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Voorwoord 
Voor Woonzorgnet is 2021 een jaar van herijking geweest. We zijn het jaar gestart met een 
nulmeting op kwaliteit. Daaruit kwam naar voren dat de systemische kwaliteit goed staat, maar de 
strategische kwaliteit nog aandacht nodig heeft. Een mooi startpunt om mee aan de slag te gaan. 
Door de Covid-19 pandemie die volop onze aandacht vroeg  en nog vraagt, nemen wij dit mee in 
onze plannen voor 2022. 

In december 2021 is 50% van onze bewoners toegetreden tot de WLZ. Hierdoor hebben wij opnieuw 
naar ons aanbod gekeken en meer werk gemaakt van een zinvolle daginvulling en dagbesteding voor 
onze bewoners. Er zijn diverse initiatieven op de woonlocaties en onze Werk aan de Winkel locaties. 

Trots zijn wij op de opening van een nieuwe Beschut Wonen locatie de Lichtenberg in Silvolde met 
een nieuwe Werk aan de Winkel locatie waar iedereen een plek heeft om mee te doen op zijn of 
haar eigen manier. 

Ons functiehuis is herijkt, zo is de functie Coördinator Zorg toegevoegd om de kwaliteit van zorg op 
de woonlocaties beter te monitoren en te borgen. 

De werkgroep Zorg voor Beter en de interne audits hebben ons input gegeven om mee aan de slag 
te gaan en ons laten zien dat er veel goed gaat. Medewerkers zijn betrokken en bevlogen en gaan 
iedere dag weer voor goede zorg en sluiten aan bij de vraag van onze bewoners. Dit wordt door onze 
bewoners gewaardeerd.  Onze clienttevredenheid voor Beschermd Wonen is al jaren stabiel en 
heeft dit jaar een mooi cijfer 7,6. Voor onze ambulante dienstverlening een mooie 8,7. 

In dit jaarverslag nemen wij het jaar 2021 in vogelvlucht door. 

30-12-2021 

Hanne Derickx 
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Jaarverslag kwaliteit 2021 
Onder het motto “jezelf zijn” ondersteunen wij mensen met een psychiatrische beperking om een 
door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen. Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden 
en kracht van de persoon zelf en hun sociale omgeving. Woonzorgnet heeft herstel en kwaliteit 
van leven als vertrekpunt.  

Onze visie 
Het is onze visie dat door de juiste omstandigheden en randvoorwaarden te creëren, een optimale 
omgeving ontstaat, waarin een bewoner met de professionele ondersteuning van zijn begeleiders, 
tot een optimale invulling van zijn of haar persoonlijke woon- en leefsituatie kan komen. Daarom 
staat bij Woonzorgnet de bewoner met zijn of haar persoonlijke situatie centraal en is zijn of haar 
optimale beleving en tevredenheid ons hoogste doel. Alle overige processen binnen onze organisatie 
zijn daaraan ondersteunend en dienstbaar. 

Herstel ondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid 

Woonzorgnet biedt mensen de gelegenheid tot herstel. Iedere bewoner kan daar zelf richting aan 
geven, in een eigen tempo. Niets hoeft, maar de begeleiding nodigt wel uit. Ze zullen een beroep 
doen om gebruik te maken van de eigen mogelijkheden en de aanwezige talenten, op het benutten 
van meerdere rollen en het gebruik maken van contacten en netwerk. In het kader van de herstel 
ondersteunende zorg, vinden wij de eigen ervaring van de bewoner, ervaringskennis en 
ervaringsdeskundigheid belangrijk. Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander aansluiten bij de 
belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars 
meegemaakt. Binnen de begeleiding die wij bieden, wordt hier actief ruimte voor gemaakt. 
November 2021 heeft er een expertisemiddag herstel plaatsgevonden voor teamleiders, 
zorgmedewerkers en ervaringsdeskundigen.  

Omvang cliënten intramuraal: 
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Omvang cliënten extramuraal: 

 

Meten is weten 
Nulmeting kwaliteit 

Begin 2021 is er een nulmeting kwaliteit uitgevoerd met als doel om binnen de organisatie te peilen 
wat wij verstaan onder kwaliteit, hoe kwaliteit wordt geladen, welke droombeelden er zijn en hoe 
wij dit in een toekomststrategie kunnen uitwerken. Diverse medewerkers zijn geïnterviewd en 
bevraagd op het gebied van kwaliteit. De conclusies uit deze nulmeting zijn dat de definitie kwaliteit 
vele invullingen kent. 

 De operationele, systemische kwaliteit heeft de volle aandacht binnen Woonzorgnet, 
dossiertoetsing, certificering en incidentmeldingen etc.  

De strategische kwaliteit “waartoe”, “waarvoor” kan beter worden geladen. Dit is belangrijk om 
meer draagvlak en verbinding te krijgen op de diverse locaties. Door de corona maatregelen konden 
onze medewerkersdagen niet doorgaan. Dit staat voor 2022 op de agenda 

Kwaliteit is overal en bovenal in de persoonlijke (professionele) relatie. 
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Cliënttevredenheid 2021 

Ieder jaar houden wij een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. In juni 2021 
heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden op iedere woonlocatie en onder de 
cliënten die begeleid zelfstandig wonen. Het gemiddelde cijfer voor beschermd wonen is een 7,6. 
Voor onze ambulante dienstverlening een 8,7.  Het onderzoek heeft in een bijzondere tijd 
plaatsgevonden, namelijk tijdens de Covid-19 pandemie. Deze crisis heeft veel invloed gehad op 
onze cliënten; geen of minder bezoek, meer fysiek afstand van de begeleiders en naasten, en de 
angst om ziek te worden hebben een grote impact gehad op het welbevinden van onze cliënten. 
De uitkomsten zijn hieronder in een grafiek in beeld gebracht. 
 

 

Zorgdossier op orde 

Ieder kwartaal wordt er een interne controle uitgevoerd op de volledigheid van het zorgdossier, hier 
zijn mooie verbeteringen in te zien. Aandachtspunt op diverse woonlocaties is het tijdig evalueren 
van de doelen. Dit wordt ieder kwartaal gemonitord. In 2022 gaat Woonzorgnet over op een nieuw 
Elektronisch Cliëntdossier ONS-Nedap. Dit biedt onze cliënten en medewerkers meer inzicht binnen 
het zorgproces. 
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In 2021 heeft er een interne audit plaatsgevonden op de doelen in het zorgleefplan van onze 
cliënten. Er is gekeken of de gestelde doelen SMART en herstelondersteunend zijn. De bevindingen 
van deze audit zijn binnen de woonlocaties besproken. Medewerkers zijn zeer bevlogen om goede 
en passende doelen te stellen in samenspraak met de client. Aandachtspunten zijn per woonlocatie 
opgepakt. Begin 2022 krijgt dit een vervolg.  

Medewerkerstevredenheid 2021 

Wij zijn trots dat uit het medewerkerstevredenheidonderzoek, uitgevoerd door Effectory, onze 
medewerkers in 2020 Woonzorgnet beoordelen met een 7,8. Een half punt hoger dan 2019 en zelfs 
0,7 punt boven de benchmark van de GGZ-sector.  

Leren en ontwikkelen zorg en kwaliteit 
Werkgroep zorg voor beter 

De werkgroep Zorg voor Beter bestaat uit zorgmedewerkers vanuit de diverse woonlocaties.  Zij 
bespreken maandelijks de stand van zaken op de woonlocaties op het gebied van zorg en 
medicatieveiligheid. Dit jaar stond grotendeels in het teken van Corona. Dit heeft dan ook veel 
aandacht gekregen binnen deze werkgroep. Op iedere woonlocatie is er een zorgmedewerker en 
een client als aandachtsfunctionaris corona aangesteld om draagvlak en inspraak op de locaties te 
borgen. Er zijn afgelopen jaar 3 prospectieve risicoanalyses (pri) afgenomen; een met betrekking tot 
voorbehouden handelingen, een met als onderwerp somatische screening en een gericht op de 
HACCP op de woonlocaties. Deze laatste wordt begin 2022 afgerond. De aandachtspunten die hieruit 
voort zijn gekomen zijn op de betreffende locaties opgepakt. In 2022 volgt er een PRI op het gebied 
van veiligheid in de avond, nacht en weekenden. Daarnaast willen we rapportage en samenwerking 
ketenpartners oppakken in een PRI. 

Leren van incidenten 

Ieder kwartaal worden de incidenten geanalyseerd en gerapporteerd. De meldcultuur is goed. 
Incidenten worden besproken in de teams met als doel om ervan te leren en eventuele toekomstige 
incidenten te voorkomen. 2 Medewerkers hebben de Prisma-Light training gevolgd om bij 
calamiteiten een goede opvolging te kunnen geven. Om te blijven leren van incidenten willen wij in 
2022 per kwartaal een prisma light uitvoeren. 

Medicatie veiligheid 

Afgelopen jaar is er extra aandacht geweest voor medicatiefouten. Woonzorgnet is met alle 
woonlocaties overgestapt op Ncare. Dit heeft bijgedragen aan de vermindering van medicatiefouten. 
Ook heeft er een interne audit plaats gevonden op de medicatiekast. De uitkomsten hiervan waren 
positief, de kasten zijn netjes en overzichtelijk ingericht. Aandachtspunten zijn direct opgelost. Op 
diverse locaties heeft extra scholing plaatsgevonden op het gebied van medicatie en voorbehouden 
handelingen zoals Diabetes en insuline toedienen. 
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Herijking 

Het functiehuis is herijkt. Er is een Zorg coördinator toegevoegd aan het functiehuis om de kwaliteit 
op de woonlocaties continu onder de aandacht te houden en te borgen. De specialisaties van de 
zorgmedewerkers zijn verder uitgerold om nog beter aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte 
van onze cliënten. Zorgmedewerkers worden extra geschoold om hun kennis te vergroten. Zo is er 
een specialist gezonde leefstijl (leefstijlcoach) op de woonlocaties die middels de BRAVO-check 
aandacht heeft voor Beweging-Roken-alcohol-Voeding en ontspanning. In 2021 is hiermee gestart 
middels een pilot en dit wordt begin 2022 verder uitgerold binnen iedere woonlocatie. Aandacht 
voor gezondheid en leefstijl is hiermee verankerd binnen de woonlocaties. Woonzorgnet heeft een 
algemeen opleidingsplan via de GGZ-Ecademy. In de gesprekscyclus is er aandacht voor persoonlijke 
behoeftes, potenties en uitdagingen van de individuele medewerker. 

Werk aan de winkel 

Werk aan de winkel is een ontmoetingsplek voor participatie en herstel en een fijne werkplek met 
lekkere koffie. Het is een plek voor en door de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Renkum, 
Rheden en Silvolde. 

Doelstellingen Werk aan de Winkel 

• Geef psychiatrie een stem in de wijk, creëer ontmoetingen en activiteiten  
• Ondersteun de participatie van kwetsbare GGz cliënten midden in de wijk  
• Bied informatie over erbij horen en meedoen aan mensen die kwetsbaar zijn door 

psychische problematiek  
• Creëer een plek waar professionals binnen het sociale domein samen kunnen werken  
• Breng mensen bij elkaar door informatie aan te bieden, activiteiten te organiseren en 

plannen te maken.  

Functies 

• Aanbieden van herstelactiviteiten 
• Laagdrempelige activiteiten organiseren (cultuur, sport, voeding, leefstijl, fun)  
• Uitvoering geven aan dienstverleningstrajecten 
• Laagdrempelige en informele ontmoetingen en activiteiten voor kwetsbare mensen 
• Informatievoorziening 
• Ondersteuning en begeleiding naar dagbesteding en werk  
• Samenweringsplek voor medewerkers en ketenpartners  
• Dagbestedingsplek voor cliënten Woonzorgnet en daarbuiten 

Op een aantal locaties bieden wij dagbesteding, voor het komende jaar willen wij dit verder 
professionaliseren door het meer aan te laten sluiten op de doelen in het zorgleefplan.  
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Ontwikkelingen in 2021 
Transitie WLZ 
2021 stond in het teken van de transitie naar de WLZ. Circa 50 % van onze cliënten is overgegaan 
naar de WLZ. Wij hebben opnieuw naar onze zorg en dienstverlening gekeken en deze nog meer 
laten aansluiten bij de behoefte van de EPA-doelgroep. Kwaliteit van leven, zingeving en een fijne 
dag invulling heeft op de woonlocaties volop aandacht gekregen. Op 2 woonlocaties is hier speciaal 
aandacht voor geweest met de pilot “je bent het waard” waarin zingeving centraal stond. In 2022 zal 
dit meer vorm en inhoud krijgen op de woonlocaties.  
 
Kwaliteit van wonen 

Een deel van de huidige woonvoorzieningen voldoet niet meer aan de eisen die wij hieraan stellen. 
De locaties zijn verouderd en het onderhoud onder de maat. Dit heeft zich vertaald in een lage score 
voor huisvesting binnen het CTO.  Doel is deze locaties voor eind 2024 af te stoten en te vervangen 
voor nieuwbouw. In de tussentijd zoeken we naar een goede balans. Met beperkte investeringen 
houden we het huurdersonderhoud op niveau. 

De cliëntenraad 

De Cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen de bewoners van Woonzorgnet en de Directie. 
Iedere locatie heeft een of twee afgevaardigden in de cliëntenraad, de cliëntenraad vergadert eens 
per 4 weken en wordt hierbij ondersteund door een onafhankelijk clientondersteuner van 
Zorgbelang inclusief. Iedere maand worden de notulen gepubliceerd in de Nieuwsflits en op de 
woonlocaties gedeeld met de mede cliënten. Eens per 6 weken is er een bewonersvergadering op de 
woonlocatie waarbij de punten vanuit de cliëntenraad aan bod komen. De cliëntenraad denkt actief 
mee met beleid en vraagstukken. 
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Vertrouwenspersoon en Klachtenfunctionaris 

Het kan voorkomen dat cliënten zich onvoldoende gehoord en gezien voelen. Hiervoor hebben wij in 
2021 op verzoek van de cliëntenraad een vertrouwenspersoon aangesteld. De onafhankelijke 
klachtenfunctionaris komt in beeld als een client een klacht indient. Jaarlijks ontvangen wij een 
verslag van de klachtenfunctionaris welke klachten zij heeft binnen gekregen. In 2021 (peildatum 
15/11/2021) zijn er 25 klachten ingediend, een aantal meldingen betroffen meerdere klachten in 
dezelfde melding. De klachten zijn naar tevredenheid van betrokken partijen afgehandeld. 

HKZ-certificering 

Oktober 2021 heeft er een surveillancebezoek plaatsgevonden van Loyds. 
Dit bezoek was om vast te stellen of het managementsysteem van Woonzorgnet voldoet aan de 
eisen uit de HKZ Geestelijke Gezondheidszorg (2015), zoals uitgevoerd conform het auditplan. Uit 
het auditbezoek komt naar voren dat: 

Positieve punten: 

• Passie van de medewerkers voor de doelgroep  
• Brede range in de doelgroep 
• Aanpassingen n.a.v. verschuiving naar WLZ  
• Inzet interne audits  
• Variëteit aan huisvesting  
• Project 'werk aan de winkel', dat steeds uitgebreider wordt  
• Betrokkenheid bewoners bij opstellen zorgplannen en organisatiejaarplannen  

 
Aandachtsgebieden: 
 

• Gevaar op dichtslibben in Arnhem door toename WLZ  
• Gebouwen Keijenberg zijn niet meer van deze tijd 
• Medewerkers geven aan dat er te weinig ingespeeld wordt op wat bewoners nog echt leuk 

vinden, waardoor aanbod van activiteiten onvoldoende aansluit bij de behoeften en mensen 
dus veel op bed liggen 

• De aandachtsgebieden hebben onze aandacht en krijgen prioriteit in 2022 
 

Deze aandachtspunten worden meegenomen in de jaarplannen 2022. 
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Reflectie op het jaarverslag 
Plushome:  
Trudy de Groot en Jose Masselink 

Voor het kwaliteitsrapport van 2021 hebben we een visitatie georganiseerd met Woonzorgnet. 

We hebben Woonzorgnet ervaren als een verantwoorde organisatie, signalen die afgegeven worden 
door cliënten of teamleden worden gelijk opgepakt of in de jaarplanning meegenomen voor het jaar 
erop. Dat maakt de organisatie niet alleen inventief maar ook betrouwbaar. 

We hebben op locatie in Renkum, gesproken over het kwaliteitsrapport dat voor de eerste keer door 
Woonzorgnet is gemaakt is. Een mooi compact rapport. We hebben het gehad over de herijking die 
in 2021 op de agenda stond. De nulmeting op kwaliteit is een mooi uitgangspunt om mee aan de slag 
te gaan. Dat de organisatie zich verbonden voelt met cliënten blijkt uit een heel mooi resultaat 
behaald op clienttevredenheid met gemiddeld een 8,2 

We mochten meekijken in het online gedeelte, hoe breng en houd je teamleden op de hoogte van 
wat er gebeurt en veranderd in de organisatie, iets waar we zelf zoekende in zijn. We zijn zeer onder 
de indruk hoe dit bij Woonzorgnet ingeregeld is en we gaan onderzoeken of dit ook mogelijk is 
binnen onze organisatie. 

De Ondernemingsraad Woonzorgnet 

Kwaliteit en zorg staan hoog in het vaandel en daar waar er verbetering nodig is, is er aandacht voor. 
Mooi om te zien dat bewoners/cliëntenraad actief betrokken wordt. 
 
 
De Cliëntenraad Woonzorgnet 
  
De cliëntenraad heeft een constante bezetting vanuit de verschillende locaties en neemt een 
belangrijke plaats in binnen Woonzorgnet. Er vonden maandelijks gesprekken plaats met de 
bestuurder voor uitwisseling van informatie en het betrekken van de cliëntenraad bij ontwikkelingen. 
In 2021 werd meegedacht en advies gegeven over de overname door Orpea en de fusie met ’t Zicht, 
maar ook interne onderwerpen zoals algemene communicatie, Cashless, Corona- en 
euthanasiebeleid passeerden de revue. De sfeer is er één van samenwerking, waarbij altijd ruimte is 
voor een eigen mening van de cliëntenraad. 
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