
Kwaliteitsrapport 2020 De Haardstee 27-5-2021 Pagina 1 van 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kwaliteitsrapport 2020 De Haardstee 
 

Versie: definitief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwaliteitsrapport 2020 De Haardstee 27-5-2021 Pagina 2 van 23 

 

Voorwoord 

 

We kunnen er niet omheen, als we  terugkijken op het jaar 2020 staat dit grotendeels in 

het teken van de coronacrisis. Iedereen heeft te maken gekregen met de directe of 

indirecte gevolgen van deze pandemie. Dit geldt ook voor de cliënten en medewerkers van 

De Haardstee. Daar waar wij in onze ondersteuning normaal gericht zijn op het creëren 

van stabiliteit, was dit in het afgelopen jaar gewoonweg niet altijd mogelijk. Onze 

flexibiliteit en incasseringsvermogen zijn flink op de proef gesteld.  

 

Eén van de verhalen die mij persoonlijk is bijgebleven is het verhaal van Birgit, zij is een 

begeleider op de dagbesteding van De Haardstee. Toen ik afgelopen zomer (één van de 

weinige dagen) op kantoor was, hoorde ik een begeleider van één van de woonlocaties 

vragen of zij het adres mocht hebben van Birgit, omdat de cliënten haar graag een kaart 

wilden sturen. Ik was nieuwsgierig, want ik begreep niet waarom deze cliënten haar een 

kaart wilden sturen. Ik vroeg ernaar en de begeleider vertelde mij dat Birgit in de afgelopen 

weken bij hen op de locatie was ingezet. Omdat de dagbesteding van De Haardstee 

grotendeels gesloten was, zijn deze medewerkers gaan helpen om activiteiten te bieden 

aan cliënten op onze woonlocaties. Birgit heeft zich op deze specifieke woonlocatie ingezet 

omdat de reguliere dagbesteding voor deze cliënten was weggevallen. De begeleider 

vertelde dat ze veel met elkaar zijn gaan wandelen en dat de cliënten fijne gesprekken 

hebben gehad met Birgit. Daar wilden ze haar graag voor bedanken. 

 

Een aantal weken later sprak ik Birgit en vroeg ik haar hoe het voor haar was geweest om 

ineens op een andere manier te werken. Zij vertelde me dat ze dit inderdaad een tijdje 

had gedaan, maar dat ze daarna een periode helemaal is gestopt met werken om voor 

haar ouders te kunnen zorgen. Haar ouders zouden gaan wonen in een zorgwoning, maar 

dit werd uitgesteld vanwege corona. Birgit heeft eerst geprobeerd om als mantelzorger op 

afstand te blijven van haar ouders, maar dat werkte niet, haar ouders hadden hulp nodig 

die niet op afstand gegeven kon worden. Toen is Birgit zelf in quarantaine gegaan zodat 

zij elke dag naar haar ouders toe kon gaan om ze dagelijks, dichtbij te kunnen 

ondersteunen. Dit was voor haar een hele intensieve periode. Het was voor haar prettig 

dat ze hierover met haar leidinggevende goede afspraken heeft kunnen maken. 

 

Dit verhaal heeft mij aangegrepen omdat het laat zien hoe groot de impact van deze 

coronacrisis is op veel mensen. Op cliënten waarvan hun dagelijkse ritme wordt verstoord, 

die onrustig of angstig zijn en de inzet en creativiteit die nodig is om dit op te vangen. 

Medewerkers die worden gevraagd op een andere manier te werk te gaan en flexibel te 

zijn, terwijl er ook in hun persoonlijke leven van alles aan de hand is en zijzelf ook te 

kampen hebben met vragen en onzekerheid. Maar ook de impact op de organisatie is groot, 

die wordt geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden en is gedwongen om hier snel 

op te acteren. 

 

In dit kwaliteitsrapport vertellen we wat we in het afgelopen jaar hebben meegemaakt en 

hoe we hierbij hebben vastgehouden aan onze kernwaarden en begeleidingsstijl. Daarbij 

is er aandacht voor de uitdagingen die we zijn tegengekomen, maar ook voor de 

verassende wendingen en positieve verhalen die we graag willen delen. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

Rachel Brussee, directiesecretaris 
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1. Over De Haardstee 
 

De Haardstee biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of chronisch 

psychiatrische beperking. We bieden verschillende vormen van ondersteuning: ambulante 

begeleiding, zorg met verblijf, Beschermd Wonen, Beschut Wonen en dagbesteding. We 

doen dit op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) in de gemeente Leiden en omstreken. 

 

1.1. Ons zorgaanbod 

 

1.1.1 Zorg met verblijf 

De Haardstee heeft 9 woonlocaties waar zorg met verblijf (op basis van de Wlz) wordt 

geboden. De woonlocaties zijn verschillend in grootte en van aard. De doelgroep varieert, 

er zijn locaties waar voornamelijk (oudere) cliënten wonen met zorgvragen op het gebied 

van lichamelijk en psychisch welzijn. Op andere locaties wonen cliënten met een licht 

verstandelijke beperking, met bijkomende problematiek, die worden ondersteund in het zo 

zelfstandig mogelijk wonen en bij hun persoonlijke ontwikkeling.  

 

1.1.2 Beschermd Wonen 

Op een aantal woonlocaties bieden we ook zorg met verblijf op basis van een beschikking 

voor Beschermd Wonen (op grond van de Wmo). Op deze woonlocaties is er mix van 

cliënten (Wlz en Wmo) en is de begeleiding gericht op het vergroten van de 

zelfredzaamheid van cliënten. Daarnaast is er een woonlocatie specifiek voor Beschermd 

Wonen waar cliënten wonen met een autismespectrumstoornis. Het doel van Beschermd 

Wonen is om cliënten te ondersteunen bij het creëren en behouden van stabiliteit in hun 

leven. 

 

1.1.3 Beschut Wonen 

Vanaf 2019 biedt De Haardstee Beschut Wonen aan een aantal cliënten. Dit is begonnen 

vanuit een project waarvoor we afspraken hebben gemaakt met de gemeente Leiden. In 

2020 is deze vorm van ondersteuning gecontinueerd en uitgegroeid tot een vast aanbod 

van De Haardstee. Bij Beschut Wonen worden cliënten intensief begeleidt bij het leren 

wonen, werken en leven met als doel om zelfstandig te gaan wonen. 

 

1.1.4 Dagbesteding  

De Haardstee biedt een aantal kleinschalige vormen van arbeidsmatige dagbesteding. Het 

team dat de dagbesteding organiseert heet: Maatwerk. En onze dagbestedingscliënten 

werken bij Maatwerk. Bijvoorbeeld in het theehuis de Trotse Pauw op het terrein van de 

gemeentelijke kinderboerderij, het verzorgen van lunches in een bedrijfskantine, de bos- 

en tuingroep die zich bezighoudt met tuinieren en houtbewerking, of andere op maat 

georganiseerde activiteiten.  

 

1.1.5 Ambulante begeleiding  

Ambulante begeleiding is er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en voor 

(normaal-, of hoogbegaafde) mensen met een autismespectrumstoornis. Soms is er sprake 

van bijkomende problematiek, zoals psychische klachten, verslaving of financiële 

problemen. Ambulante begeleiding vindt plaats in de eigen woning / leefomgeving van de 

cliënt en soms aanvullend op het kantoor van De Haardstee. Ambulante cliënten hebben 

daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van een steunpunt centraal gelegen in de 

stad, waar op bepaalde tijden kan worden ingelopen en een aantal dagen per week een 

eetcafé wordt georganiseerd. 
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1.2. Visie en kernwaarden van De Haardstee 

Wij vinden het belangrijk om het gevoel van eigenwaarde van mensen te versterken. 

Samen zoeken we naar balans en werken we in kleine of grote stappen aan doelen. We 

hebben een open en creatieve blik en nemen kansen en mogelijkheden in de omgeving 

mee. 

 

De Haardstee is een kleinschalige organisatie. We delen onze kennis en ervaring graag en 

werken nauw samen met andere organisaties. Dat resulteert in een persoonlijke aanpak 

en ondersteuning op maat. Bij ons kunnen mensen zichzelf zijn. We sluiten aan bij wie ze 

zijn en bij wat ze willen. 

 

Onze kernwaarden: 

 

 Betrokken  

We hebben aandacht, geduld en hart voor de mensen die we begeleiden. Toewijding 

en professionaliteit kenmerken ons werk, maar ook samenwerking met anderen. 

We spelen snel en adequaat in op veranderingen. Zo bieden wij begeleiding op 

maat. 

 

 Open  

‘Open’ staat voor respect en vertrouwen. Dit uit zich in de manier waarop we 

mensen begeleiden en in hoe collega’s met elkaar omgaan. ‘Open’ betekent ook dat 

we met durf en lef nieuwe mogelijkheden zoeken om mensen verder te helpen. 

 

 Praktisch  

We begeleiden mensen in hun dagelijks leven, door samen dingen te ondernemen 

en te helpen bij alledaagse bezigheden. Wij denken dat dit beter werkt dan alleen 

maar ‘praten over’. Ook binnen onze organisatie zoeken we graag praktische en 

concrete oplossingen en pakken we dingen samen op. 

 

 Ontwikkeling  

We staan voor de ontwikkeling van de mensen die we begeleiden. Zelf zijn we ook 

continu in beweging. We blijven leren en nieuwe ervaringen opdoen. Zo kunnen we 

mensen steeds weer perspectief bieden. Samen proberen we het beste eruit te 

halen, uiteraard met respect voor mogelijkheden en omstandigheden. 
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Interview cliënt locatie Willem Klooslaan: “Hier ben ik geworden wie ik 
graag wil zijn” 
Hij is een stoere jongeman van 30 jaar. En hij is trots op zichzelf. Terecht, want wat hij 
zich had voorgenomen, heeft hij ook bereikt: voor zijn dertigste zelfstandig wonen. Dat 
doet hij nu in de blokwoning, een zelfstandige unit ‘onder de vleugels’ van de 24-
uursvoorziening op de Willem Klooslaan. Binnenkort verhuist hij naar een eigen 
appartement in een gemeente in de buurt. 
 
“Ik woon in de blokwoning. Daar heb ik een eigen appartement. Maar ik ben wel nog 
verbonden met de 24-uurslocatie op de Willem Klooslaan. Als een soort vangnet, zeg 
maar. Zo kan ik alvast wennen aan zelfstandig wonen. In de blokwoning heb ik gewerkt 
aan mijn doelen. Dat zijn de dingen die ik nog moest leren om echt zelfstandig te 
kunnen wonen. Zoals mijn vragen bewaren totdat ik mijn begeleider zie. Want als ik 
straks ambulante begeleiding krijg, moet dat ook. Vroeger wilde ik altijd direct 
antwoord als ik een vraag had. Nu schrijf ik dingen op. Ik merk dat het helpt om dingen 
‘van me af te schrijven’. Het is mij gelukt om al mijn doelen te behalen. Nu is het dus 
tijd voor een volgende stap. Ik heb de intake met de woningbouwvereniging net 
gehad.” 
 
Vertrouwen en kansen 
“Ik was 21 toen ik begeleid ging wonen. Op de Willem Klooslaan heb ik 6,5 jaar 
gewoond. Dat ik hier terechtkon, is mijn lichtpunt geweest. Hier ben ik geworden wie 
ik graag wil zijn. Ik heb hier bereikt wat ik voor ogen had: voor mijn dertigste 
zelfstandig wonen. Mijn begeleiders zeggen ‘dat heb je zelf gedaan’. ‘Maar wel dankzij 
jullie!’, antwoord ik dan. Zo voelt het echt. Want ik ben niet altijd even lief en aardig 
geweest. Zij hebben mij vertrouwen en kansen gegeven. Sinds ik hier woon, heb ik ook 
een baan. Ik werk in de Bos- en tuingroep op kinderboerderij Merenwijk. Dat doe ik 4 
dagen in de week. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin. De structuur van werk is heel 
belangrijk voor mij. En op vrijdag ben ik vrij en blijf ik lekker thuis. Op zaterdag en 
zondag ga ik meestal naar mijn ouders. Dan kaarten we samen en ik kook vaak voor ze. 
Want dat heb ik hier ook geleerd. Dan maak ik bijvoorbeeld chili con carne of soep.” 
 
Tros op wat ik heb bereikt 
“Ik ben heel trots op wat ik heb bereikt. Ik heb zoveel stappen gezet. Ik moet nog wel 
opletten hoor, maar ik weet waaraan ik moet werken. En ik word ook niet in één keer 
losgelaten. De eerste maand blijven mijn begeleiders van de Willem Klooslaan 
betrokken. Daarna krijg ik een ambulante begeleider. En als het nodig is, kan ik ook 
contact opnemen met de consulent van de woningbouwvereniging. Het is allemaal 
goed geregeld. Natuurlijk is het ook spannend. Maar ik heb er enorm veel zin in. Ik ben 
eraan toe.” 
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2. Ontwikkelingen in 2020 
 

De coronacrisis waar wij in maart 2020 mee werden geconfronteerd, is met afstand de 

meest in het oog springende gebeurtenis van het jaar. Of eigenlijk was het meer een 

aaneenschakeling van gebeurtenissen waarbij we steeds te maken kregen met nieuwe 

ontwikkelingen. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we hier binnen De Haardstee mee zijn 

omgegaan. Natuurlijk zijn er naast corona, nog een aantal andere dingen gebeurd. Aan 

deze zaken zullen we in dit hoofdstuk ook aandacht besteden. 

 

2.1. De coronacrisis  

Bij De Haardstee is er geen sprake geweest van grote uitbraken van besmettingen met het 

coronavirus. Een aantal individuele cliënten en medewerkers zijn wel besmet geraakt (en 

in enkele gevallen ook erg ziek geworden), maar er zijn geen besmettingen geweest van 

meerdere cliënten en medewerkers tegelijkertijd op één locatie of binnen een team. In die 

zin mogen we van geluk spreken.  

 

Wij hebben er echter wel, net zoals andere zorgorganisaties, van alles aan gedaan om de 

begeleidingssituaties veilig én leefbaar te houden. Dit was (is) niet altijd makkelijk omdat 

sommige dingen ineens anders moesten dan we gewend waren, bijvoorbeeld het afstand 

houden van elkaar. Daarbij zijn een aantal van de maatregelen ook gewoon heel vervelend. 

We hebben steeds geprobeerd zoveel mogelijk de balans te zoeken tussen wat er nodig 

was, maar om ook te zoeken naar wat er wel mogelijk was. 

 

2.1.1 Maatregelen op woonlocaties 

Op alle woonlocaties van De Haardstee is er een algemene ruimte waarin cliënten 

gewoonlijk samen kunnen komen om te eten, een activiteit met elkaar te doen of om 

samen koffie te drinken. Op veel locaties noemen we dat het steunpunt en op een aantal 

(kleine) locaties is dit de huiskamer voor cliënten. Op de locaties met een steunpunt, is 

per locatie (op maat) bepaald hoeveel mensen er tegelijk in het steunpunt mogen zijn. Dit 

is voor iedereen erg wennen omdat het betekent dat je daar niet meer zomaar mag 

binnenlopen. Hierdoor wordt er nu op sommige locaties bijvoorbeeld in “shifts” gegeten, 

of wordt er vaker door cliënten op hun eigen appartement gegeten. 

 

Een andere ingrijpende maatregel is het beperken van het bezoek. In het begin van de 

eerste lockdown was bezoek vrijwel nergens toegestaan. Voor veel cliënten was dit heel 

vervelend en dit leidde tot verdriet en soms ook tot verzet. Na een tijdje werd de richtlijn 

dat er 1 bezoeker op het appartement van de cliënt mag komen. Dit blijft een ingrijpende 

maatregel waar we graag vanaf willen zodra dit kan. 

 

2.1.2 Ambulante begeleiding  

Tijdens de eerste lockdown heeft vrijwel alle ambulante begeleiding op afstand 

plaatsgevonden. Dat betekende veel bellen, appen, mailen of buiten afpreken. Alleen bij 

zeer kwetsbare cliënten is de begeleiding aan huis wel doorgegaan. Toen de maatregelen 

werden versoepeld is de ambulante begeleiding in veel gevallen weer thuis gegeven. Later, 

tijdens de tweede lockdown is nog meer op maat gekeken naar de wensen van cliënten en 

begeleiders en de mogelijkheden om thuis te begeleiden op een veilige manier. 

 

2.1.3 Dagbesteding  

De dagbesteding, binnen De Haardstee: Maatwerk, is een aantal weken gesloten geweest. 

Begeleiders van Maatwerk werden ingezet op woonlocaties om daar activiteiten te 

ondernemen met cliënten. Het was fijn dat er hierdoor toch nog dagbesteding onder 

begeleiding plaats heeft kunnen vinden. Maar voor de cliënten van Maatwerk was het heel 

fijn toen zij weer naar hun werkplek toe konden gaan. Er zijn door Maatwerk veel 

alternatieve manieren gevonden om veilig, maar ook nuttig bezig te kunnen zijn.  
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2.1.4 Medewerkers  

Van medewerkers is veel gevraagd het afgelopen jaar. Normaal gesproken staan we er 

niet zo bij stil, maar inmiddels zijn we ons ervan bewust dat het werken in deze sector van 

invloed kan zijn op onze eigen gezondheid. Fysieke afstand houden van cliënten tijdens 

het werk, is vaak lastig of gewoonweg niet mogelijk. Ook zijn er medewerkers die zelf een 

kwetsbare gezondheid hebben, of in hun directe omgeving iemand hebben met een 

kwetsbare gezondheid. Naast dat we onze cliënten willen beschermen, moeten we ook voor 

medewerkers de risico’s op besmetting zo klein mogelijk houden. Met verschillende 

medewerkers zijn daarom afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid.  

 

Naast de structurele verminderde inzetbaarheid van een aantal collega’s, waren er 

natuurlijk ook regelmatig gevallen van medewerkers met klachten, of iemand in hun 

omgeving, die daardoor tijdelijk niet konden komen werken. Dit betekende ook voor de 

andere medewerkers, dat zij zich steeds moesten aanpassen. In alle gevallen hebben we 

gezien dat de collegialiteit binnen De Haardstee groot is, met elkaar hebben we dit steeds 

weten op te lossen.  

 

2.1.5 Organisatie  

Op het moment dat de eerste lockdown werd aangekondigd, is een crisisteam geformeerd 

bestaande uit het gehele managementteam (MT) van De Haardstee. Na 2 weken is het 

crisisteam aangevuld met vertegenwoordiging vanuit de OR. Vanaf juni 2020 is het 

onderwerp ‘coronacrisis’ standaard opgenomen als agendapunt op het 2-wekelijks overleg 

van het MT, met voor dit onderwerp vertegenwoordiging vanuit de OR. We hebben frequent 

vanuit het crisisteam de organisatie geïnformeerd en soms geïnstrueerd al naar gelang er 

nieuwe berichtgeven was vanuit de overheid, de branche of de organisatie.  

 

Vanuit het crisisteam/MT is zicht gehouden op het aantal besmettingen binnen de 

organisatie, zijn de ervaren knelpunten door medewerkers/teams besproken, zijn 

richtlijnen gegeven voor te nemen maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen 

besteld en verdeeld, oplossingen voor op afstand vergaderen geregeld, etc. Daarnaast zijn 

er door het crisisteam contacten gelegd met externe partijen zoals het Regionaal Overleg 

Acute Zorg (ROAZ) en de GHOR/GGD om op terug te kunnen vallen voor informatie en 

hulp van buitenaf. 

 

2.2. Wat gebeurde er nog meer in 2020? 

De coronacrisis heeft in 2020 voor flinke uitdagingen gezorgd. En we zijn er nog niet vanaf, 

ook in 2021 kost het ons veel energie om met elkaar te blijven zorgen voor een veilige 

omgeving en om onze cliënten te motiveren om het vol te blijven houden. We hebben ons 

daarvoor ingezet en dat blijven we doen, maar er waren in 2020 ook andere zaken die ons 

hebben bezig gehouden.  

 

2.2.1 Uitbreiding Beschut Wonen 

In 2020 zijn verdere stappen gezet in het aanbod voor Beschut Wonen. Dit is in 2018/2019 

op kleine schaal begonnen en het is gelukt om binnen 1,5 jaar het merendeel van de 

cliënten te laten doorstromen naar zelfstandig wonen. Het aantal begeleidingsplekken voor 

Beschut Wonen is in 2020 uitgebreid en zal in 2021 verder gaan onder de naam ‘het 

trainingshuis’.  

 

2.2.2 Omzetting Beschermd Wonen > Wlz-GGZ 

Voor cliënten die een beschikking hebben voor Beschermd Wonen, maar eigenlijk 

langdurige zorg nodig hebben, is het mogelijk om een Wlz indicatie aan te vragen. De 

Haardstee heeft 2020 ruim 20 cliënten ondersteund bij de omzetting van Beschermd 

Wonen naar de Wlz-GGZ. In een groot aantal gevallen is deze indicatie toegewezen. In 

2021 zal verder met het zorgkantoor worden afgestemd wat de randvoorwaarden zijn voor  

de ondersteuning die we aan deze groep cliënten geven. 
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2.2.3 Verhuizingen en uitbreidingen 

De cliënten die op de locatie Morspoort woonden, zijn in het afgelopen jaar verhuisd naar 

locatie Trompenburg in Oegstgeest. Daarnaast zijn we ons aan het voorbereiden op de 

verhuizing van de locatie Hugo de Grootstraat naar het Kanaalpark in 2021. Met het 

zorgkantoor en de gemeente zijn we in gesprek over hoe we de locaties Morspoort en Hugo 

de Grootstraat opnieuw kunnen bezetten. Ook zal in 2021 een nieuwe locatie van De 

Haardstee gaan starten in Leiderdorp, de voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 van start 

gegaan. 

 

2.2.4 Bedrijfsvoering  

Een belangrijk doel voor De Haardstee in 2020 was om de bedrijfsvoering beter in balans 

te krijgen. Dit is gelukt. We zijn beter gaan letten op onze uitgaven, met name door de 

inzet van externe partijen terug te dingen. Daarnaast hebben we veel werk gemaakt van 

het terugdringen van het te hoge verzuim binnen De Haardstee. Ons ziekteverzuim is nu 

vergelijkbaar met de branche. Hierdoor is het gelukt om de balans in de bedrijfsvoering te 

herstellen. 

 

2.2.5 Meerjarenbeleid  

In mei 2020 zijn onder leiding van de directeur-bestuurder van De Haardstee een aantal 

(digitale) gespreksrondes geweest met medewerkers vanuit alle teams. In deze 

gespreksrondes is besproken welke goede ideeën er zijn voor de toekomst van De 

Haardstee, maar ook welke zorgen er leven onder medewerkers. Vervolgens is gekeken 

naar wat er goed gaat, wat we willen behouden, wat we willen ontwikkelen en wat hiervoor 

nodig zou zijn. Het meerjarenbeleid van De Haardstee is naar aanleiding van deze 

gesprekken aangepast. De eerste stappen om het beleid tot uitvoering te brengen zijn 

vastgelegd in het jaarplan van 2021. 

 

2.3. Verbetertraject kwaliteitskader  

Het kwaliteitsrapport is de laatste bouwsteen van het kwaliteitskader. Met het 

kwaliteitsrapport schetsen we een beeld van de kwaliteit van zorg. Dit beeld ontstaat 

vanuit drie bouwstenen:  

1. De zorg rondom de individuele cliënt 

2. De ervaringen van cliënten  

3. De teamreflecties  

 

In rapport beschrijven we de uitkomsten van deze bouwstenen en stellen we voor de 

organisatie als geheel vast, wat we willen borgen en wat onze verbeterpunten zijn.  

 

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsrapport, is het terugkijken naar het 

kwaliteitsrapport van het jaar daarvoor en te laten zien hoe we de verbeterpunten uit dat 

rapport hebben opgepakt. Hieronder vertellen we over de stand van zaken op de 

verbeterpunten uit het kwaliteitsrapport van 2019. 

 

2.3.1 Versterken van de eigen regie 

Wij hebben ons voorgenomen om onze begeleidingsstijl, waarbij de eigen regie van de 

cliënt het uitgangspunt is, nadrukkelijk onder de aandacht te houden in 2020. Daarvoor 

hebben we verschillende cursussen georganiseerd voor medewerkers. Onderdeel hiervan 

was een basiscursus oplossingsgericht werken (op maat gemaakt met onze 

begeleidingsstijl als basis) voor alle medewerkers die in 2019 en 2020 bij ons in dienst zijn 

gekomen. Daarnaast zijn er opfriscursussen georganiseerd met verdiepende thema’s 

zoals: eigen regie bij oudere cliënten, eigen regie bij cliënten met autisme en eigen regie 

bij risicovolle zorgsituaties. De meeste cursussen hebben ondanks corona toch doorgang 

kunnen vinden. Een aantal zal nog worden ingehaald in 2021. 

 

2.3.2 Onvrijwillige zorg 

Over het thema onvrijwillige zorg zijn gespreksrondes gevoerd met medewerkers vanuit 

alle teams. We zijn hierbij onderzoekend te werk gegaan; wat is onvrijwillige zorg? Zijn er 



Kwaliteitsrapport 2020 De Haardstee 27-5-2021 Pagina 10 van 23 

 

situaties binnen De Haardstee waarbij (mogelijk) sprake is van onvrijwillige zorg? Wat 

vinden wij hiervan, zouden we deze situaties anders op kunnen lossen? Is alle onvrijwillige 

zorg te voorkomen, of zijn er situatie waarin het toch nodig is om onvrijwillige zorg te 

bieden?  

 

Het onderwerp onvrijwillige zorg hebben we ook met de cliëntenraad besproken en de 

cliëntenraad heeft advies gegeven over hoe De Haardstee met deze situaties om kan gaan. 

Dit advies hebben we overgenomen in ons beleid over onvrijwillige zorg. 

 

2.3.3 Zelforganisatie bestendigen binnen De Haardstee  

In 2019 is gebleken dat zelforganisatie binnen onze organisatie ruimte geeft aan 

medewerkers en teams om hun eigen invulling te geven aan de uitvoering van de zorg. 

We hebben met elkaar geconcludeerd dat dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit 

van zorg. Wel hebben we ook gezien dat zelforganisatie niet vanzelf gaat en dat het soms 

ook tot onzekerheid leidt op de werkvloer. 

 

In 2020 zijn we een traject gestart om ieders rol en de kaders van de zelforganisatie met 

elkaar scherp te krijgen. We zijn daarbij uitgegaan van “de driehoek”; de relatie tussen de 

cliënt, het netwerk en de persoonlijk begeleider als de kern van de ondersteuning die we 

bieden. Met elkaar hebben we afgestemd wat ieders rol hierin is en wat de onderlinge 

verwachtingen zijn. 

 

In de loop van 2020 heeft dit traject een lagere prioriteit gekregen, waardoor het nog niet 

tot een afronding is gekomen. Voor 2021 staan er nieuwe kenniscafés gepland voor de 

teamrollen, waarin dit zal worden afgerond. 

 

2.3.4 Vergroten van de duurzame inzetbaarheid 

De uitdagingen op het gebied van personeel, maakt dat we ons inzetten om het werkplezier 

te vergroten en de inzetbaarheid van medewerkers te verduurzamen. Hiervoor hebben we 

een gesprekscyclus voor medewerkers ingevoerd. De gesprekscyclus zorgt ervoor dat 

medewerkers in gesprek blijven met elkaar, met de teamcoach en met de leidinggevende 

over (de veranderingen in) het werk en de eigen ontwikkeling.  

 

Daarnaast zijn we gestart met de methode ‘In Dialoog’ met als thema voor dit jaar: Van 

werkdruk naar werkplezier. In alle teams zijn de eerste gespreksrondes gehouden in het 

laatste kwartaal van 2020. De methode In Dialoog leent zich goed als middel om de 

teamreflecties vorm te geven. In Hoofdstuk 6 zullen we verder ingaan op de resultaten van 

de gespreksrondes van de teams. 

 

2.3.5 Verbeteren van de ketensamenwerking  

Op grond van het kwaliteitsrapport 2019 hebben we geconcludeerd dat het samenwerken 

met andere partijen voor De Haardstee van essentieel belang is. We zijn een relatief kleine 

zorgaanbieder en we kunnen en willen niet anders dan op onderdelen de expertise van 

anderen inschakelen. Of het nu gaat om zorginhoudelijke vragen, op het gebied van 

Jeugdzorg, GGZ, psychogeriatrie, verslavingszorg of om de randvoorwaarden zoals  

financiering, huisvesting, bedrijfsvoering en ICT, we bevinden ons vaak in een positie 

waarin we aangewezen zijn op goede ketensamenwerking. 

 

We hebben daarom ingezet op het bestendigen van onze contacten met onze 

ketenpartners. Dit is gelukt, in de zin dat we met onze belangrijkste ketenpartners en 

leveranciers in gesprek zijn gebleven en afspraken hebben gemaakt waar nodig. Maar we 

hebben ook gemerkt dat dit in het afgelopen jaar vaak anders ging dan anders. Natuurlijk 

waren er in het afgelopen jaar  minder mogelijkheden om elkaar (informeel) te ontmoeten. 

Daarbij was het ook te merken dat voor vrijwel iedereen de focus het afgelopen jaar anders 

was dan normaal, daardoor duurde het soms langer om tot afstemming te komen. 
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Interview Wilma: “Ontdekken dat je dingen ook anders kan doen” 
Op locatie Bonaireplein wonen 14 cliënten min of meer zelfstandig in hun eigen 
appartement. Het zijn vooral oudere cliënten met een matige tot lichte verstandelijke 
beperking. Er is 24 uur begeleiding en een steunpunt, voor gezamenlijke maaltijden en 
activiteiten. Toen de corona-epidemie uitbrak, veranderde er veel op de locatie. Toch kijkt 
begeleider Wilma van Leeuwen met een goed gevoel terug. “Er is meer saamhorigheid.” 
 
“Soms moet er iets ingrijpends, zoals corona, gebeuren om te ontdekken dat je dingen ook 
anders kunt doen. We hebben bijvoorbeeld een paar cliënten die niet zelfstandig kunnen 
ontbijten. Vóór corona kwamen ze elke ochtend naar het steunpunt. Maar het ontbijt was 
nooit gezellig. De een had een ochtendhumeur, de ander was te druk, er was vaak ruzie. 
Ook hadden we altijd haast bij een cliënt die we vóór het ontbijt moesten helpen met 
douchen. Geen leuke start dus. Maar zo deden we het nou eenmaal. Totdat het steunpunt 
in de eerste coronaperiode dicht moest en we gedwongen waren om het anders te doen. 
We besloten de cliënten hun ontbijt te brengen in hun appartement. Ze vonden het 
heerlijk! Geen ochtendhumeuren meer, geen geruzie. En meer tijd voor het douchen. Dat 
doen we nu dus nog steeds. Omdat we de bewoners daar blijer mee maken.” 
 
Verdraagzamer 
“We hebben van de coronaperiode ook geleerd dat ‘de groep’ niet altijd heilig is. We 
deden alles met z’n allen: de lunch, het avondeten, spelletjes en andere activiteiten. Maar 
toen het steunpunt weer openging, mochten we maar met een beperkt aantal cliënten 
binnen zijn. Er moesten dus altijd een paar cliënten op hun appartement eten. We 
ontdekten dat ze dat helemaal niet zo erg vinden. Sterker nog, veel cliënten vinden het fijn 
om af en toe in hun eigen huisje te eten. We leerden ook dat cliënten zich best een tijdje 
zelf in hun eigen appartement kunnen vermaken. En we zagen meer toenadering tussen 
cliënten ontstaan. Cliënten gaan bijvoorbeeld bij elkaar eten. Dan zeggen ze ‘jij mag niet 
naar het steunpunt vanavond, zal ik dan bij jou komen eten?’. Dat vind ik zo mooi! Ze zijn 
verdraagzamer, er is meer saamhorigheid. En misschien hebben wij daar wel aan 
bijgedragen omdat we het wat meer los hebben gelaten.” 
 
Individuele aandacht 
“Doordat de gezamenlijke activiteiten niet doorgingen, konden we de cliënten meer 
individuele aandacht gegeven. Zeker in de eerste periode. Toen waren de 
dagbestedingslocaties namelijk dicht en werden de medewerkers boventallig ingezet op 
de woonlocaties. Eén cliënt vindt het bijvoorbeeld heel fijn om voorgelezen te worden. 
Daar hadden we nu ruimte voor. Zelf vind ik die individuele aandacht ook prettig, dus wat 
mij betreft blijven we daar ook na corona tijd voor vrijmaken. Ik denk dat onze cliënten 
het afgelopen jaar meer eigen regie hebben gekregen. Tegelijkertijd hebben ze een klein 
stukje zelfstandigheid moeten inleveren. Helpen afruimen en afwassen na het avondeten 
gaat door corona bijvoorbeeld niet meer. Dan kunnen ze geen anderhalve meter afstand 
houden. Ook smeren wij nu hun boterhammen voor de lunch, vanuit hygiëne-
overwegingen. Maar zodra het weer kan, geven we die taken weer terug!” 
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3. De Haardstee in cijfers  
 

3.1. Cijfers over cliënten  

 

3.1.1 Aantallen cliënten  

 

 Soort ondersteuning  Aantal cliënten op 

1-1-2020 

Aantal cliënten op 

31-12-2020 

Cliënten Wlz 

(ZZP VG 3 

t/m 6) 

Zorg met verblijf 89 85 

VPT 6 5 

MPT (ambulante begeleiding) 26 30 

Dagbesteding  32 34 

 

Cliënten 

Wmo 

Ambulante begeleiding 228 213 

Beschermd Wonen 26 30 

Beschut Wonen 9 12 

Dagbesteding 28 30 

Totaal aantal unieke cliënten* 389 382 
*De meeste cliënten van de dagbesteding wonen op een locatie van De Haardstee of krijgen ook ambulante 
begeleiding. Het totaal aantal cliënten is daarom geen optelsom van het aantal cliënten van de verschillende 
soorten ondersteuning.   

 

3.1.2 Afronding trajecten in 2020 

  

Aantal trajecten ambulante begeleiding gestopt in 2020 54 

  

 Op verzoek van cliënt, doelen behaald 21 

 Op verzoek van client, doelen deels/niet behaald 6 

 Andere reden zoals verhuizing cliënt / overstap naar 

andere zorgaanbieder / zorgweigering / overlijden cliënt 

24 

 Overstap naar ander soort ondersteuning binnen De 

Haardstee (zorg met verblijf / Beschermd Wonen / Beschut 

Wonen) 

5 

 

Aantal trajecten Beschermd Wonen gestopt in 2020 4 

  

 Op verzoek van cliënt, doelen behaald 3 

 Andere reden zoals verhuizing cliënt / overstap naar 

andere zorgaanbieder / zorgweigering / overlijden cliënt 

1 

 

Aantal trajecten Beschut Wonen gestopt in 2020 5 

  

 Op verzoek van cliënt, doelen behaald 4 

 Op verzoek van client, doelen deels/niet behaald 1 

 

Aantal trajecten Zorg met verblijf gestopt in 2020 9 

  

 Cliënt verhuisd / overstap naar andere zorgaanbieder 4 

 Overstap naar ambulant (MPT) binnen De Haardstee 3 

 Client overleden 2 
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3.1.3 Evaluatie ondersteuningsplannen  

 

 percentage evaluaties uitgevoerd 

Ambulante begeleiding 87% 

Dagbesteding  75% 

Woonlocaties (ook gescheiden wonen-zorg) 85% 

 

 

Incidentenmeldingen  

 

 Aantal meldingen 2020 Aantal meldingen 2019 

Agressie-incident 136 117 

Medicatiemelding 178 132 

Val-incident 9 16 

Overige meldingen 48 43 

 

 

 

3.2. Cijfers over medewerkers  

De Haardstee had op 31-12-2020 155 medewerkers in dienst (ongeveer 98fte), inclusief 

4 leerlingen en 7 stagiairs. Er zijn binnen onze organisatie ongeveer 30 vrijwilligers 

actief. 

 

3.2.1 Verzuimpercentage  

Het verzuim onder medewerkers van De Haardstee was in de afgelopen jaren hoog. Het 

gemiddelde verzuim in 2019 was 10,60%. In 2020 hebben we dit weten terug te brengen 

naar een percentage dat vergelijkbaar is met andere organisaties in de 

gehandicaptenzorg. 

 

 
Bron: Vernet Viewer Q3 – 2020 De Haardstee 
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Interview Angenita: “Bij mijn begeleider kan ik mijn verhaal kwijt” 
Angenita den Elzen (54) omschrijft zichzelf als heel sociaal. Ze spreekt vaak af met 
vrienden. En ze gaat ’s avonds na haar werk graag nog iets leuks doen. Maar toen corona 
uitbrak, kon dat niet meer. Dat was wel even wennen. Gelukkig heeft ze haar werk. En 
haar man Eddie! Ze zijn al 27 jaar getrouwd. Samen krijgen ze iedere week begeleiding 
van De Haardstee. 
 
“Ik heb veel vrienden. De meeste ken ik al jaren. Natuurlijk hebben we elkaar het 
afgelopen jaar af en toe ontmoet. Of we belden met elkaar. Maar het is toch anders. Ik 
mis het gewone contact. Want ik ben heel sociaal. Ook ben ik sinds corona opeens bijna 
zeven dagen per week ‘s avonds thuis. Normaal ga ik op maandagavond zwemmen, op 
woensdagavond naar het eetcafé, op donderdagavond klaverjassen en op vrijdagavond 
biljarten. Dat mis ik ook. In plaats daarvan kijk ik tv of ik ga computeren. Dat maakt het 
leven eentonig. Daar heb ik best moeite mee gehad. Maar mijn begeleider kon me goed 
helpen. Op mijn werk had ik twee keer een dip. Toen werd ik heel boos. Tijdens de 
werkvergadering heb ik mijn excuses aangeboden. Dat vonden ze heel knap. En ikzelf 
eigenlijk ook wel.” 
 
Chocolaterie 
“Ik werk al 34 jaar bij DZB Leiden. Dat is de sociale werkvoorziening. De laatste jaren werk 
ik op de chocolaterie. Maar ik heb ook gewerkt in de schoonmaak, de catering en het 
bejaardentehuis. Toen op 16 maart de eerste lockdown inging, was ik net een beetje 
snotterig. En werd ik dus weer naar huis gestuurd. Mijn man Eddie moest toen ook thuis 
blijven. Drie weken later mochten we gelukkig weer aan het werk. Eddie en ik hebben 
allebei een begeleider van De Haardstee. De ene week komt de begeleider van Eddie, de 
andere week die van mij. Zo hebben we samen elke week begeleiding. En dat gaat heel 
goed. We wonen zelfstandig en zijn al 27 jaar getrouwd. Alleen aan het begin van de 
eerste lockdown mochten de begeleiders even niet langskomen. Dat vond ik lastig. Ik 
miste het persoonlijke praatje. Maar gelukkig mochten we wel al vrij snel wandelen. Dat 
was fijn.” 
 
Jongere zus 
“Ik heb ook een jongere zus. Ik zie haar vaak. Zij doet mijn financiën. Dat kan ik niet zelf, 
want dan geef ik te veel geld uit. Ik vind het heel fijn dat mijn zus dat voor mij doet. Mijn 
zwager helpt ook. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe auto nodig heb, zoekt hij die voor mij 
uit. Eddie en ik gaan elk weekend naar mijn ouders. Maar door corona heb ik ze minder 
vaak gezien. In het najaar hebben mijn ouders en mijn zus corona gehad. Mijn ouders 
hebben allebei in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig niet op de ic. Ik heb het dus van heel 
dichtbij meegemaakt. Daar heb ik het erg moeilijk mee gehad. Mijn begeleider heeft mij 
toen goed geholpen. We hebben veel gepraat en ik mocht haar altijd bellen. Dat is heel 
belangrijk voor mij. Bij mijn begeleider kan ik mijn verhaal kwijt. En ze helpt me als ik 
problemen heb. Ik denk niet dat Eddie en ik zo zelfstandig zouden kunnen wonen zonder 
onze begeleiders.” 
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4. De kwaliteit van het zorgproces 
 

Voor De Haarstee betekent kwalitatief goede zorg dat cliënten zich prettig voelen bij de 

ondersteuning die zij van ons krijgen. Dat kunnen we alleen bereiken door ervoor te zorgen 

dat de geboden ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij hun individuele behoeften.  

Deze kwaliteit van zorg ontstaat op de werkvloer, daar vindt constant interactie plaats 

tussen de cliënt en de medewerkers, daar wordt duidelijk waar de cliënt behoefte aan 

heeft. Het is aan de medewerkers om op grond van hun professionaliteit een juiste 

inschatting te maken over hoe de ondersteuning het beste kan worden ingevuld. Dit is een 

voortdurend dynamisch proces van afstemming, samenwerking en terugkoppeling tussen 

de cliënt, het cliëntsysteem, de medewerkers van De Haardstee en andere dienstverleners. 

Daarbij zijn er twee vaste elementen die ons handelen richting geven.  

 

4.0.1 Onze begeleidingsstijl 

De eigen regie van cliënten is het uitgangspunt van de begeleidingsstijl van De Haardstee. 

Naast eigen regie kenmerkt onze begeleidingsstijl zich door uit te gaan van de eigen kracht 

van de cliënt, gericht op de persoonlijke ontwikkeling, in samenwerking met het sociale 

netwerk. Het werken vanuit onze begeleidingsstijl en daarmee het centraal stellen van de 

eigen regie gaat uiteraard niet vanzelf. Daarover zijn we steeds met elkaar in gesprek en 

we nemen dit uitgangspunt mee in alle plannen en projecten waar we aan werken. 

 

4.0.2 Het ondersteuningsplan  

De afspraken over de dagelijkse zorg en ondersteuning van cliënten worden vastgelegd in 

het individuele ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan komt tot stand in de driehoek 

tussen de cliënt, zijn of haar netwerk en de persoonlijk begeleider. Hierin wordt aangeduid 

wat ieders betrokkenheid is: de cliënt zelf, (wie uit) het netwerk, de begeleiding en 

eventuele vrijwilligers. Het ondersteuningsplan is de basis voor de dagelijkse zorg en 

ondersteuning die aan de cliënten geboden wordt en geeft vorm aan het samenspel tussen 

de betrokken partijen. 

 

4.1. Wat vinden onze cliënten ervan? 

Met onze begeleidingsstijl en het ondersteuningsplan geven we invulling aan onze 

ondersteuning. Het is aan onze cliënten om te beoordelen of hoe zij dit ervaren in de 

dagelijkse gang van zaken. We voeren daarom doorlopend onderzoek uit naar de 

ervaringen van cliënten. Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek met cliënten en hun 

verwanten, vragen we hen wat ze van de ondersteuning van De Haardstee vinden. De 

reacties van cliënten verzamelen we en bespreken we met elkaar. In dit kwaliteitsrapport 

laten we zien, wat er in 2020 uit het onderzoek is gekomen. 

 

4.1.1 Ambulante begeleiding 

Aan onze ambulante cliënten hebben we gevraagd of ze met een cijfer van 1 – 10 

kunnen aangeven of ze tevreden zijn over de begeleiding vanuit De Haardstee. 

 

Aantal cliënten die we hebben gevraagd om een cijfer te geven 203 

 Aantal cliënten die een cijfer gegeven hebben 163 

 Aantal cliënten die geen cijfer gegeven hebben 40 

 Gemiddelde score gegeven door de cliënten  8,6 

 

Door cliënten is genoemd dat zij onder andere tevreden zijn over1: 

- De prettige omgang met de begeleider(s) van De Haardstee; 

- De begeleiders luisteren goed / de begeleiding biedt een luisterend oor; 

- Dat de begeleider(s) hen helpen bij regelzaken; 

- De begeleiders helpen cliënten om het overzicht te houden; 

- Door de ondersteuning vanuit De Haardstee ervaart de cliënt minder stress. 

                                           
1 Deze antwoorden zijn het meest gegeven door cliënten. 
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Door een aantal cliënten worden ook dingen genoemd waar ze niet tevreden over zijn: 

- Dat er te vaak wisselingen zijn van de (persoonlijk) begeleider(s); 

- Dat de begeleider(s) te vaak bij hen komen; 

- Of juist, dat de begeleider(s) te weinig bij hen komen. 

 

4.1.2 Cliënten op onze woonlocaties 

Aan de cliënten op onze woonlocaties hebben we een aantal vragen gesteld over de 

begeleiding van De Haardstee. 

 

“Wordt er door de begeleiding voldoende aandacht besteed aan uw gezondheid?” 

 

Aantal cliënten aan wie we dit hebben gevraagd 110 

 Aantal keer antwoord: “ja” 99 

 Aantal keer antwoord: “soms” 5 

 Aantal keer antwoord: “nee” 0 

 Aantal keer geen antwoord / “weet ik niet” 6 

 

“Komt de begeleiding de gemaakte afspraken na?” 

 

Aantal cliënten aan wie we dit hebben gevraagd 110 

 Aantal keer antwoord: “ja” 65 

 Aantal keer antwoord: “soms” 25 

 Aantal keer antwoord: “nee” 2 

 Aantal keer geen antwoord / “weet ik niet” 18 

 

Aan de cliënten op onze woonlocaties hebben we ook gevraagd wat zij belangrijk vinden 

in hun leven. De dingen die het meest genoemd worden zijn: familie, gezondheid, sociale 

contacten, leuke dingen doen, (huis)dieren, een eigen plek hebben, zelfstandigheid, 

ontspanning, werk / dagbesteding, lachen, muziek, gamen en sport. 

 

4.1.3 Cliënten dagbesteding  

Aan de cliënten van Maatwerk hebben we gevraagd of ze met een cijfer van 1 – 10 

kunnen aangeven of ze tevreden zijn over de begeleiding vanuit Maatwerk. 

 

Aantal cliënten die we hebben gevraagd om een cijfer te geven 39 

 Aantal cliënten die een cijfer gegeven hebben 37 

 Aantal cliënten die geen cijfer gegeven hebben 2 

 Gemiddelde score gegeven door de cliënten  8,7 

 

Cliënten van Maatwerk geven aan met name tevreden te zijn omdat: 

- De begeleiders hen goed helpen; 

- De begeleiders voldoende tijd voor hen hebben; 

- De cliënt kan doen wat hij/zij leuk vindt. 
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Interview Anneloes: “De cliënten vinden het fijn als hun werk doorgaat” 
Anneloes Kerkvliet is bedrijfsleider van Maatwerk. De coronamaatregelen hadden grote 
gevolgen voor de dagbesteding en het werk van Maatwerk. Toch probeerden Anneloes en 
haar collega’s om alles dóór te laten gaan. Om het zo normaal mogelijk te houden voor de 
cliënten. 
 
“Met uitzondering van een paar weken tijdens de eerste lockdown is Maatwerk heel 2020 
open geweest. Iedereen kon gewoon komen. Daar ben ik ben echt heel trots op. Want de 
cliënten vinden het zo fijn als hun werk doorgaat. Natuurlijk was het net even anders dan 
vóór corona. In het Theehuis en Zoet & Zout zijn we bijvoorbeeld gaan werken in shifts. 
Dat moest wel, want anders waren we met te veel mensen in één ruimte. Daardoor 
werkten sommige cliënten misschien net iets minder of op andere dagen.” 
 
Informatiekraam 
“Het was – en is – best een uitdaging om de ‘jeu’ erin te houden. Maar elke keer als je 
denkt dat je echt niets meer kan verzinnen, ontpopt zich toch weer een idee. Dat vind ik 
heel mooi. We hebben bijvoorbeeld een grote informatiekraam net buiten het hek van de 
kinderboerderij neergezet. Om alles wat we doen levend te houden: de winkel, het 
Theehuis, Smaakwerk, de bos- en tuingroep, Zoet & Zout. En om mensen te laten weten 
dat ze dingen bij ons kunnen bestellen. Van een mooie boomstam van de bos- en 
tuingroep tot de taarten van Zoet & Zout. En het Theehuis is lange tijd open geweest voor 
take away.” 
 
Emmertjes soep 
“Toen het Theehuis echt dichtging, hadden ook de medewerkers van Zoet & Zout opeens 
veel minder te doen. Want zij bakken de taarten die we in het Theehuis verkopen. Het 
doel viel weg voor de cliënten. Ze namen de taarten dan maar mee naar huis. Maar dat is 
toch minder leuk. En het draagt niet bij aan een gezonde levensstijl. Dus zijn we 
avondmaaltijden gaan maken. Vervolgens kwam iemand op het idee om taarten voor 
twee verpleeghuizen te bakken. Dat was ontzettend leuk, je zag de cliënten opbloeien. En 
we zijn er ook nog mee op radio en tv geweest! Inmiddels heeft Zoet & Zout gelukkig 
aardig wat bestellingen. Van particulieren en bedrijven die ons beter weten te vinden. 
Ook bij Smaakwerk, onze bedrijfskantine, hebben we ingezet op meer bekendheid. Door 
te flyeren bij bedrijven in de buurt bijvoorbeeld. En toen het een tijdje heel stil was, 
maakten de cliënten emmertjes soep in plaats van lunch. Zo hebben we elke keer weer 
wat bedacht. Want je wil doorgaan, voor de cliënten.” 
 
Meer tijd 
“Ondanks alle beperkingen door het coronavirus vind ik dat we ook naar de positieve kant 
moeten kijken. Want die is er óók. We hadden – en hebben – veel meer tijd voor de 
cliënten. Bij het Theehuis zitten we bijvoorbeeld rustig met z’n allen aan de lunch. Elke 
cliënt kan zijn verhaal kwijt, de begeleiding kan daarop inspelen. En bij Zoet & Zout 
werken drie in plaats van vijf cliënten per shift. De begeleider heeft dus meer tijd om 
dingen uit te leggen. Veel cliënten gedijen daar goed bij. Zo maken we het toch tot een 
waardevolle tijd.” 
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5. Medezeggenschap 

 

De Haardstee heeft de medezeggenschap op organisatieniveau belegd bij de cliëntenraad. 

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een coach. In 2020 

heeft de cliëntenraad zes keer een overleg gehad met de directeur-bestuurder van De 

Haardstee. Vanwege de coronamaatregelen is er afgeweken van de normale 

overlegstructuur. In de periode september / oktober is wat vaker vergaderd om een aantal 

onderwerpen in te halen. De belasting van de cliëntenraad is hierdoor hoger geweest dan 

normaal.  

 

5.0.1 Thema’s in 2020 

De cliëntenraad heeft een aantal vaste onderwerpen die jaarlijks behandeld worden zoals 

het jaarplan van de organisatie, het (concept) kwaliteitsrapport en het verslag van de 

cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon (van het LSR) is dit jaar ook weer 

aanwezig geweest tijdens een vergadering van de cliëntenraad om het jaarverslag met 

elkaar te bespreken. 

 

Daarnaast is de cliëntenraad door de directeur-bestuurder geïnformeerd over de stand van 

zaken rond de verhuizingen en uitbreiding van het zorgaanbod van de Haardstee. Een 

persoonlijk begeleider is uitgenodigd om een toelichting te geven over het omzetten van 

Beschermd Wonen naar een Wlz-GGZ indicatie, wat dit betekent voor de cliënt en wat daar 

allemaal bij komt kijken.  

 

Uiteraard is er met de cliëntenraad ook gesproken over de coronacrisis, welke impact dit 

heeft op onze cliënten en medewerkers en hoe we hier mee omgaan bij De Haardstee. De 

cliëntenraad heeft geadviseerd om zoveel mogelijk te kijken naar wat er wél door kan 

gaan, bijvoorbeeld het eetcafé voor ambulante cliënten, maar dan in kleinere groepjes. 

 

5.0.2 WMCZ 

In 2020 heeft de cliëntenraad een aantal keer gesproken over de Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het is belangrijk dat de medezeggenschap ook op de 

woonlocaties, voor de ambulante begeleiding en de dagbesteding van De Haardstee goed 

geregeld is. Bijvoorbeeld door een lokale cliëntenraad of regelmatige bewoners-

vergaderingen zodat alle cliënten de gelegenheid krijgen om mee te denken, te praten en 

te beslissen. De cliëntenraad verwacht dat het niet op elke locatie zal gaan lukken de 

cliënten te motiveren voor een lokale raad en/of bewonersvergaderingen. Het vraagt om 

creativiteit van de organisatie en de cliëntenraad om dit gesprek toch te voeren op alle 

niveaus. 
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Interview Tim: “Ik vind het altijd leuk als ik er eenmaal ben” 
Tim Bakker is 32 jaar. Hij woont al 10 jaar bij De Haardstee. Vorig jaar verhuisde hij van 
Leiden naar Oegstgeest. Tim werkt bij Maatwerk. Ook daar veranderde het afgelopen 
jaar best veel. Dat kwam door het coronavirus. Maar Tim bleef gewoon 3 dagen per 
week werken. 
 
“Ik heb 9 jaar op de locatie Morspoort gewoond. Begin 2020 ben ik verhuisd naar 
Trompenburg in Oegstgeest, de nieuwe locatie van De Haardstee. Dat vind ik heel fijn. Ik 
heb nu een veel groter appartement, in een groene omgeving. En het is veel rustiger. Ik 
houd van rust. Natuurlijk was het even stressvol, maar dat is verhuizen altijd.” 
 
Stuk relaxter 
“Ik ben verhuisd net vóór de coronamaatregelen. Daar had ik geluk mee. Vlak daarna 
kwam de eerste lockdown. Toen hoefde ik een paar weken niet naar mijn werk te 
komen. Want alles was dicht. Gelukkig had ik genoeg te doen door mijn verhuizing. Ik 
heb mijn werk dus niet echt gemist. Wel heb ik door corona wat bange periodes gehad. 
Ik was heel erg bezig met niet besmet raken. En anderen niet besmetten. Het heeft wel 
even geduurd voor ik daar goed mee om kon gaan. Daar heeft de begeleiding me bij 
geholpen. Nu ben ik er een stuk relaxter over. Gelukkig maar, want het is niet leuk om je 
de hele tijd zorgen te maken.” 
 
Van betekenis zijn 
“Vanaf half mei mocht ik weer gewoon naar mijn werk. Ik werk 3 dagen per week bij 
Maatwerk, bij het Theehuis. Dat was wel even wennen hoor. Ik had best een beetje 
moeite om weer te gaan. Maar als ik een tijd afspreek met mijn begeleider bij het 
Theehuis, lukt het wel. Ook omdat ik van mezelf weet dat ik het altijd leuk vind als ik er 
eenmaal ben. Als ik niet ga, mis ik ook het goede gevoel van buiten je huis van betekenis 
zijn. Omdat het Theehuis nu dicht is, houd ik me vooral bezig met de was van heel 
Maatwerk. De was wordt op dinsdag gebracht. Dan heb ik een paar dagen om te 
wassen, te drogen, te vouwen en alles weer in de tassen te doen. Vóór corona deed ik 
dit ook al, maar dan tussendoor. Want toen werkte ik ook in de bediening in het 
Theehuis. Nu doe ik er nog wat schoonmaakwerk naast.” 
 
Langs bij familie 
“De andere 4 dagen in de week ben ik lekker thuis. Dan doe ik het huishouden en ik ga 
langs bij familie en ik haal boodschappen. Er is altijd zo veel te doen! Ik houd van 
wandelen, daar heb ik ook tijd voor nodig. Verder zit ik op voetbal. Maar dat gaat nu al 
een hele tijd niet door. Gelukkig kan ik mezelf goed vermaken. Ik kan mezelf er 
bijvoorbeeld goed toe zetten om te gaan wandelen. Daar ben ik best trots op. Zo ben ik 
goed door het afgelopen jaar heen gekomen!” 
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6. Vakbekwame medewerkers 

 

De ondersteuning van cliënten wordt geboden door zelforganiserende teams. De teams 

bestaan uit persoonlijk begeleiders, begeleiders en locatie assistenten. Iedere cliënt bij 

wonen, ambulant of dagbesteding heeft een persoonlijk begeleider die samen met hem of 

haar het ondersteuningsplan opstelt. Het ondersteuningsplan is het uitgangspunt voor de 

dagelijkse begeleiding. 

 

Bij de uitvoering van de zorg en ondersteuning worden de teams ondersteund door een 

gedragsdeskundige (bij zorginhoudelijke vraagstukken) en een teamcoach (bij organisatie- 

en teamprocessen). De teams worden aangestuurd door een manager zorg- en 

dienstverlening. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende diensten, zoals de 

coördinator netwerk en vrijwilligers, de coördinator huisvesting en onderhoud, de afdeling 

administratie en zorgbemiddeling, die worden ingezet om het complete pakket van zorg- 

en dienstverlening te kunnen realiseren. 

 

6.0.1 Medewerkersonderzoek  

In januari 2020 is een onderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van De Haardstee. 

Overkoepelend zijn er een aantal scores (schaal 1 – 10) gegeven over de thema’s: 

- Tevredenheid, score: 7,3 

- Werkgeverschap, score: 7,3 

- Efficiëntie, score: 6,1 

 

Top 3 trotspunten van medewerkers zijn: 

- Cliëntgerichtheid 

- Collegialiteit 

- Benutten van elkaars kwaliteiten 

Top 3 verbeterpunten van medewerkers: 

- Onderlinge communicatie 

- Feedback 

- Efficiëntie  

 

De conclusie van het onderzoek is dat medewerkers zeer bevlogen zijn in hun werk. De 

grootste aandachtspunten zijn werkdruk en zelforganisatie. De beleving van deze thema’s 

verschilt enorm per team. Met beide thema’s zijn we aan de slag gegaan. Het thema 

zelforganisatie kwam ook als verbeterpunt het kwaliteitskader van 2019 naar voren en 

hebben we opgepakt binnen het jaarplan van 2020.  

 

Het thema werkdruk kwam ook in voorgaande medewerkersonderzoeken naar voren als 

aandachtspunt. Daarom hebben we in het onderzoek van 2020 aanvullende vragen gesteld 

over de oorzaken van de werkdruk. Een aspect dat hierbij een rol speelt is de ervaren 

werksfeer. Uit het onderzoek blijkt dat het verbeteren van de werksfeer in een aantal teams 

kan bijdragen aan de vermindering van de werkdruk.  

 

De resultaten van het onderzoek zijn in alle teams besproken en naar aanleiding hiervan 

zijn acties verwerkt in de Team Ontwikkelplannen (TOP’s). Het werken aan de TOP’s heeft 

een tijdje wat minder prioriteit gekregen omdat we te maken kregen met de coronacrisis. 

Na de zomer hebben we dit weer opgepakt. Het thema werkdruk heeft een vervolg 

gekregen in de In Dialoog sessies:  “van werkdruk naar werkplezier”. 

 

6.0.2 In Dialoog 

In 2020 zijn we gestart met de methode “In Dialoog”. Deze methode is ontwikkeld door 

IZZ en is gericht op het creëren van een gezond en veilig werkklimaat. De methode 

bestaat uit 3 onderdelen: 

- Teampeiling: individuele teamleden beantwoorden stellingen over een bepaald 

onderwerp. 

- Teamgesprek: de uitkomsten van de teampeiling worden in het team besproken. 

Het team bepaalt met elkaar hoe ze hiermee verder willen en wat ze nodig van 

het management / bestuur. 
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- Gesprek met de bestuurder: de bestuurder luistert naar het team en geeft ruimte 

en verantwoordelijkheden aan het team om zaken op te kunnen pakken of op te 

lossen. 

 

De teamcoaches en leidinggevenden binnen De Haardstee hebben in 2020 een training 

gevolgd om de teams te begeleiden bij de dialoogsessies. De eerste rondes met de teams 

hebben plaatsgevonden in oktober / november. De uitkomsten van de dialoogsessies 

krijgen een plek in de TOP’s zodat een opvolging van de actiepunten gewaarborgd is. 
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7. Geprioriteerde verbeteringen voor 2021 

 

In 2021 hebben we nog steeds te maken met de coronacrisis. Daardoor blijven we de 

maatregelen hanteren die nodig zijn. Natuurlijk hopen we dat er over niet al te lange tijd 

versoepelingen mogelijk zijn waardoor we bijvoorbeeld weer meer bezoek kunnen 

ontvangen en er meer mogelijkheden zijn om activiteiten te ondernemen. Voordat we zover 

zijn, zullen we ons blijven inzetten om onze ondersteuning op veilige manier te bieden. Het 

uitgangspunt is dat we doen wat nodig is en daarbij kijken we heel bewust naar wat er 

binnen de richtlijnen wél mogelijk is.  

 

Naast de onvermijdelijke acties die te maken hebben met het coronavirus, zullen we ons 

richten op een aantal andere belangrijke zaken. 

 

1. Verzwaring van de zorg 

Cliënten die intramurale zorg nodig hebben van De Haardstee vragen intensievere en meer 

verschillende vormen van begeleiding, ondersteuning en dagbesteding dan de cliënten die 

een jaar of 5 geleden aangemeld werden voor intramurale zorg. De “gemiddelde cliënt” 

heeft complexer gedrag en een zwaardere indicatie dan voorheen. Cliënten die zelfstandig 

wonen en ondersteuning, begeleiding en dagbesteding vragen, hebben vragen op meer 

gebieden dan vroeger en GGZ problematiek is hier eigenlijk altijd onderdeel van. Deze 

trend gaat zich verder doorzetten de komende jaren.  

 

Voor deze verzwaring van de zorg willen we goede oplossingen hebben. Dit gaan we doen 

door goede samenwerking met anderen, door te investeren in kennis en vaardigheden van 

medewerkers en door meer gebruik te maken van zorgtechnologie.  

 

2. Functiegebouw  

Onze medewerkers werken graag bij De Haardstee omdat ze hier zelf regie kunnen nemen 

op hun werk, hun ontwikkeling en hun functioneren. Zelforganisatie is hierbij ons 

uitgangspunt. We zijn klein en herkenbaar naar binnen en naar buiten en slagvaardig voor 

onze cliënten en omgeving. We willen onszelf steeds verder ontwikkelen als specialist in 

het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking en/of chronisch psychi-

atrische aandoening en het regisseren van de zorg die voor hen nodig is.  

 

Om onszelf hierin te blijven ontwikkelen, is het nodig om de organisatie meer 

toekomstbestendig in te richten. We gaan kijken hoe we ons functiegebouw hierop kunnen 

aanpassen. Voor de bestaande functies wordt bekeken of de beschrijvingen nog passend 

zijn of dat er wijzigingen in aangebracht moeten worden. In eerste instantie doen we dit 

voor de functies in het primaire proces. Ook zal er specifiek worden gekeken naar het 

mogelijk maken van een begeleidersfunctie op HBO niveau. 

 

3. Verhuizingen  

Voor een grote groep cliënten van De Haardstee wordt 2021 een spannend jaar. Zij zullen 

namelijk gaan verhuizen naar de nieuwe locatie Kanaalpark. Ook zullen er nieuwe cliënten 

bij De Haardstee komen wonen op de nieuwe locatie in Leiderdorp, of op de appartementen 

die leeg zijn gekomen nadat de cliënten die daar nu wonen verhuisd zijn. Al met al zal er 

veel beweging zijn bij De Haardstee. Dit is niet alleen spannend voor de cliënten die een 

nieuwe woonplek krijgen, maar ook voor de medewerkers die dit in goede banen moeten 

gaan leiden. 

 

Om al deze bewegingen mogelijk te maken speelt er op de achtergrond van alles op het 

gebied van verbouwing, inrichting, administratie en onderlinge afstemming. De 

voorbereidingen zijn in volle gang om ervoor te zorgen dat alle cliënten die gaan verhuizen, 

straks fijn kunnen wonen op hun nieuwe plek. 
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8. Interne reflectie 

 

8.0.1 Cliëntenraad  

Op 12 april 2020 is het concept-kwaliteitsrapport 2020 besproken met de Cliëntenraad van 

De Haardstee. De Cliëntenraad herkent de thema’s die in het kwaliteitsrapport 2020 zijn 

beschreven. Met name de gebeurtenissen die te maken hebben met de coronacrisis, 

hebben veel indruk gemaakt en raken de leden van de Cliëntenraad (nog steeds) 

persoonlijk. Ook wil de Cliëntenraad meegeven dat de invloed die de coronacrisis heeft op 

alle mensen, maar zeker op mensen met een beperking, misschien nog wel groter blijkt te 

zijn dan we nu denken. De Cliëntenraad denkt dan vooral aan mensen zonder een sociaal 

netwerk, die heel veel alleen zijn (geweest). Voor deze mensen zal het extra moeilijk zijn 

om het leven weer op te pakken. De Cliëntenraad vraagt De Haardstee om hier ook op de 

langere termijn voldoende aandacht voor te hebben. 

 

Door de Cliëntenraad wordt geconcludeerd dat de zorg van De Haardstee, ondanks corona, 

als steunend en positief werd ervaren. Er is veel respect voor de medewerkers van De 

Haardstee die er alles aan deden om te zorgen dat de begeleiding aan de cliënten door kon 

gaan. Sommigen moesten werk combineren met het zorgen voor hun kinderen die niet 

naar school konden. Het was voor iedereen een moeilijk jaar, maar men heeft het gevoel 

dat men er samen doorheen is gekomen en zich er nog steeds samen doorheen slaat.  

 

8.0.2 Ondernemingsraad  

Het concept-kwaliteitsrapport 2020 is op 12 mei doorgenomen met de Ondernemingsraad 

van De Haardstee. De reactie van de Ondernemingsraad op het kwaliteitsrapport is positief. 

De beschreven onderwerpen worden herkend en de verbeterpunten worden door de 

Ondernemingraad onderschreven. Zoals al de praktijk is, zal de Ondernemingsraad met de 

Directeur-Bestuurder van De Haardstee in gesprek blijven over de kwaliteit van zorg in 

relatie tot de thema’s op het gebied van personeel en organisatie. Binnen dit gesprek zullen 

de geprioriteerde verbeterpunten uit het kwaliteitsrapport 2020 veel aandacht krijgen.  

 

8.0.3 Raad van Toezicht 

Op 28 april 2020 heeft een gesprek over het concept-kwaliteitsrapport 2020 

plaatsgevonden met de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht van 

De Haardstee. Daarbij werd het Toezichthoudend Kader van de commissie Kwaliteit en 

Veiligheid als uitgangspunt gehanteerd. De commissie waardeert de gezonde 

bedrijfsvoering, het terugdringen van het ziekteverzuim en de wijze waarop de leiding de 

organisatie het afgelopen jaar in de bijzondere omstandigheden van de Corona-pandemie 

heeft geleid. Dat is boven verwachting succesvol gebleken en een knappe prestatie. Dit 

vormt een goede basis voor het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en voor de 

verdere professionalisering van de medewerkers. Hierdoor kan een relatief kleine 

organisatie als De Haardstee de keuze van voorkeur worden van veel cliënten en hun 

verwanten. 

 

De commissie heeft als aandachtspunten voor de komende periode bevestigd namelijk; de 

verdergaande professionalisering (lees ook toevoeging van de HBO-Begeleider); de wijze 

waarop het netwerk van de cliënt steeds bij de zorg wordt blijft; het opvolgen van 

incidenten die met de zwaarder wordende indicaties in aard en intensiteit toenemen; de 

overstap naar een ander elektronisch cliëntdossier. 

 
In de periodieke overleggen met de Commissie Kwaliteit en Veiligheid zullen deze 

onderwerpen ook op de agenda blijven om zo met elkaar de ontwikkeling van dichtbij te 

kunnen volgen en te sturen op de verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van 

zorg. 


