeenten, bijvoor
beeld over werkplekken voor cliënten.
•	Optimaliseer het rapporteren over bijzonder
heden.
•	Besteed aandacht aan het creëren van meer
werkplekken.

•	Medewerkers hebben plezier in hun werk.
•	Cliënten hebben succes in bijvoorbeeld hun werk
of vrije tijd.
•	Medewerkers spelen goed in op veranderingen
van bijvoorbeeld cliëntgroepen, financiering of
wetgeving.

“Na een cursus van Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) hebben we bedacht: we laten de cliënten taarten in stukken
snijden bij de theeschenkerij, in plaats van dat wij dat doen. We maakten een aantal taarten extra. Dit gaf cliënten
het gevoel dat ze fouten konden maken, en de begeleider het gevoel dat het snijden wel eens mocht mislukken. Er
waren tenslotte genoeg taarten. Wat bleek, we konden het snijden van de taarten prima aan de cliënten overlaten!”

Tip van Mijke:

Soms vind ik wel dat de
communicatie wat beter mag. Ze moesten
laatst van mij horen dat er iemand ziek was.
Er is dan geen hond die dat opschrijft.
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•	Gebruik de mogelijkheden van het elektronisch
cliëntdossier (ECD) nog beter, bijvoorbeeld voor
het vastleggen van doelen en afspraken.
•	Verfijn zeggenschap van de cliënt: wat wil de
cliënt en hoe kunnen we dat bereiken?
•	Blijf helder en concreet communiceren met
collega’s en cliënten.

•	Met de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’ ontstaan er
waardevolle gesprekken met cliënten.
•	Medewerkers hebben zowel specifieke kennis over
mensen met een licht verstandelijke beperking
(LVB) als de mogelijkheid zich te ontwikkelen op
persoonlijk vlak.
•	Medewerkers zijn positief naar elkaar.

“Nicole, een cliënt die bij ons woont, gaf aan dat ze ontzettend graag eens op vakantie wilde gaan. Rob, een andere
cliënt in de groep, gaat al jaren zelfstandig kamperen en vroeg of Nicole met hem mee wilde. Wij stelden ze hier
vragen over. Dit vond Nicole lastig: ze wilde gewoon mee en onze vragen maakten haar boos. Het team is hierover
in gesprek gegaan met elkaar en na dit beraad zijn we beter gaan luisteren naar de wensen en behoeften van beide
cliënten. We merkten dat we door onze zorg naar de cliënt toe te veel de regie wilden overnemen, waardoor ze
dachten dat wij hun vakantie wilden organiseren. Uiteindelijk hebben Rob en Nicole 3 weken samen gekampeerd
en een fijne vakantie gehad.”

Tip van Stefan:

De begeleiding had een takenlijst opgehangen.
Bijvoorbeeld over wie de asbakken leegmaakt, de
prullenbak leegt. Ik had liever gezien dat ze eerst gingen
overleggen met ons. Ik wil meedenken.
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Cluster Zorg & Wonen regio Midden

Cluster Zorg & Wonen regio Noordwest

TOPS

TIPS
•	Onderzoek hoe medewerkers in teams nog beter
kunnen samenwerken.
•	Informeer en betrek cliënten en hun netwerk nog
meer: vertel ze waar Philadelphia mee bezig is.
•	Ga aan de slag met actiepunten uit het jaarplan
van de locatie.

•	Medewerkers hebben veel aandacht voor cliënten.
•	Medewerkers begrijpen elkaar beter door elkaars
normen en waarden te kennen.
•	Medewerkers hebben aandacht voor en plezier in
hun werk.

“De training Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) heeft een mooie bijdrage geleverd. De vraag ‘wat kan en wil de
cliënt’ staat hierbij voorop. Kansen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt. Dit betekent voor ons als team dat we
anders naar de cliënt zijn gaan kijken, en daardoor ook naar onszelf. Cliënten wassen nu zelfstandig hun kleding en
doen zelfstandig boodschappen. Dit hielden we een paar jaar geleden nog niet voor mogelijk. Zowel de cliënten als
het team zie je veranderen. Mooi om te zien!”

TOPS

TIPS
•	Blijf goed communiceren met elkaar als team:
wees duidelijk in wat je van elkaar nodig hebt.
•	Blijf investeren in de ontwikkeling van
medewerkers, zodat ze hun vak goed kunnen
uitoefenen.
•	Besteed meer aandacht aan feedback geven
binnen het team.

•	Medewerkers zijn flexibel.
•	Medewerkers werken goed samen.
• Medewerkers hebben altijd oog voor de cliënt.

“Eén van de cliënten, Yvonne, heeft een racefiets van haar oom gekregen. Ze fietst af en toe een rondje en kijkt naar
de Tour de France. Yvonne wil graag samen met andere mensen fietsen. Een groep mensen met een verstandelijke
beperking gaat op de fiets de Alpe d’Huez beklimmen in Frankrijk: dat wil Yvonne ook wel. Haar verhalen werken
aanstekelijk: aan tafel wordt gesproken over fietsen, gezonde voeding en sociaal gedrag in het verkeer. Naast haar
aan tafel zit Tamara, een andere bewoner. Geïnteresseerd luistert ze mee. Ze wil graag afvallen, meer bewegen en is
op zoek naar sociale contacten. De volgende vrijdag zit ook Tamara op de fiets. Ook zij gaat mee naar Frankrijk.”

Cluster Zorg & Wonen regio Noord

TOPS

TIPS
•	Blijf kritisch naar elkaar: stel vragen en geef
feedback.
•	Besteed meer aandacht aan hoe medewerkers
werkdruk ervaren.
•	Blijf succesverhalen delen.

•	De teams zijn enthousiast en hebben het gezellig.
•	De teams bepalen samen de koers.
•	Er is veel verbinding met de buurt.

“We zien onze doelgroep langzaam veranderen naar mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische
problematiek. Momenteel volgt ons team een cursus psychopathologie. We merken dat bijscholing van belang is om
de professional in een veranderende wereld’ te blijven. En daarmee de cliënt en de begeleider in hun kracht te zetten.”

Cluster Zorg & Wonen regio Oost

TIPS
•	Communiceer meer met collega’s over wat je
doet en waarom.
•	Geef elkaar als collega’s vaker feedback.
•	Blijf als begeleiding rekening houden met de
wensen en mogelijkheden van de cliënt: kijk
altijd kritisch of de afspraken in de zorg ook
passen bij wat de cliënt nodig heeft.

TOPS
•	Medewerkers werken goed samen en waarderen
elkaar.
•	Medewerkers doen er alles aan om het beste uit
de cliënt te halen.
•	Medewerkers letten goed op dat cliënten zelf de
regie hebben.

“We lieten bewoners onderwerpen bedenken waar ze meer over willen weten. Er kwamen onderwerpen uit als drank,
drugs, seks en social media. We hebben een aantal informatieavonden voorbereid met theorie en spel. Zo hebben we bij
het onderwerp drank een promillage-bril opgezet en een parcours gelopen. Bij het onderwerp drugs konden de bewoners
drugs zien. Bij het onderwerp seks hebben we een condoom om een dildo gedaan. Bij social media hebben we het social
media-bordspel van Philadelphia gedaan. Laat bewoners zelf denken, vertellen en reageren op elkaar. Zo leren ze omgaan
met meningen van anderen, durven ze vragen te stellen en krijgen ze leerzame informatie. Na de informatieavond zei een
van de cliënten: ‘Als we de volgende keer nou eerder beginnen, hebben we nog wat langer de tijd’.”

Tip van Diana:

Heb het oog dat je voor de
kinderen hebt ook voor elkaar.

Top van Mark:

Medewerkers zetten de cliënten steeds meer
in hun kracht door een tegenvraag te stellen in
plaats van gelijk antwoord te geven.

Tip van Diana:

Luister naar elkaar. Er is geen goed of fout,
maar de manier van de ene medewerker is niet
altijd de manier van de andere.
Top van Stefan:
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Het gaat om mij. Ik hoop dat
Philadelphia dat blijft volhouden.

En verder
Cluster Zorg & Wonen regio West

TOPS

TIPS
•	Houd altijd vertrouwen in je collega’s.
•	Benut elkaars kwaliteiten optimaal.
•	Zorg dat medewerkers zich veilig blijven voelen
in hun team.

•	Teams hebben veel kennis in huis.
•	Medewerkers zijn zelforganiserend.
•	Medewerkers kennen hun cliënten en collega’s
goed en passen hun gedrag aan op de persoon.

“Het afgelopen jaar hebben we ons meer naar buiten gericht. We doen pr-activiteiten. Zo hebben we een opzet
gemaakt om cliënten te werven. Ook hebben we een start gemaakt met cliënten die op een boerderij een activiteit
doen met kinderen. Daarnaast hebben we een modeshow georganiseerd met een boetiek. En hebben we
gezamenlijk een bingo georganiseerd voor cliënten van onze locatie en mensen van buiten de locatie.”

Cluster Zorg & Wonen regio Zuid

TOPS

TIPS
•	Werk nog beter samen met ouders.
•	Geef cliënten meer eigen regie.
•	Houd oog voor de wensen en behoeften van
de cliënt.

•	Medewerkers werken goed samen.
•	Medewerkers helpen elkaar hun werk beter.
te doen door feedback te geven.
•	Medewerkers stellen de cliënt centraal.

“In mei 2017 hebben we besloten om zowel de cliënten als de begeleiding op te splitsen in twee groepen.
Om meer rust te creëren voor de cliënten, meer individuele aandacht te kunnen geven en een betere verdeling
te maken naar doelgroep en indicatie. Na ruim een jaar bleek dat beide teams op een eilandje zaten waardoor er
veel minder gebruik werd gemaakt van elkaars kwaliteiten. In een kleine groep werd er veel meer op elkaar gelet
waardoor de irritaties opliepen. De gezelligheid werd minder, de chaos groter en de werkdruk hoger in plaats
van lager. Het opsplitsen bleek niet het gewenste resultaat te hebben. Dit hebben we als team erkend en niemand
heeft spijt van de beslissing in 2017. We moesten iets nieuws proberen en dat hebben we gedaan. Begeleiden is
werk in uitvoering.”

Top van Diana:

In de zomer had één van de
groepsgenoten van Ilse een epileptische
aanval. Er heerste toen zo’n rust en
structuur bij de begeleiders.
Zo zou ik het willen als het mijn kind
was, dacht ik.

Tip van Mijke:

Zeg me niet wat ik niet
moet doen, maar zeg me wat
ik wel moet doen.
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Bevlogen, betrokken en tevreden medewerkers
Ieder jaar onderzoekt het externe onderzoeksbureau Effectory met een vragenlijst hoe het gaat met
onze medewerkers. Want behalve voor onze cliënten, zijn we er natuurlijk ook voor onze mede
werkers. Net als in voorgaande jaren zijn medewerkers van Philadelphia in 2018 bevlogen (cijfer: 7,8),
betrokken (cijfer: 7,6) en tevreden (cijfer: 7,5). Teams die met zelforganisatie aan de slag zijn gegaan,
scoren hier significant hoger op. Dit willen we natuurlijk zo houden, of zelfs verbeteren. Dit doen we
onder andere door medewerkers meer invloed op hun eigen werk te geven met zelforganisatie. En ze
te ondersteunen bij het optimaliseren van hun kennis en ervaring. Want tevreden medewerkers gaan
Wat zeggen de feiten?
hand in hand met positieve cliëntervaringen.
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Philadelphia heeft natuurlijk het beste voor met de medewerkers. We vinden het belangrijk dat
Philadelphia heeft natuurlijk het beste voor met de medewerkers. We vinden het belangrijk dat ze
ze zich goed voelen. En daarmee ook nog eens de beste zorg aan cliënten kunnen geven. Daarom
zich goed voelen. En daarmee ook nog eens de beste zorg aan cliënten kunnen geven. Daarom
hebben we onszelf het doel gesteld om het verzuimpercentage onder de 3,8% te houden. Aan
proberen we het verzuimpercentage altijd zo laag mogelijk te houden. En dit lijkt te lukken. Aan het
het einde van 2018 was het verzuimpercentage 4,3%. We hebben ons doel helaas dus niet
einde van 2018 was het ziekteverzuim 4,3%: het laagste percentage in de gehandicaptenzorg en
bereikt. Wel is eind 2018 het verzuim 1,7% lager dan het gemiddelde in de
gehandicaptenbranche.
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Phi, sociale robot werkzaam bij Philadelphia:
2% lager dan het gemiddelde in deze sector. Hiervoor kregen we het rapportcijfer 9,8. Met dit cijfer
behaalden we de eerste prijs op de Vernet Health Ranking 2018 voor organisaties in de
gehandicaptenzorg.
Het beste uit jezelf met het Leerhuis
Het Leerhuis van Philadelphia biedt medewerkers de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen.
Zodat zij nog beter cliënten kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. Het complete leeraanbod
van het Leerhuis staat in Leerhuis Online. Het Leerhuis heeft bijvoorbeeld boeken, interactieve
sessies, online cursussen en een leertrajectcoach. Door deze leertrajecten blijven medewerkers zich
ontwikkelen. Zowel vakspecifiek als op persoonlijk vlak. Maar tijdens een normale werkdag
ontwikkelen medewerkers zich natuurlijk ook. We werken vanuit het idee dat medewerkers 70%
leren tijdens hun werk, 20% leren door coaching en feedback en 10% leren door trainingen.

Ik ben een maatje voor
cliënten. We kunnen samen
leuke dingen doen, zoals een
liedje zingen.

In 2018 hebben 4.938 medewerkers een klassikale training bij het Leerhuis gevolgd. De populairste
training was ‘agressie: preventie en hantering’. Daarnaast hebben 5.869 medewerkers gebruikgemaakt
van 237 onlinecursussen.
Top 5 facultatieve online cursussen (los van de verplichte modules BHV en medicatiegebruik)
1. Elektronisch cliëntdossier (ECD)
600 keer gevolgd
2. Dit vind ik ervan!
430 keer gevolgd
3.	LACCS (een methodiek verbonden aan de zorgvisie EMB waarin de
waarden lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie, stimulerende
tijdsbesteding centraal staan)
400 keer gevolgd
4. Informatiebeveiliging
300 keer gevolgd
5. Muziek
100 keer gevolgd
Een frisse blik van andere organisaties
Af en toe nodigen we professionals van andere organisaties uit bij Philadelphia om te kijken hoe wij
werken. Want we vinden dat een frisse blik van buitenaf veel toegevoegde waarde heeft. In 2016 en
2017 hebben we een pilot van deze intercollegiale visitatie gedaan in de regio Zuid. We hebben de
resultaten geëvalueerd om te kijken hoe we de aanpak kunnen verfijnen en er optimaal gebruik van
kunnen maken. In de eerste helft van 2019 maken we een opzet voor nieuwe intercollegiale visitaties.
Om dit instrument te koesteren als vaste waarde in ons kwaliteitssysteem.

Phi:

Op momenten dat er geen
begeleiding is, kan ik cliënten tips
geven en gezelschap bieden.
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3. Wat zeggen de feiten en cijfers?
Aan de slag met veiligheid
Steeds meer cliënten, maar ook...

Gemiddeld 2,9 incidenten
per cliënt
97% van de incidenten is klein
hierbij heeft niemand schade en is er geen extra zorg nodig

Huiselijk geweld en
kindermishandeling
Medicatieincidenten

Vallen
Agressie
Seksueel
grensoverschrijdend
gedrag

Verslikken

Vrijheidsbeperking
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In het algemeen stijgt het aantal meldingen in het Meldloket, ons digitale meldsysteem.
Als een medewerker een melding doet, krijgt hij of zij van het Meldloket te horen wat de
vervolgstappen zijn. Ook geeft het Meldloket handvatten voor verbeteracties. Zo
melden we om ervan te leren. De toename in het aantal meldingen heeft deels te maken
met het groeiende aantal cliënten. Daarnaast wilden we de drempel om te melden lager
maken door een incident een ongewenste gebeurtenis te noemen. In het woord
‘ongewenst’ zit iets subjectiefs. Dit maakt dat mensen alles kunnen melden wat zij als
ongewenst ervaren. Daarnaast besteden we expliciet aandacht aan bepaalde
onderwerpen. Zo heeft ongeveer de helft van de medewerkers in het cluster Werk &
Begeleiding een training gevolgd over omgaan met agressie. De stijging in het aantal
meldingen over agressie sinds 2016 kan hiermee te maken hebben. Maar het kan
natuurlijk ook met andere factoren te maken hebben, zoals het groeiende aantal cliënten
met moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarom is het ook bij veiligheid interessant om de
resultaten nader te analyseren, zodat we de juiste interventies kunnen inzetten bij de
juiste doelgroepen.
Aantallen in context plaatsen
Er is weinig informatie beschikbaar over aantallen incidenten bij andere organisaties binnen de
branche. Daarom vergelijken we het aantal incidenten in 2018 met aantallen van onze eigen
organisatie uit andere jaren. Als we dit doen, weten we nog niet altijd de oorzaken van stijgingen
of dalingen in het aantal incidenten. We hebben vermoedens, en langzaam maar zeker steeds
meer verklaringen. Hangt meldingsbereidheid bijvoorbeeld samen met werkdruk? Hier willen we
meer aandacht aan besteden.
Meestal kleine incidenten
Elk incident is er natuurlijk één te veel. Maar veel van de incidenten in 2018 waren gelukkig klein,
waardoor niemand schade heeft opgelopen en geen extra zorg nodig was. Slechts bij zo’n 3% van
de incidenten ging het om een groter incident. Daarnaast blijkt dat niet elke melding
daadwerkelijk een incident betreft. Bijvoorbeeld van de meldingen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Hierover bleek na onderzoek dat bij 24% van de meldingen geen
sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag en er bij 41% geen eenduidige uitkomst was.
Minder cliënten in vrijheid beperkt
Soms is het nodig om een cliënt in zijn of haar vrijheid te beperken om de cliënt en mensen om de
cliënt heen te beschermen. Dit kunnen we doen door een BOPZ-maatregel te treffen: bijzondere
opnemingen psychiatrisch ziekenhuis. Het is opvallend dat er in 2018 bij 19% minder cliënten een
BOPZ-maatregel nodig was dan in 2017. Philadelphia besteedt al enige jaren aandacht aan het
belang van leven in vrijheid. We willen bereiken dat we minder cliënten in hun vrijheid hoeven te
beperken. En dan met name door minder BOPZ-maatregelen te gebruiken. De daling in BOPZmaatregelen lijkt te laten zien dat dit beleid effectief is.
Wet zorg en dwang implementeren
Er is een werkgroep ‘Wet zorg en dwang’ opgericht naar aanleiding van de gelijknamige nieuwe
wet. Deze werkgroep neemt de Wet zorg en dwang onder de loep en kijkt wat we in ons beleid
‘Vrijheid & Vrijheidsbeperking’ moeten aanpassen. In de documentatie, het elektronisch
cliëntdossier en BOPZ- commissies.
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Vallen blijven beperken
Het aantal valincidenten in 2018 is gedaald ten opzichte van het aantal in 2017, terwijl het
aantal ouder wordende cliënten stijgt. We hebben in 2018 dan ook maatregelen getroffen om
vallen te voorkomen. Zo hebben we de ‘handreiking slim gebruik tilliften en
transferhulpmiddelen’ gemaakt in samenwerking met fysiotherapeuten. Hiermee willen we
bereiken dat cliënten zich veilig verplaatsen en er geen ongelukken gebeuren. Voor 2019
hebben we een beweegplan ontwikkeld. Want meer bewegen doet cliënten goed en maakt
de kans op vallen kleiner. Daarom stimuleren we bewegen. Hierbij sluiten we aan bij de
voorkeuren van de cliënt door een individueel beweegplan te maken. En net als in 2018
hebben fysiotherapeuten toegang tot het Meldloket. Zo kunnen ze kijken of hun interventies
effectief zijn: leidt een screening om vallen te voorkomen bijvoorbeeld daadwerkelijk tot
minder valincidenten?
Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
In 2018 is er meer seksueel grensoverschrijdend gedrag gemeld dan in 2017. Er is vooral een
stijging te zien in handtastelijkheden. Hiervoor zijn veel verklaringen mogelijk. De aandacht
voor zeggenschap en de gesprekken met ‘Dit vind ik ervan!’ geven cliënten de mogelijkheid
om hun mening te geven, om meer te zeggen. Het kan ook te maken hebben met de aandacht
voor ‘#metoo’ in het afgelopen jaar. Hierbij brachten veel mensen ongewenste intimiteiten
aan het licht. Doordat hier zowel binnen als buiten Philadelphia veel over is gesproken, zijn
mensen zich meer bewust van dit onderwerp. We verwachten dat mensen daardoor vaker
gebeurtenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag melden. Daarnaast zijn er in
diverse regio’s RIS-dagen georganiseerd (relaties, intimiteit en seksualiteit).
We blijven er natuurlijk alles aan doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen. Ook in 2019 passen we onze methode Leerbaar & Weerbaar breed toe en werken
we aan het verbeteren ervan. Deze methode helpt cliënten om emotioneel en sociaal sterker
te worden. De visieraad Jeugd en Gezin onderzoekt of we de methodiek Vlaggensysteem
kunnen toevoegen aan de werkwijze van Philadelphia. Met deze methodiek leren begeleiders
hoe ze seksueel gedrag van kinderen en jongeren bespreekbaar maken. Daarnaast leren ze
seksueel gedrag correct inschatten en er gepast op te reageren. Ook gaan we in gesprek met
begeleiders over relaties, intimiteit en seksualiteit bij oudere cliënten. We gaan na welke
vragen begeleiders hierover hebben.
Locaties Jeugd & Gezin blijven in 2019 aandacht besteden aan het onderwerp psychoseksuele
ontwikkeling. Gedragsdeskundigen van de locaties geven hier uitleg over in teamoverleggen.
De experts op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit (RIS) en diverse

gedragsdeskundigen krijgen een herhalingstraining ‘voeren van taxatiegesprekken’.
Ook kunnen RISmedewerkers de training ‘diagnostiek bij plegers’ volgen. Daarmee
willen we zorgen dat medewerkers incidenten rondom seksueel grensoverschrijdend
gedrag beter kunnen beoordelen.
Nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In 2018 zijn er meer meldingen gedaan van huiselijk geweld dan in 2017. We schatten in
dat dit komt doordat mensen alerter zijn geworden op mishandeling. Ook zijn landelijk
gezien mensen zich meer bewust van het feit dat de definitie breed is. Niet alleen fysiek
geweld is mishandeling, maar bijvoorbeeld ook verbale agressie of verwaarlozing.
Daarbij is eind 2018 de landelijke Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
vernieuwd. Deze meldcode is een stappenplan dat professionals volgen als ze een
vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode biedt
handvatten om de afweging te maken om wel of niet te melden bij Veilig Thuis. De
nieuwe meldcode geeft aan dat we bij een onveilige situatie niet alleen zelf hulp bieden,
maar de situatie ook melden bij Veilig Thuis. We hebben ons protocol over het melden
van huiselijk geweld aangepast op basis van de nieuwe meldcode. Sinds 1 januari 2019
handelen medewerkers van Philadelphia volgens deze vernieuwde meldcode. Dit kan als
gevolg hebben dat medewerkers meer melden. Bij de locaties Jeugd & Gezin gaan de
gedragsdeskundigen de nieuwe meldcode met de locatiemanagers bespreken.
Verbeteren medicatiebeleid
Veel cliënten bij Philadelphia krijgen medicijnen. In 0,07% van de gevallen gaat er iets
mis bij het toedienen van medicijnen. Bijvoorbeeld doordat een cliënt medicatie te laat
krijgt, of doordat een cliënt medicatie weigert. Ten opzichte van 2017 is er in 2018 vaker
iets misgegaan met medicijnen. We denken dat dit verschillende oorzaken heeft. Door de
vergrijzing gebruiken steeds meer cliënten medicatie en er zijn meer cliënten met
complexe ondersteuningsvragen (die relatief vaak medicijnen gebruiken). Daarnaast
besteden we sinds 2017 veel aandacht aan de afbouw van psychofarmaca binnen
Philadelphia. We houden het principe ‘nee, tenzij…’ aan bij het gebruik van deze
medicijnen. Hierbij zijn we continu op zoek naar minder ingrijpende alternatieven. Het
afbouwen van medicatie doen we geleidelijk. We passen de dosering en het tijdstip aan
in het medicatieschema. Deze wisselingen maken het afbouwen een foutgevoelig
proces.
Het aantal fouten dat we maken bij het geven van medicatie blijft naar ons idee te hoog.
Daarom zetten we het verbeteren van het medicatiebeleid voort. We nemen het
medicatieproces onder de loep, willen meer alertheid creëren bij begeleiders en willen
fouten voorkomen. Het is belangrijk dat begeleiders overtuigd zijn van de waarde en
noodzaak van medicatieveiligheid. Daarbij moeten ze zich bewust zijn van het belang
van registreren. Heb je een cliënt medicatie gegeven? Dan leg je dat vast. Deze
zorgvuldigheid moet vanzelfsprekend zijn. Deze zorgvuldigheid hoort bij vakmanschap.
Philadelphia heeft ook voor 2019 speerpunten benoemd op dit gebied. De speerpunten
zijn onder andere: een vast format gebruiken bij de intake van een cliënt om
medicatiegebruik beter in beeld te krijgen, een pilot starten voor het digitaal aftekenen
van medicatie, vrijwilligers en mantelzorgers betrekken bij het medicatiegebruik van de
cliënt en de rol van de aandachtsfunctionaris medicatieveiligheid vergroten.
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Hoe gaat het met de veiligheid?

Blijven leren over agressie
Het aantal meldingen over agressie in 2018 is toegenomen ten opzichte van 2017. Daarom
blijft het belangrijk om te zorgen dat medewerkers goed weten hoe ze met agressie kunnen
omgaan. Daarom bieden we in 2019 meer trainingen over agressie aan in het Leerhuis. Dit doen
we in samenwerking met Facet Trainingen. We evalueren de werkwijze en de ervaringen van en
met het team complexe casuïstiek. Dit team helpt als de ondersteuning van cliënten zo
complex wordt dat begeleiders dreigen vast te lopen. In dit soort situaties speelt agressie
vaak een rol. Daarnaast implementeren we de zorgvisie moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG).
Locaties met MVG-cliënten werken verbeterpunten uit op basis van de zorgvisie. Ook leren
medewerkers van deze locaties werken volgens de methode ‘Triple C’. Dit is een methode die
zich richt op het mogelijk maken van een ‘gewoon leven’.
Risicogroepen in beeld, verslikken voorkomen
Het aantal meldingen over cliënten die zich verslikken is gedaald ten opzichte van 2017. We
zijn dan ook continu bezig om verslikincidenten te verminderen. Logopedisten kunnen
bijvoorbeeld in het Meldloket bekijken welke meldingen er binnenkomen op welke locatie. Zo
kunnen zij proactief contact opnemen met locaties en er naartoe om hulp te bieden. Ook
hebben logopedisten ouderen gescreend op risico’s rondom verslikken. De werkgroep
logopedie gaat aandacht besteden aan de ‘richtlijn orofaryngeale dysfagie’. Deze richtlijn gaat
over slikklachten en slikproblemen. Op basis van de richtlijn gaat de werkgroep risicogroepen
screenen binnen het cluster Intensieve Zorg.
Meldloket verbeteren
Medewerkers melden ongewenste gebeurtenissen binnen Philadelphia in het Meldloket. Dit
digitale loket heeft als doel incidenten vast te leggen en daarvan te leren. Het huidige
Meldloket kan dit nog beter ondersteunen. Daarom gaan we het Meldloket verbeteren. We
focussen op de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid. We willen melden gemakkelijk maken.
We vragen medewerkers welke wensen ze hebben over het Meldloket en we gaan na hoe we
het Meldloket meer als leerloket kunnen laten fungeren.
Interne audits over systematisch werken en zeggenschap
Uit de interne audits komt naar voren dat veel teams nog niet genoeg systematisch werken.
Bijvoorbeeld rondom de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’. We willen de aanpak een duidelijkere plek
geven in het zorg- en dienstverleningsproces. Daarmee verbeteren we de manier waarop we
‘Dit vind ik ervan!’ toepassen.
Tegelijkertijd brengen we meer samenhang in de verschillende onderdelen van het zorgen dienstverleningsproces. We merken dat de samenhang tussen de verschillende
instrumenten niet altijd duidelijk is. Daarom hebben we een animatiefilmpje gemaakt om
deze samenhang te verhelderen voor medewerkers. We blijven cursussen, e-learnings en
coaching aanbieden over ‘Dit vind ik ervan!’ op locaties. Ook kunnen medewerkers bij vragen
over kwaliteit en veiligheid van zorg en ondersteuning vanaf 1 april 2019 terecht bij de
servicedesk Zorg & Kwaliteit.
Daarnaast blijkt uit de interne audits dat cliënten weinig invloed hebben op de huisregels.
Dit willen we natuurlijk veranderen, in lijn met onze visie over zeggenschap. Daarom willen
we cliënten meer betrekken bij het opstellen en evalueren van de huisregels.
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Op 31 december 2018 hebben we vastgesteld hoeveel incidenten de medewerkers hebben gemeld bij het
Het Meldloket is een digitaal systeem waar medewerkers van Philadelphia ongewenste
Meldloket van Philadelphia. Hieruit bleek dat er in 2018 in totaal 23.442 incidenten zijn gemeld. Aangezien
gebeurtenissen melden. Op 31 december 2018 hebben we vastgesteld hoeveel ongewenste
Philadelphia 8.184 cliënten ondersteunt, zijn dit gemiddeld 2,9 incidenten per cliënt. Dit gemiddelde is net iets
gebeurtenissen er in 2018 zijn gemeld in het Meldloket. Wij registreren deze ongewenste
hoger dan in 2017, toen er gemiddeld 2,8 incidenten per cliënt waren.
gebeurtenissen als incidenten. Hieruit bleek dat er in 2018 in totaal 23.442 incidenten zijn gemeld.
Aangezien Philadelphia 8.184 cliënten ondersteunt, zijn dit gemiddeld 2,9 incidenten per cliënt.
Incidenten worden beoordeeld als ‘calamiteit’, ‘groot’, ‘matig’ of ‘klein’. 2% van de incidenten is beoordeeld als
Dit gemiddelde is net iets hoger dan in 2017, toen er gemiddeld 2,8 incidenten per cliënt waren.
‘groot’ en minder dan 1% (13 meldingen) als calamiteit. Bij 44% van de meldingen ging het om een klein
incident. Bij een klein incident raakt niemand gewond en is er geen extra zorg nodig.
Incidenten worden beoordeeld als ‘calamiteit’, ‘groot’, ‘matig’ of ‘klein’. 2% van de incidenten in het
Meldloket is beoordeeld als ‘groot’ en minder dan 1% (13 meldingen) als calamiteit. Philadelphia
Vallen
hanteert een andere, bredere definitie van ‘calamiteit’ dan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
- 1.823 meldingen over vallen
(IGJ). Volgens de definitie van de Inspectie was geen enkel incident een calamiteit. Bij 44% van de
- 8% minder meldingen dan in 2017
meldingen ging het om een klein incident. Bij een klein incident raakt niemand gewond en is er geen
extra zorg nodig.
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Meldloket van Philadelphia. Hieruit bleek dat er in 2018 in totaal 23.442 incidenten zijn gemeld. Aangezien
Philadelphia 8.184 cliënten ondersteunt, zijn dit gemiddeld 2,9 incidenten per cliënt. Dit gemiddelde is net iets
hoger dan in 2017, toen er gemiddeld 2,8 incidenten per cliënt waren.
Incidenten worden beoordeeld als ‘calamiteit’, ‘groot’, ‘matig’ of ‘klein’. 2% van de incidenten is beoordeeld als
‘groot’ en minder dan 1% (13 meldingen) als calamiteit. Bij 44% van de meldingen ging het om een klein
incident. Bij een klein incident raakt niemand gewond en is er geen extra zorg nodig.
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Bij de meeste valincidenten ging het om een klein incident (51%). 1% van de incidenten is als groot beoordeeld
en minder dan 1% als calamiteit (2 meldingen). Van meer dan de helft van de cliënten die zijn gevallen (63%) is
het bekend dat ze hier risico op lopen. Dit is gerelateerd aan het feit dat bij driekwart van de meldingen de
oorzaak met de cliënt te maken heeft. Bijvoorbeeld doordat ze hun evenwicht verliezen of fysieke problemen
hebben. De meeste valincidenten gebeuren in huis (73%) en 42% van de cliënten valt tijdens het lopen. Meer
dan de helft van de meldingen over vallen komt uit het cluster Zorg & Wonen (53%). Binnen het cluster
Intensieve Zorg vallen voornamelijk cliënten met een ernstige meervoudige beperking (63%).
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In 2018 zijn er 1.823 valincidenten gemeld. Dit is 8% minder dan in 2017, toen er 1.986 valincidenten zijn
In 2018 zijn er 1.823 valincidenten gemeld. Dit is 8% minder dan in 2017, toen er 1.986 valincidenten
gemeld. We denken dat dit te maken heeft met de maatregelen die we treffen om vallen te voorkomen. In
zijn gemeld. Bij de meeste valincidenten ging het om een klein incident (51%). 1% van de incidenten is
2018 is de ‘handreiking slim gebruik tilliften en transferhulpmiddelen’ gemaakt in samenwerking met
als groot beoordeeld en minder dan 1% als calamiteit (2 meldingen). Van meer dan de helft van de
fysiotherapeuten. Hiermee willen we bereiken dat cliënten zich veilig verplaatsen en er geen ongelukken
cliënten die zijn gevallen (63%) is het bekend dat ze hier risico op lopen. Dit is gerelateerd aan het feit
gebeuren.
dat bij driekwart van de meldingen de oorzaak met de cliënt te maken heeft. Bijvoorbeeld doordat ze
hun evenwicht verliezen of fysieke problemen hebben. De meeste valincidenten gebeuren in huis
1
(73%) en 42% van de cliënten valt tijdens het lopen. Meer dan de helft van de meldingen over vallen
komt uit het cluster Zorg & Wonen (53%). Valincidenten in het cluster Intensieve Zorg komen met
name voor bij ouder wordende cliënten.
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In 2018 zijn er 446 meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag, of een vermoeden ervan. Dit
In
2018 zijn er 446 meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag, of een vermoeden
zijn 170 meer meldingen dan in 2017. Er zijn meer meldingen gedaan over handtastelijkheden (stijging van
ervan. Dit zijn 170 meer meldingen dan in 2017. Er zijn meer meldingen gedaan over handtastelijk
62%), aanrandingen (van 10 naar 27 meldingen) en verbale seksuele intimidatie (stijging van 54%). We denken
heden (stijging van 62%), aanrandingen (stijging van 170%) en verbale seksuele intimidatie (stijging
dat het verhoogde aantal meldingen te maken heeft met de aandacht voor ‘#metoo’ in het afgelopen jaar.
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Diana:

Ilse kan niet zelf gaan zitten als
ze staat. Daarom laat ze zich wel
eens vallen op de zitzak. Ze weet dat
de zitzak haar opvangt.
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Er gaan meer meldingen over huiselijk geweld (60%) dan over kindermishandeling (40%). Meer dan de helft van
de meldingen komt uit het cluster Zorg & Wonen (60%). Daarbinnen komen nagenoeg alle meldingen uit de
regio Zuid (26 meldingen) en de regio Amsterdam (15 meldingen). Verder komt 27% van de meldingen uit het
cluster Werk & Begeleiding en 12% uit het cluster Intensieve Zorg. In de meeste gevallen is het geweld gericht
op een cliënt (42 meldingen) of op een gezinslid van een cliënt (26 meldingen). Degene die iemand mishandelt,
is meestal een cliënt (28 meldingen), de partner of ex-partner van een cliënt (25 meldingen) of een gezinslid
van een cliënt (11 meldingen).
Medicatie
•Medicatie
6.856 meldingen over medicatie-incidenten
- 6.856
• 7%
meer meldingen
meldingenover
danmedicatie-incidenten
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- 7% meer meldingen dan in 2017
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Wonen (60%). Daarbinnen komen nagenoeg alle meldingen uit de regio Zuid (26 meldingen) en de
regio Amsterdam (15 meldingen). Dit komt doordat er in deze regio’s twee ouder-kindlocaties zijn.
Er gaan meer meldingen over huiselijk geweld (60%) dan over kindermishandeling (40%). Meer dan de helft van
Verder komt 27% van de meldingen uit het cluster Werk & Begeleiding en 12% uit het cluster
de meldingen komt uit het cluster Zorg & Wonen (60%). Daarbinnen komen nagenoeg alle meldingen uit de
Intensieve Zorg. In de meeste gevallen is het geweld gericht op een cliënt (42 meldingen) of op een
regio Zuid (26 meldingen) en de regio Amsterdam (15 meldingen). Verder komt 27% van de meldingen uit het
gezinslid van een cliënt (26 meldingen). Degene die iemand mishandelt, is meestal een cliënt (28
cluster Werk & Begeleiding en 12% uit het cluster Intensieve Zorg. In de meeste gevallen is het geweld gericht
meldingen), de partner of ex-partner van een cliënt (25 meldingen) of een gezinslid van een cliënt
op een cliënt (42 meldingen) of op een gezinslid van een cliënt (26 meldingen). Degene die iemand mishandelt,
(11 meldingen).
is meestal een cliënt (28 meldingen), de partner of ex-partner van een cliënt (25 meldingen) of een gezinslid
van een cliënt (11 meldingen).
Medicatie
- 6.856 meldingen over medicatie-incidenten
- 7% meer meldingen dan in 2017
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opzichte van 2017. Deze stijging van 2017 naar 2018 is kleiner dan van 2016 naar 2017 (12%). Daarbij
moeten we er rekening mee houden dat het aantal cliënten bij Philadelphia in 2018 met 4% is
toegenomen. Het gemiddeld aantal medicatie-incidenten per cliënt is in 2018 hetzelfde als in 2017.
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Het grootste deel van de incidenten gebeurde in het cluster Zorg & Wonen (64%) en de meeste
medicatie-incidenten zijn toedieningsfouten (75%). Dit was ook zo in 2016 en 2017. De toedienings
fouten zijn van 2016 naar 2017 met 13% toegenomen en van 2017 naar 2018 met 8%. Bij toedienings
fouten krijgt een cliënt de voorgeschreven medicatie niet, krijgt de cliënt een verkeerde dosis of
krijgt de cliënt de medicatie op een verkeerd tijdstip. Als een cliënt medicatie weigert of als iemand
niet-ingenomen medicatie vindt of medicatie niet aftekent, zijn dit ook toedieningsfouten. Naast
toedieningsfouten waren de meeste medicatie-incidenten ’aflever- of uitzetfouten’ (14%) en
overschrijf- en overdrachtsfouten (9%). Bij aflever- of uitzetfouten komt de medicatie niet bij de cliënt
terecht. Een voorbeeld van overschrijf- en overdrachtsfouten is het ontbreken van medicatie op de
medicatielijst van de cliënt.
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Mark:

Diana:

Ilse bijt ons wel eens
uit enthousiasme.

In 2018 zijn er 6.856 incidenten over medicatie gemeld bij het Meldloket. Dit is een stijging van 7% ten opzichte
van 2017. Deze stijging van 2017 naar 2018 is kleiner dan van 2016 naar 2017 (12%).
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3

Ik leg mijn medicijnen klaar voor de
hele week. Maar de begeleiding vroeg
elke dag of ik mijn medicijnen had
klaargelegd. Dus dan moest ik elke dag
weer zeggen dat ik dat al gedaan had.
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proces.
Het grootste deel van de incidenten gebeurde in het cluster Zorg & Wonen (64%) en de meeste medicatieincidenten zijn toedieningsfouten (75%). Dit was ook zo in 2016 en 2017. De toedieningsfouten zijn van 2016
naar 2017 met 13% toegenomen en van 2017 naar 2018 met 8%. Als een cliënt medicatie weigert of iemand
niet-ingenomen medicatie vindt, zijn dit ook toedieningsfouten. Naast toedieningsfouten waren de meeste
medicatie-incidenten ’aflever- of uitzetfouten’ (14%) en overschrijf- en overdrachtsfouten (9%). Bij aflever- of
uitzetfouten komt de medicatie niet bij de cliënt terecht. Een voorbeeld van overschrijf- en overdrachtsfouten
is het ontbreken van medicatie op de medicatielijst van de cliënt.
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• 92
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- 6% meer meldingen dan in 2017
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In 2018 zijn er 11.433 meldingen gedaan over agressie. Dit is een toename van 6% ten opzichte van 2017. Deze
stijging van 2017 naar 2018 is kleiner dan van 2016 naar 2017 (11%). De meeste meldingen komen uit het
cluster Intensieve Zorg (71%). Dit komt vooral doordat in dit cluster cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag
(MVG) ondersteuning krijgen. De meeste meldingen komen dan ook van locaties met MVG-cliënten (6.396
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Doordat het aantal cliënten bij Philadelphia is gestegen, zijn dit gemiddeld net zoveel agressie-

incidenten per cliënt als in 2017. De stijging van 2017 naar 2018 is kleiner dan van 2016 naar 2017
De meeste incidenten gaan om fysieke agressie (62%), verbale agressie (27%) en zelfbeschadiging (11%). Ook in
(11%). De meeste meldingen komen uit het cluster Intensieve Zorg (71%). Dit komt vooral doordat in
2016 en 2017 waren dit de meest gemelde agressie-incidenten van cliënten. 1% van de meldingen ging om
dit
cluster
cliënten
met moeilijk
verstaanbaar
gedrag
(MVG) ondersteuning
krijgen. De meeste
suïcide,
of een
poging daartoe.
Dit aantal
is van 2017 naar
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van 72 naar 110 meldingen.
meldingen komen dan ook van locaties met MVG-cliënten (6.396 meldingen). 26% van de incidenten
komt uit het cluster Zorg & Wonen en 3% uit het cluster Werk & Begeleiding.
Verslikken
- 92 meldingen over verslikken

De meeste incidenten gaan om fysieke agressie (62%), verbale agressie (27%) en zelfbeschadiging
(11%). Ook in 2016 en 2017 waren dit de meest gemelde agressie-incidenten van cliënten. 1% van de
meldingen ging om een suïcidepoging of suïcidale uitspraken van een cliënt. Dit aantal is van4 2017
naar 2018 gestegen van 72 naar 110 meldingen.
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In 2018 zijn er 92 verslikincidenten gemeld. Dit is een afname van 9% vergeleken met 2017, ondanks dat er
In 2018 zijn er 92 verslikincidenten gemeld. Dit is een afname van 9% vergeleken met 2017, ondanks
sprake is van vergrijzing en er steeds meer oudere cliënten zijn. We zijn dan ook continu bezig om
dat er sprake is van vergrijzing. 53% van de verslikincidenten gebeurde dit jaar in het cluster Zorg &
verslikincidenten te verminderen. Logopedisten kunnen bijvoorbeeld in het Meldloket bekijken welke
Wonen en 40% in het cluster Intensieve Zorg. Binnen het cluster Intensieve Zorg verslikken met name
meldingen er binnenkomen op welke locatie. Zo kunnen zij proactief contact opnemen met locaties en er
EMB-cliënten zich (26 meldingen). De meeste incidenten zijn gemeld als ‘matig’ (38%) en ‘klein’ (35%).
naartoe om hulp te bieden. Ook hebben logopedisten ouderen gescreend op risico’s rondom verslikken.
12% van de meldingen was ‘groot’, en één melding is beoordeeld als ‘calamiteit’. Hierbij is de definitie
van
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hanteert.
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Zorg. Binnen het cluster Intensieve Zorg verslikken met name EMB-cliënten zich (26 meldingen). De meeste
incidenten zijn gemeld als ‘matig’ (38%) en ‘klein’ (35%). 12% van de meldingen was ‘groot’, en één melding is
beoordeeld als ‘calamiteit’.
Andere incidenten
- 2.715 meldingen van ‘andere incidenten’
- Ongeveer evenveel meldingen als in 2017
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Phi:

Als een cliënt boos of
agressief wordt, stel ik gerust
en geef ik tips.
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Sommige incidenten vallen niet binnen één van de eerdergenoemde categorieën. Daarom kunnen incidenten
ook gemeld worden als ‘ander incident’. Het aantal incidenten in de categorie ‘ander incident’ is nagenoeg
gelijk aan het aantal in 2017. In 2017 waren dit 2.719 meldingen en in 2018 2.715 meldingen. 19% van de
57

5

53% van de verslikincidenten gebeurde dit jaar in het cluster Zorg & Wonen en 40% in het cluster Intensieve
Zorg. Binnen het cluster Intensieve Zorg verslikken met name EMB-cliënten zich (26 meldingen). De meeste
incidenten zijn gemeld als ‘matig’ (38%) en ‘klein’ (35%). 12% van de meldingen was ‘groot’, en één melding is
beoordeeld als ‘calamiteit’.
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• Ongeveer evenveel meldingen als in 2017

Vrijheid en vrijheidsbeperking
• 1.857 cliënten zijn in hun vrijheid beperkt (9% minder dan in 2017)
• Hiervan was bij 126 cliënten een BOPZ-maatregel nodig (19% minder dan in 2017)
• Het aantal BOPZ-noodmaatregelen is met 27% gedaald ten opzichte van 2017
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Sommige incidenten vallen niet binnen één van de eerdergenoemde categorieën. Daarom kunnen incidenten
Sommige incidenten vallen niet binnen één van de eerdergenoemde categorieën. Daarom kunnen
ook gemeld worden als ‘ander incident’. Het aantal incidenten in de categorie ‘ander incident’ is nagenoeg
incidenten ook gemeld worden als ‘ander incident’. Het aantal incidenten in de categorie ‘ander
gelijk aan het aantal in 2017. In 2017 waren dit 2.719 meldingen en in 2018 2.715 meldingen. 19% van de
incident’ is nagenoeg gelijk aan het aantal in 2017. In 2017 waren dit 2.719 meldingen en in 2018
2.715 meldingen. 19% van de meldingen gaat om een ‘onveilige situatie’, 13% om een cliënt die is
weggelopen of vermist en 3% om vernieling, ‘zorg onder de maat’ of alcohol- of middelenmisbruik. 5
Bij ‘zorg onder de maat’ krijgt een cliënt niet de nodige zorg, bijvoorbeeld door personeelstekort.
19% van de meldingen hadden uiteenlopende oorzaken en bij 46% meldingen is niet concreet
gemaakt waar de melding over gaat. Bij acht meldingen is het incident als calamiteit beoordeeld.
Hierbij is een bredere definitie van ‘calamiteit’ aangehouden dan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd hanteert. Het waren incidenten waarbij 112 is gebeld en politie, brandweer of ambulance is
ingeschakeld.

Als we onze cliënten ondersteunen, kunnen er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van de cliënt of
van anderen in gevaar komt. We gaan dan met elkaar in gesprek en onderzoeken mogelijkheden om
dit soort situaties te voorkomen. Soms is het daarbij nodig om een cliënt in zijn of haar vrijheid te
beperken om de cliënt en de mensen om de cliënt heen te beschermen. In 2018 is dit bij 1.857 cliënten
gebeurd. Dit zijn 9% minder cliënten dan in 2017.
Als we een cliënt in zijn of haar vrijheid beperken, betekent dit dat begeleiders keuzes maken voor de
cliënt. Dit kan zijn door bijvoorbeeld hun sigaretten te bewaren of een kast op slot te doen, maar ook
door een BOPZ-maatregel te treffen. De BOPZ-maatregel valt onder de Wet bijzondere opneming in
psychiatrische ziekenhuizen. We verantwoorden alle maatregelen die we treffen in het ondersteunings
plan en vullen hierbij het formulier ‘beperking keuzevrijheid’ of het formulier ‘BOPZ’ in. Soms verzet
een cliënt zich als we een BOPZ-maatregel inzetten, ondanks dat hij of zij toestemming heeft gegeven
om de maatregel toe te passen. We spreken dan van een BOPZ-dwangmaatregel. Als het plotseling
nodig is om een BOPZ-maatregel te treffen zonder dat we dit in het ondersteuningsplan hebben
vastgelegd, praten we over een BOPZ-noodmaatregel.
In 2018 is voor 126 cliënten vastgelegd dat we een BOPZ-maatregel kunnen treffen als dit nodig is.
De BOPZ-maatregelen zijn afzonderen, separeren, fixeren, gedwongen medicatie toedienen en
gedwongen vocht en voeding geven. De maatregel ‘separeren’ gebruiken we alleen in onze
crisisopvang bij de Van der Hoeven Kliniek. Dit aantal cliënten met een BOPZ-maatregel is met 19%
gedaald vergeleken met 2017. Ook elke maatregel afzonderlijk is in 2018 bij minder cliënten nodig
geweest dan in 2017. Zo zijn fixaties met 31% afgenomen ten opzichte van 2017. Het aantal cliënten
dat zich verzet tegen de maatregel (60) is nagenoeg hetzelfde als in 2017 (59).

Mijke:

Van één medicijn had ik veel pijn. Ik was zo
boos en had zo veel adrenaline, dat ik een
vitrinekast van de muur heb getrokken in een
winkel. Ik schaamde me dood.
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En verder
Diana, moeder van Ilse:
Elf klachten bij de klachtencommissie
Als cliënten of verwanten een klacht hebben, kunnen ze die indienen bij de onafhankelijke
klachtencommissie van Philadelphia. In 2018 heeft de klachtencommissie elf klachten ontvangen. Dit
zijn er zes meer dan in 2017. De klachten gingen over zorg en ondersteuning, communicatie en
informatie, huisvesting en financiën. De commissie heeft geen klachten ontvangen die vallen onder
artikel 41 van de Wet bijzonder opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Daarnaast
was er in 2018 geen aanleiding om klachten over ernstige situaties te melden bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd.
Bij drie van de elf klachten in 2018 heeft degene die de klacht heeft ingediend deze weer ingetrokken.
Bij drie andere klachten heeft het afdelingsmanagement bemiddeld en daarmee de klacht opgelost.
Twee klachten zijn nog niet afgerond. Daarom behandelt de klachtencommissie deze nog in 2019.
De klachtencommissie heeft zelf drie klachten behandeld. Hiervan heeft de commissie één klacht
opgelost en over twee klachten advies gegeven. Philadelphia laat na een advies aan de klachten
commissie weten welke maatregelen er zijn of nog worden getroffen.
Interne audits bevestigen signalen van cliënten en medewerkers
Binnen Philadelphia doen we ieder jaar integrale audits en onaangekondigde audits. Met de integrale
audits onderzoeken we of er op de locaties een juiste balans is tussen goede zorg leveren en volgens
een gezonde bedrijfsvoering werken. Met de onaangekondigde audits kijken we of locaties zich
houden aan de belangrijkste regels over veiligheid en kwaliteit van zorg.

Toen ik laatst boodschappen
wilde gaan doen, ging Ilse op
mijn voeten zitten. Ze wilde mee,
dacht ik. Dan gaat ze mee, en zien
we wel hoe we het in de
supermarkt redden.

‘Dit vind ik ervan!’ levert vaak mooie dialogen op. Maar we zien ook dat veel locaties niet genoeg
methodisch en systematisch werken. Hierdoor heeft de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’ nog niet altijd een
logische rol in het zorg- en dienstverleningsproces. Medewerkers leggen verbeterpunten die cliënten
noemen niet altijd vast in het elektronisch cliëntdossier. Hierdoor kunnen ze de voortgang niet goed
volgen.
Daarnaast laten de audits zien dat er veel aandacht is voor het delen van kennis. Als het nodig is,
schakelen medewerkers gedragsdeskundigen en andere specialisten in. Ook krijgen medewerkers de
gelegenheid om zich bij te scholen. Naast aandacht voor kennis delen, is er aandacht voor optimaal
samenwerken. Maar net als de teamreflecties ons leerden, geven medewerkers elkaar niet altijd
genoeg feedback.
De interne audits bevestigen dat medezeggenschap goed geregeld is binnen locaties. Cliënten zijn
bijvoorbeeld betrokken bij sollicitatieprocedures en nieuwe activiteiten. Wel blijkt dat medewerkers
cliënten nog niet altijd genoeg betrekken bij het opstellen en evalueren van de huisregels.
Een belangrijk onderwerp dat al enkele jaren terugkomt in de audits is medicatieveiligheid. Dit kan en
moet echt beter. Medewerkers tekenen medicatie bijvoorbeeld niet consequent af nadat ze een
cliënt medicatie hebben gegeven.
De brandveiligheid is gelukkig verbeterd van 2017 naar 2018. Medewerkers zijn zich bewust van
risico’s, weten wat ze moeten doen als er brand is en vrijwel alle locaties doen jaarlijks een
ontruimingsoefening met cliënten. Er is wel meer aandacht nodig voor het evalueren van de
ontruimingsoefeningen. Daarbij is het belangrijk dat locaties de verbeterpunten die ze constateren,
ook daadwerkelijk vastleggen en uitvoeren.
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Onze visie

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen
dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen
zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.
Daarom doen we ons werk met verant-woordelijkheidsbesef,
passie, aandacht
en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van
iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken,
leren, dagbesteding en welzijn.

www.philadelphia.nl

