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Voorwoord
Met trots presenteer ik u het kwaliteitsrapport van Albero Zorggroep. Dit rapport is, samen met de
jaarrekeningen en de kwantitatieve gegevens aangeleverd op digiMV, onderdeel van onze
maatschappelijke verantwoording 2018.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verbinding en kennisoverdracht tussen de
verschillende organisaties binnen de Zorggroep. Met de cliënt als uitgangspunt lukt het ons om
binnen de verschillende organisaties één kwaliteitsniveau te realiseren. Dat maakt dat er voor
gekozen is om de kwaliteitsrapporten niet meer per organisatie te schrijven, zoals in 2017, maar één
rapport voor de gehele Albero Zorggroep.
De organisatie heeft betrokken en enthousiaste gezinshuisouders en medewerkers die er met hart en
ziel voor de cliënten zijn. Betrokkenheid, transparantie en het borgen van kwaliteit blijven
speerpunten in 2019. We blikken in dit rapport eerst terug op 2018, een jaar vol ontwikkeling en
groei.
Zorg is een complexe markt waarin de veranderingen elkaar snel opvolgen. Ik ben er dan ook trots op
dat wij vaak een passend antwoord kunnen bieden op woon en werkvragen. Hoe wij dit doen? Het
antwoord vindt u in dit rapport!

Thea Holtman
Algemeen Directeur
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Inleiding
De Albero zorggroep is de overkoepelende organisatie voor De Kroon Zorginstelling, De Kroon Plus,
Albero Zorg, Albero Gezinshuizen en De Betuwe Dagbesteding, verder genoemd Albero.
In november 2018 hebben onderdelen van de organisatie naamswijzigingen ondergaan. De Karmel
Zorg is gewijzigd in Albero Zorg en De Karmel Plus is gewijzigd in Albero Gezinshuizen. Verderop in dit
rapport zullen wij dan ook Albero Zorg en Albero Gezinshuizen noemen.
De missie van Albero is het optimaal en op eenduidige wijze ondersteunen van deze
zorgondernemingen waardoor zij zich kunnen focussen op het bieden van kwalitatief hoogwaardige
zorg.
De visie van Albero is: De cliënt staat centraal. Cliënt centraal betekent dat cliënten zelf beslissen
over de manier van leven, over het wat, hoe en wanneer van waardevolle ondersteuning en
hulpverlening. Zorg die de gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal bevordert.
Voor de professional betekent dit met oprechte belangstelling voor elke individuele cliënt samen met
de cliënt en zijn/haar sociaal netwerk invulling geven aan eigen regie, met daarbij op maat zorg en
ondersteuning. Naast houding en gedrag van de medewerker betreft dit ook organisatie-inrichting,
visie en leiderschap die deze grondhouding en aanpak uitdragen.
Albero geeft vorm aan deze visie door niet-cliëntgebonden activiteiten van de zorgaanbieder over te
nemen waardoor deze zich volledig kan richten op het leveren van zorg die de gezondheid,
eigenwaarde en autonomie van cliënten maximaal bevordert.
Vanuit de verschillende disciplines, wonen, werken, behandeling en begeleiding is het
kwaliteitsrapport geschreven. Dit kwaliteitsrapport geeft een weergave van de kwaliteit die Albero
levert. In dit rapport staat beschreven wat wij onder kwaliteit verstaan, hoe er op kwaliteit gestuurd
wordt, verbeterd wordt en hoe borging plaats vindt. Uitgangspunt voor het kwaliteitsrapport is het
kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017- 2022.
Doelstellingen van dit rapport:
1. Geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot kwaliteit en maakt
ontwikkelpunten inzichtelijk.
2. Is een middel voor interne verantwoording naar management, aandeelhouders, Raad van
Bestuur/Toezicht en Cliëntenraad.
3. Is een middel voor externe verantwoording.
4. Dient als uitgangspunt voor visitatie.
Het rapport beschrijft:





De visie en besturingsfilosofie (hoofdstuk 1).
Evaluatie van de actiepunten uit het rapport 2017.
De verschillende onderdelen/disciplines die als leidraad dienen voor eenduidige
kwaliteitszorg (hoofdstuk 2,3,4,5).
Actiepunten.

Kwaliteitsrapport 2018 Albero Zorggroep B.V.

4

Verplichtingen
Met het aanleveren van dit rapport wordt voldaan aan de verplichtingen vanuit de WTZi en de
jeugdwet. De voorwaarden die de WLZ stelt vanuit het kwaliteitskader zijn volledig in dit rapport
opgenomen evenals de voorwaarden die het CIBG stelt aan aanbieders van zorg en Jeugdhulp.
Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de leden van de cliëntenraad, verschillende
teamleden binnen de organisatie en externe stakeholders.
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Samenvatting
Visie en besturingsfilosofie
De Albero Zorggroep staat voor het begeleiden bij verdere ontwikkeling van al haar cliënten. Of dit
nu binnen wonen, werken, vrije tijd of in een combinatie van die drie is. Er wordt uitgegaan van eigen
kracht en het stimuleren van de ontwikkeling naar de beste versie van jezelf. Kennisdeling vergroot
de draagkracht, zowel intern als extern, door het bieden van behandeling en diagnostiek.
Er is sterk ingezet op verbinding binnen de verschillende organisaties. Kennisdeling en het
gezamenlijk doorvoeren van ontwikkelingen helpt ons om autonoom te kunnen handelen bij iedere
individuele case. De kracht van de verbinding in combinatie met authenticiteit per organisatie maakt
dat het aanbod passend en uniek is.
Cliënten
Op dit moment wonen er 194 cliënten bij Albero en kent de Betuwe Dagbesteding 98
medewerkers/deelnemers. Medezeggenschap wordt vormgegeven door de cliëntenraad die Albero
Zorggroep heeft. Alle beleidsstukken en ideeën rondom activiteiten, profilering en maatschappelijke
doelen worden besproken in de cliëntenraad.
Beleid
Het beleid is vormgegeven door te kijken naar uitdagingen en kansen die bijdragen aan onze missie.
Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent. Ontwikkeling naar de beste versie van jezelf. In 2018 is veel
aandacht gegaan naar het vormgeven van het managementteam en het uitwerken van de
verschillende werkprocessen die hieruit voortvloeien. Dit alles in het kader van effectiviteit waardoor
er meer tijd is voor de zorg. Alle ondersteunende processen zijn nu zodanig ingericht dat de client en
zijn/haar zorgvraag daadwerkelijk centraal staan.
Kwaliteit
Kwaliteit is een speerpunt. Dit is terug te zien in de resultaten van onze kwaliteitsmetingen. Zowel
van de medewerkers (7,0) als van de cliënten (8,1). Ontwikkeling is niet alleen naar cliënten toe een
speerpunt, alle medewerkers en samenwerkingspartners van de Albero Zorggroep worden continu
getriggerd om zich te ontwikkelen. Dit komt ten goede van de kwaliteit van zorg.
Zorgkaart Nederland wordt ingezet om cliënten hun waardering uit te laten spreken. Er wordt
voldaan aan ISO-norm 9001:2015 en het kwaliteitskader vanuit WLZ. Daarnaast zijn er metingen
onder andere door middel van interne en externe audits, via visitatie en intervisies op verschillende
niveaus.
Team
Niet alleen de ontwikkeling van cliënten, ook de ontwikkeling van ieder teamlid/medewerker is van
belang en draagt bij aan een hoge kwaliteit van zorg. Teamleden worden meegenomen in de missie,
visie, kernwaarden en kwaliteitsvragen. Zo wordt autonomie gestimuleerd van ieder teamlid.
Teamleden krijgen intervisie van een gedragswetenschapper, reflecteren met elkaar en jaarlijks
worden er functioneringsgesprekken gevoerd.
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Hoofdstuk 1: Visie en Besturingsfilosofie
1.1 Visie en Kernwaarden
Albero biedt kleinschalig en individueel wonen met begeleiding en behandeling. De doelgroep
bestaat uit kinderen en (jong) volwassenen met een normaal niveau tot (licht) verstandelijke
beperking, psychische- en/of gedragsproblematiek. Albero biedt ook begeleiding aan ouder(s) met
een (licht) verstandelijke beperking, psychische en/of gedragsproblematiek bij het opvoeden van hun
kind(eren). Er wordt gewerkt met gezinshuisouders en kleine begeleidingsteams waarmee een grote
mate van nabijheid, veiligheid, continuïteit en kwaliteit van zorg geboden wordt.
Vanuit onze visie: “je mag er zijn en je mag zijn wie je bent” sluiten we aan bij de wensen en doelen
van de individuele cliënt. Kwaliteit van zorg wordt onder andere vormgegeven doordat er samen met
de cliënt en, waar mogelijk zijn of haar netwerk, een persoonlijk plan wordt opgesteld. Optimale
persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor talenten zijn speerpunten.
Albero hanteert hierbij een aantal kernwaarden:
1. Eigenheid – Vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en waar je
interesse en talenten liggen. Samen zoeken naar mogelijkheden.
2. Perspectief – Jouw mogelijkheden wensen en doelen staan centraal in de begeleiding.
3. Respect – Hoe gaan we met elkaar om en hoe draag jij als individu je steentje bij? Jouw
mening telt en vormt de basis voor de begeleiding.
Groei en ontwikkeling tot de beste versie van jezelf is ons uitgangspunt binnen wonen, werken,
begeleiding en behandeling.
Alle locaties en gezinshuizen binnen Albero hebben een duidelijke eigen identiteit en vorm van
begeleiding. Per cliënt wordt gekeken wat het best passende traject is. De visie: “je mag er zijn en je
mag zijn wie je bent” is uitgangspunt binnen al onze locaties.

1.2 Besturingsfilosofie en Werkwijze
Met het oog op de toekomst, de verdere professionalisering en de groei-ambities van Albero, is er in
2018 gewerkt aan het samenstellen van een management team. Het management team focust zich
op de drie speerpunten; behandeling, begeleiding en dagbesteding. In dit kader zijn er een Manager
Zorgexpertise (behandeling), een Regiomanager (begeleiding) en een Manager Dagbesteding
aangesteld. De Raad van Bestuur blijft haar rol vervullen en samen met het Algemeen Bestuur en
extern financieel adviseur wordt er coaching en richting gegeven aan de managers.
Het management team zal zich gaan richten op het realiseren van cliënt- en resultaatgerichte
bedrijfsprocessen, ieder binnen zijn/haar eigen vakgebied.
Daar waar processen en/of werkwijze binnen de verschillende organisaties afwijken wordt dit in dit
rapport nadrukkelijk benoemd. Voor het overgrote deel is de visie, het kwaliteitsbeleid en de
besturingsfilosofie voor de verschillende organisaties gelijk. Dat is dan ook het uitgangspunt voor dit
rapport, één kwaliteitsrapport voor alle organisaties van Albero.

Figuur 1 Bestuurlijk organogram
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Albero neemt de wensen en vragen van de cliënt als uitgangspunt voor het opstellen van individuele
zorg-, en behandelplannen. Eigen regie vinden we belangrijk en daar sturen we op.
Albero levert maatwerk en stelt de cliënt centraal. We investeren in langdurige relaties tussen cliënt
– netwerk- begeleider en medewerkers. Hierbij wordt gewerkt binnen de kaders zoals die zijn
afgesproken met strategische partners; zorgkantoren, collega instellingen en gemeenten.
Het zorgexpertise team bestaat uit gedragswetenschappers en zorginhoudelijke ondersteuning met
ieder zijn eigen specialisme. Zij hebben een signalerende en adviserende rol en zorgt in
samenwerking met begeleiding voor een optimale uitvoering van zorgplannen en de opvolging van
de daarin gestelde doelen.
Bij inhoudelijke projecten en innovatie, waaronder het opstarten van nieuwe locaties of
andere/nieuwe doelgroepen, wordt er gewerkt met projectteams. Verschillende functies vanuit de
organisatie zijn hierbinnen vertegenwoordigd, afhankelijk van de inhoud van het project.
Taakvolwassenheid en zelfsturend vermogen zijn de kernwaarden binnen de aansturing van Albero.
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Hoofdstuk 2: Zorgproces rond de individuele cliënt
Albero is trots op de ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn doorgemaakt. De volgende punten
kwamen uit het vorige kwaliteitsrapport naar voren. De focus heeft gelegen op:
 Meer aandacht voor - en beleid op - incidentmeldingen rondom medicatie en agressie; Er is
veelvuldig aandacht besteed in de overleggen aan medicatiebeleid en dit is onderdeel van de
audits op locatie. Dit blijkt echter nog niet voldoende zijn uitwerking te hebben gehad
daarom is dit opnieuw een speerpunt voor 2019.
Voor de registratie van agressie is het RAI-formulier in het leven geroepen, deze wordt
veelvuldig gebruikt en als een prettige ontwikkeling ervaren. Afname MIC-formulier is
hierdoor 42% en in 2019 is het de bedoeling dat we de RAI inhoudelijk meer gaan gebruiken
bij de individuele cliënt.
 Het verder ontwikkelen en het meten van ervaringen van cliënten op individueel niveau; Er is
in najaar 2018 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd door Ipso Facto. Verder ontwikkelen
van het onderzoek is een speerpunt voor 2019 zodat het beter aansluit op onze diversiteit
aan doelgroepen. Resultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met 2018. We zijn trots dat we die
kwaliteit voort hebben kunnen zetten. De kunst is niet om goede resultaten te behalen maar
juist om ze te behouden.
 Het uitbreiden van ONS (elektronisch cliënten dossier) met een BI-Tool (Business Intelligence).
Dit verschaft management-informatie op basis waarvan beleid en kwaliteit bijgesteld kunnen
worden; De focus heeft het afgelopen jaar gelegen op implementeren en samenvoegen van
de ONS-omgevingen. Wanneer er 1 ONS-omgeving is kan de BI-tool zo efficiënt mogelijk
worden ingezet.

2.1 Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
Albero werkt met het systeem ONS. In 2018 is er hard gewerkt om de twee verschillende ECD’s
binnen de organisatie samen te voegen tot één Albero breed systeem, verwachting is dat dit eerste
kwartaal 2019 werkbaar is. Dit systeem heeft verschillende functionaliteiten waaronder het
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en het registreren van de zorgcyclus. In ONS zijn de belangrijkste
gegevens van de cliënt vastgelegd. Het gaat hierbij om de indicatie, zorgbehoefte, de afspraken over
de dagelijkse zorg en een jaarlijks geactualiseerde risico-inventarisatie rond aandachtspunten voor
o.a. veilige zorg.
In ONS is ieders actuele zorgplan terug te vinden, welke in dialoog met de cliënt en alle andere
betrokkenen tot stand is gekomen.
Albero zet geen vrijheidsbeperkende maatregelen in, maar maakt, daar waar nodig, individuele
afspraken met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger om veilige zorg te kunnen waarborgen.
Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan.
Zicht op kwaliteit van zorg, van de individuele client, wordt mede verkregen door het
cliëntervaringsonderzoek, zie Hoofdstuk 3. De uitkomst van dit onderzoek wordt opgenomen in het
ECD en wordt op team- en organisatieniveau gebruikt als bron voor reflectie en ontwikkelingspunten.
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2.2 Zorgexpertise
Het Zorgexpertise team is samengesteld uit gedragswetenschappers met ieder zijn/haar eigen
specialisatie/specialisme. Op deze manier is er altijd iemand die ervaring met en kennis van de
doelgroep of problematiek heeft. Het opzetten van een extern behandelcentrum is een ambitie waar
we in 2018 de eerste stappen voor hebben gezet. Albero Zorggroep heeft een aandachtfunctionaris,
dit is een eerste aanspreekpunt bij het vermoeden rondom huiselijk geweld, kindermishandeling en
seksueel misbruik. Zij bewaakt de interne procedure en coördineert het proces met externe partijen.
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering over dit onderwerp binnen de
organisatie.

2.3 Incidentmeldingen
Om inzicht te krijgen en te kunnen sturen op veilige zorg wordt er op cliëntniveau geregistreerd
middels RAI (Registratie Agressie Incidenten)-formulier en Melding Incidenten Cliënten (MIC) in ONS.
Deze worden vastgelegd in ONS.
Bij een RAI heeft er een incident plaatsgevonden door toedoen van de cliënt, denk aan; fysieke of
verbale agressie, intimidatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Doel van deze meldingen is het
registeren van gedragingen van de cliënt, zodat er dossiervorming kan plaatsvinden op clientniveau.
Deze meldingen worden in behandeling genomen door de betrokken gedragswetenschapper en
besproken in de overleggen op locatie.
Een MIC melding wordt gedaan wanneer er sprake is van een incident of fout die betrekking heeft op
de cliënt en die, door de organisatie, voorkomen had kunnen worden. Door deze digitale registratie
krijgen wij een goed beeld op zowel cliënt- als organisatieniveau. Wanneer er een melding wordt
gedaan wordt deze volgens protocol intern besproken. De MIC-meldingen worden wekelijks
besproken door de MIC-commissie en zo nodig actie op uitgezet. Ieder half jaar wordt er
geanalyseerd of er trends te vinden zijn in de meldingen en of op basis hiervan aanpassing nodig is in
het beleid, dan wel scholing van de medewerkers. Vervolgens wordt hier actie op uitgezet. De MICcommissie bestaat uit een directielid, gedragswetenschapper, zorginhoudelijk ondersteuner en
coördinator kwaliteit.
In totaal werden er 76 MIC meldingen gedaan in 2018 binnen Albero. Het betrof meldingen m.b.t.
agressie-incident verbaal, agressie-incident non-verbaal, anders, fysiek letsel, medicatiefout,
middelengebruik, seksualiteit/ seksueel grensoverschrijdend gedrag, vermissing en een val- of
stootincident. Meldingen in de categorieën agressie-incident non-verbaal, agressie-incident en
medicatiefout zijn het meest voorkomend.
Naar verhouding zijn er meer MIC-meldingen gedaan op 24-uurslocaties. Er komt geen significant
verschil naar voren tussen het aantal gedane meldingen bij volwassenen versus jeugdigen.
In 2017 werden er voor De Kroon 105 MIC-meldingen gedaan en voor de Albero gezinshuizen 26
meldingen. Wanneer deze gezamenlijke resultaten uit 2017 worden vergeleken met de MICmeldingen binnen Albero in 2018, wordt een afname van 42% gedetecteerd.
Wat betreft de verdeling over het jaar heen valt op dat het eerste half jaar er meer meldingen zijn
gedaan in vergelijking met de tweede helft (79% van de meldingen is gedaan het eerste half jaar).
Naar verwachting is dit te verklaren door de ontwikkeling van de RAI-melding. Meldingen betreft
verbale en non-verbale agressie incidenten, laten een afname van 100% zie. Er is een afname van
62% als het gaat om meldingen bij medicatiefouten in het tweede half jaar.
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De nodige acties zijn door gedragswetenschappers, begeleiders en/of de directie uitgezet en
afgerond of zijn een doorlopend proces. Zo is vanaf januari 2018 gestart met de registratie van
Melding Incidenten Medewerkers (MIM) om seksuele intimidatie, huiselijk geweld,
bedrijfsongevallen en professionele dilemma’s in beeld te krijgen en hierop te kunnen anticiperen op
zowel individueel-, team- als organisatieniveau.
Medewerkers hebben de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon en
preventiemedewerkers om dilemma’s voor te kunnen leggen.

2.4 Klachtmeldingen
Albero hecht grote waarde aan verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning en van het
arbeidsklimaat. Signalen van onvrede kunnen door cliënten en medewerkers of direct kenbaar
gemaakt worden bij de organisatie. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld
kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zij geven advies en
begeleiding bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het komen tot een oplossing. Wanneer
men niet tevreden is met het oordeel kan de klacht worden gemeld bij Geschilleninstantie
Zorggeschil, zij kunnen dan een bindende uitspraak doen.
In het kader van interne klachtbehandeling heeft Albero een klachtencommissie die samengesteld is
uit een gedragswetenschapper, coördinator kwaliteit en een directielid.
Er zijn in 2018 verschillende interne klachten binnen gekomen. Deze waren zo uiteenlopend dat het
niet heeft geleid tot wijziging van beleid. De klachten worden veelal op locatie zelf afgehandeld.

2.5 Meldingen IGJ
Er zijn in 2018 geen incidenten geweest waarvoor melding bij IGJ noodzakelijk was.

2.6 AVG-functionaris
Sinds de invoering van de Wet AVG is er een AVG-functionaris aangesteld. Deze Functionaris voor
Gegevensbescherming is een belangrijke functionaris rondom de AVG. De FG is in ieder geval
verantwoordelijk voor het houden van onafhankelijk toezicht op en adviseren van de organisatie
over de juiste en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit betekent dat de FG bij alle
mogelijke processen waar persoonsgegevens worden gebruikt betrokken is. Daarnaast loopt de
formele communicatielijn van de organisatie naar de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot
vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens via de FG. Dit is tevens de escalatielijn
voor de FG als deze een escalatie nodig acht. Jaarlijks wordt er een evaluatie en ontwikkelgesprek
gevoerd met deze functionaris.

2.7 Consultatiedienst

De consultatiedienst is momenteel voor alle 24-uurs locaties van De Kroon buiten kantoortijden
beschikbaar voor consult, overleg en advies. De consultatiedienst wordt gedraaid door verschillende
coördinatoren, in geval van calamiteit kan er een gedragswetenschapper of bestuurder worden
geraadpleegd.
Er is een terugkerende vraag naar het uitbreiden van de consultatiedienst naar de Albero
Gezinshuizen. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen en dit zal tweede kwartaal 2019
gerealiseerd worden.
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2.8 Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon heeft in 2018 diverse woon- en dagbestedingslocaties bezocht; met als
doel zowel de cliënten en hun (woon- en werk )begeleiders en hun werk- en
woonomgeving beter te leren kennen en vice versa. Daarnaast is het doel een veilige en vertrouwde
omgeving creëren en het kunnen bieden van gerichte, laagdrempelige en adequate hulp indien
gewenst/noodzakelijk.
De cliëntvertrouwenspersoon heeft in 2018 de (decentrale)cliëntenraad tweemaal bijgewoond. Het
totaal aantal contactmomenten tussen de clientvertrouwenspersoon en cliënten over het jaar 2018
is 34. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen ‘face to face’ contact (23) en telefonische
consulten (7). Tevens is er mailcontact (4) geweest. Cliënten hebben vaak niet goed helder waar nu
eigenlijk het probleem zit en benaderen de vertrouwenspersoon, omdat die vertrouwelijk omgaat
met de informatie en een breder inzicht heeft in de materie en oplossingsmogelijkheden. Met name
het ‘luisterend oor’ blijkt waardevol. Met steun van de vertrouwenspersoon is het gelukt de cliënt
weer verder op weg te helpen. Er zijn geen verdere (klachten)procedures in gang gezet in deze 34
gevallen.

2.9 Ontwikkelpunten 2019
-

Speerpunt scholing medicatie; organisatiebreed.
De RAI verwerken en inzetten om meer inzicht te krijgen in gedrag van cliënt.
Meetinstrument clienttevredenheid verder ontwikkelen; aansluiten op de diversiteit van de
doelgroepen binnen de organisatie.
Consultatiedienst organisatiebreed inzetten.
ONS samenvoegen tot één werkbaar systeem en aanschaffen BI-tool, voor
managementinformatie.
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Hoofdstuk 3: Cliënten aan het woord
In het kader van clientervaring zijn uit het kwaliteitsrapport 2017 de volgende punten verder
ontwikkeld:
- Meer bekendheid geven aan de cliëntenraad
De cliëntenraad heeft in 2018 meer bekendheid gekregen. Dit is gedaan door op alle locaties
wervingscampagnes uit te zetten, te flyeren en de ontwikkel-, en actiepunten uit het
clienttevredenheidsonderzoek uit te werken in een concreet plan en organisatiebreed te
communiceren.
- De begeleiding is en blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de cliënt
De nieuwe organisatiestructuur heeft als resultaat dat er kortere lijnen zijn, werken en wonen
weten elkaar beter te vinden. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg.

3.1 Cliënttevredenheid
Ipso Facto heeft het cliënt ervaringsonderzoek uitgevoerd voor Albero bestaande uit Albero
Gezinshuizen, De Kroon en De Betuwe Dagbesteding. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
zijn per organisatie vastgelegd in een eigen rapportage. Daarnaast is er een overkoepelende
rapportage gemaakt die betrekking heeft op alle cliënten van Albero. In dit kwaliteitsrapport gaan we
dieper in op de resultaten van het overkoepelende rapport.
Respons uitgesplitst naar groep/ organisatie
POPULATIE
ALBERO
DE KROON
DE BETUWE
DAGBESTEDING
TOTAAL/
GEMIDDELD

55
72
71
198

RESPONS
AANTALLEN
46
43
66
155

RESPONS %
84%
60%
93%
78%

De respons is 78% en dat is redelijk tot goed te noemen. Uitsplitsing naar groep/organisatie laat zien
dat de respons bij De Kroon relatief laag is. De respons schommelt hier nogal per locatie. De
doelgroep wil niet altijd meewerken aan het interview. Daarnaast is de organisatie ook hard gegroeid
in het aantal kinderen en daarbij blijkt deze vragenlijst niet altijd passend te zijn. In een volgend
cliëntervaringsonderzoek zal hier extra aandacht aan worden besteed (2020).

3.2 Uitkomsten onderzoek
Tijdens het interview zijn er vragen gesteld over begeleiding, wonen, dagbesteding, vrije tijd,
medische zorg, zorgplan en inspraak/ klachten.
Omdat er zowel in 2016 als in 2018 een cliëntervaringsonderzoek is gedaan is het mogelijk een
vergelijking te maken. Uit deze vergelijking blijkt dat de meeste verschillen in positieve richting zijn.
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BEGELEIDING

DE KROON

ALBERO

2016

2016

2018

2018

AMBULANTE
DAGBESTEDINGS
CLIËNTEN
2016
2018

ALBERO
ZORGGROEP
TOTAAL
2016
2018

8

8,6

7,7

7,9

7,8

8,2

7,5

8,3

8,1

7,9

7,9

8,1

X

7,9

X

7

7,6

7,6

VRIJE TIJD

8,2

8,8

8,4

8,4

8,3

8,6

BESLISSEN

8,5

X

8,1

X

X

X

WONEN
DAGBESTEDING

X

8,2

HET THEMA BESLISSEN IS IN 2018 VERWERKT IN DE THEMA’S BEGELEIDING (ONDERSTEUNING VAN
BEGELEIDING)EN WONEN (BESLISSEN EN HUISREGELS).

3.3 Samenvatting en conclusie cliëntervaring
Kijkend naar de verschillen van ten minste een 0,5 punt zien we het volgende;
-

-

Ambulante cliënten oordelen in 2018 gemiddeld positiever over de dagbesteding dan in
2016. Wel moet opgemerkt worden dat dit in 2016 een beduidend kleinere groep
respondenten was.
Cliënten van Albero Gezinshuizen oordelen in 2018 minder positief over de dagbesteding dan
in 2016.
Cliënten van de Kroon zijn in 2018 gemiddeld positiever over begeleiding, wonen en
vrijetijdsbesteding dan in 2016.

Albero is trots op de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek. De uitkomsten laten zien dat de
cliënten vooral positief oordelen over aspecten die te maken hebben met zelfstandigheid en
zeggenschap en de ondersteuning daarbij van de begeleider.
Het onderzoek geeft ook inzicht in mogelijke verbeterpunten. In het rapport is terug te lezen dat het
oordeel over de dagbesteding op verschillende aspecten kritisch is; oordeel over deelnemer-collega’s
ondersteuning door begeleiding, inhoud van de werkzaamheden, de afwisseling en de beschikbare
tijd van begeleiding.
Opvallend is ook dat de cliënten niet altijd weten wat er over hen wordt opgeschreven en wat de rol
van de gedragswetenschapper hierin is.
De organisatieresultaten worden gebruikt bij zelfreflectie van de gezinshuisouders/begeleiding en
teams.
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3.4.Acties cliëntervaring
Naar aanleiding van de verbeterpunten uit het onderzoek is de cliëntenraad samengekomen. Zij
hebben een plan van aanpak gemaakt waarin zowel de organisatie als de cliëntenraad met zijn
achterban een rol hebben.
Meer uitdaging bij dagbesteding door langdurige opdrachten met meer diepgang en afwisselingen.
Daarbij wel rekening houden met de werkdruk.
Manager Dagbesteding sluit aan bij de decentrale cliëntenraad en gaat in gesprek over de huidige
ontwikkelingen. De Betuwe Dagbesteding gaat zich meer richten op doelgericht werken volgens
erkende leerlijnen, activerend werk en de mogelijkheid deelcertificaten te behalen. Alle
dagbestedingslocaties zullen worden ingedeeld op drie verschillende niveaus; instroom, doorstroom
en uitstroom. Cliëntenraad geeft input. Begeleiding krijgt scholing in het inzetten van erkende
meetinstrumenten, leerlijnen en een doorstroomtraject met als doel; ontwikkeling van cliënt.
Begeleiding neemt je serieus.
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (verzameld door cliëntenraad en achterban) wordt er
een instructiefilm gemaakt voor alle begeleiders. In dit filmpje komt naar voren wat de gewenste
benadering is voor de meeste cliënten. Cliëntenraadleden (of cliënten die hier graag aan mee willen
doen) gaan deze instructiefilm zelf maken met behulp van de ondersteuners en/of stagiaires. Eind
2019 is de instructiefilm klaar en zal deze worden getoond aan begeleiders wonen en dagbesteding.
Cliënten weten wie hun betrokken gedragswetenschapper is en welke taken zij uitvoeren voor de
cliënt.
Gedragswetenschappers stellen zich voor door middel van een foto en begeleidende tekst. Deze
wordt op de locatie gehangen waar zij bij betrokken zijn. Tweede kwartaal 2019 is dit gereed.

3.5. Ontwikkelpunten 2019
-

Acties CTO verder uiteenzetten
Cliënten werven voor de cliëntenraad zodat de diversiteit aan doelgroep vertegenwoordigd
is.
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Hoofdstuk 4: Teamreflectie
Albero is trots op de ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn doorgemaakt bij de teams, er is
steeds meer stabiliteit en ruimte voor verdieping in de teams. Afgelopen jaar heeft de focus op de
volgende punten gelegen:
- Nog efficiënter werken door inzet van een Business Intelligence Tool, hiermee kan op
verschillende niveaus inzichtelijk worden gemaakt waar er nog ontwikkelpunten liggen; hier
wordt in 2019, na de samenvoeging van ONS, op ingezet.
- Nog meer gebruik maken van individuele competenties en deze inzetten bij interne
doorgroeimogelijkheden; er hebben in het afgelopen jaar een aantal medewerkers promotie
gemaakt of zijn van werkplek verwisseld vanwege competenties/interesses. Daarnaast zijn er
medewerkers multifunctioneel inzetbaar bij zowel 24-uurslocaties als gezinshuizen.
- Binnen de verschillende teams reflecteren op eigen handelen en hoe we de cliënt meer
centraal kunnen stellen; Er wordt volgens cyclus op verschillende niveaus overleg gehouden,
er wordt intervisie en supervisie ingezet door een extern onafhankelijk persoon.

4.1 Medewerkersonderzoek
In september 2018 is onder de medewerkers van Albero een onderzoek gehouden, uitgevoerd door
Effectory. Het onderzoek is verdeeld in drie subgroepen; medewerkers van de 24-uurs locaties,
medewerkers dagbesteding en medewerkers staf. Vanwege de nieuwe organisatiestructuur en in het
kader van gezamenlijke visie en verbondenheid is ervoor gekozen om de resultaten van de drie
subgroepen in een gezamenlijk overzicht te presenteren. Waar mogelijk is er een vergelijking
gemaakt met de uitkomsten van 2016.
Het respons in vergelijking met 2016 en de benchmark gehandicaptenzorg is zeer hoog, 92,2%.
Hoe scoort onze organisatie?
WAT WE VINDEN VAN ALBERO ZORGGROEP
ONZE INZET BINNEN ALBERO ZORGGROEP
2016
BEVLOGENHEID
BETROKKENHEID
WERKGEVERSCHAP

2018
7,8
8,4
7,8

7,8
6,0
6,5

Gemiddelde
Benchmark
7,8
7,7
7,2

HOE TEAMS PRESTEREN
SCORES OP ONDERWERPEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DUURZAAM SUCCESVOLLE TEAMS – GEBASEERD OP HIGH
PERFORMANCE MODELLEN

2016
SAMENWERKING
EFFICIËNT WERKEN
FEEDBACK
VERTROUWEN
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-

7,9
6,2
6,4
7,6

Gemiddelde
Benchmark
7,5
7,0
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HOE WE PRESTEREN ALS MEDEWERKERS

SCORES OP ONDERWERPEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR BEVLOGEN EN GEZONDE MEDEWERKERS- GEBASEERD OP
WERKDRUKMODELLEN

2016
WERKPLEZIER
VITALITEIT
TALENTBENUTTING
WERKTROTS

2018
8,1
7,3
8,2
8,3

7,4
7,2
6,6
8,1

Gemiddelde
Benchmark
7,5
7,1
7,2
8,3

Positieve punten voortkomend uit het onderzoek zijn vertrouwen in de toekomst van de organisatie
en de leidinggevende en duidelijkheid over de doelen van de teams. Deze positieve lijn wordt verder
doorgezet door het continueren van de plenaire bijeenkomsten waardoor men betrokken blijft bij
toekomstplannen en onderdeel is van de toekomst van de organisatie. Daarnaast korte lijnen tussen
de verschillende functies en teams waardoor er duidelijkheid is en directe feedback wordt gegeven.
Tevens ligt de focus in 2019 op het kijken naar persoonlijke wensen en competenties en
medewerkers in hun kracht zetten om samen tot verdere ontwikkeling van locaties te komen.
Ontwikkelpunten zijn meer openheid over wat er speelt en meer waardering voor medewerkers.
Zoals genoemd wordt het komende jaar ingezet op continueren van plenaire bijeenkomsten maar
ook het beter benutten van de verschillende overlegvormen. Voorbeeld hiervan is periodiek
terugkomen op het jaarplan waardoor doelen en richting voor eenieder helder blijft en eenieder
input kan leveren. Door de samenstelling en invoering van het MT is er een kortere lijn tussen
locaties en teams/samenwerkingspartners en MT. Team overleggen zullen een belangrijk platform
gaan vormen om communicatie vanuit het bestuur over te brengen wanneer dat mogelijk is.
Daarnaast wordt een aanpassing van het functiehuis onderzocht gezien de diversiteit en complexiteit
aan doelgroepen.
*zie bijlage voor uiteenzetting resultaten per organisatie

4.2 Teamreflectie

De verschillende teams binnen de organisatie werken continu aan verbetering ten behoeve van
kwaliteit van zorg. Volgens een vastgestelde cyclus vindt er teamreflectie plaats denk aan;
deskundigheidsbevordering, teambuilding, intervisie en supervisie plaats. Tijdens deze momenten
wordt er gekeken naar eigen handelen, ethische dilemma’s, kwaliteit van zorg en continue
verbetering. Ook wordt er systematisch gereflecteerd aan de hand van landelijk vastgestelde
thema’s.

4.3 Opleiding
Voor 2018 is er geïnventariseerd welke behoefte er per team is om de deskundigheid en/of de
kwaliteit te verbeteren. Op basis van deze input is het opleidingsplan opgesteld, de volgende
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cursussen/trainingen hebben in 2018 plaatsgevonden:
Organisatiebreed
•Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik
•Hechting
•Kennissessie WSS

Per team
•Omgaan met agressie/weerbaarheid
•Teamrollen/kwaliteiten

De jeugdlocaties werken volgens de NJI richtlijnen, waar ze het ‘train de trainer’-principe gebruiken
en medewerkers verantwoordelijk maken voor een onderwerp. Deze medewerker traint zijn team en
blijft op de hoogte van de ontwikkelingen mbt de richtlijn.
In het kader van veiligheid en zelfredzaamheid wordt er eenmaal per jaar een BHV-cursus
aangeboden, de herhaling is vervolgens om het jaar. Voor de medewerkers werkzaam met jeugd
wordt hier kinder-ehbo aan toegevoegd.

4.4 Medewerkersvertrouwenspersoon
Albero draagt zorg voor het veilig werken van medewerkers, ook op het gebied van sociale veiligheid.
Onderdeel van deze zorg is het benoemen van onafhankelijke medewerkersvertrouwenspersoon.
Het uitgangspunt is dat klachten in eerste instantie met betrokkenen of in de lijn kunnen worden
besproken en/of opgelost. In situaties waarin de medewerker de consultatie van een objectieve
buitenstaander wenselijk acht, is professionele ondersteuning beschikbaar.
De vertrouwenspersoon van Albero is breed inzetbaar. Dit betekent dat niet alleen klachten van
grensoverschrijdend en ongewenst gedrag besproken kunnen worden, maar dat medewerkers ook
met andere vragen, klachten of uitingen van onvrede - die zij door een gebrek aan vertrouwen of het
gevoel van onveiligheid niet (direct) in de lijn kunnen of durven te bespreken - bij de
vertrouwenspersoon terecht kunnen. Op basis van de professionaliteit van de vertrouwenspersoon
beoordeelt zij, nadat de situatie is aangehoord, of de situatie bij haar rol thuis hoort. Wanneer dit
niet het geval is, zal de medewerker zo mogelijk verwezen worden naar een persoon/functionaris die
hem/haar kan helpen.

4.5 Ontwikkelpunten 2019
-

Uitvoering geven aan opleidingsplan en externe behandeling opzetten.
Acties MTO verder uitzetten.
Business Intelligence tool aanschaffen en implementeren.
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Hoofdstuk 5 Kwaliteitsrapport en visitatie
5.1 Cliëntmedezeggenschap
Albero betrekt cliënten bij haar beleid. Zij kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in de
cliëntenraad. Onder begeleiding van een cliëntenraadondersteuner, overlegt de cliëntenraad met de
directeur van Albero over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Door met elkaar samen te
werken ontstaat er een beter en completer zorgaanbod.
Bevindingen en aanbevelingen over het kwaliteitsrapport volgen nog.

5.2 Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
In 2018 is er een personeelsvertegenwoordiging opgericht volgens de geldende normen. Er is een
mooie afspiegeling van de organisatie. Zij kunnen meedenken en meebeslissen over de
ontwikkelingen en het beleid van de organisatie.
Het rapport is doorgenomen door PVT. Over het algemeen als positief ervaren.

5.2 Raad van Toezicht

Raad van Toezicht heeft het kwaliteitsrapport ontvangen en op inhoud beoordeeld. Verslagging
hiervan is terug te vinden binnen de organisatie.

5.3 Externe visitatie
Op 19 en 21 maart 2019 heeft de externe visitatie met PlusHome plaatsgevonden. Voorafgaand aan
deze data zijn de concept-kwaliteitsrapporten over en weer verstuurd en kritisch doorgelezen. De
dag van visitatie zelf is vormgegeven door een kennismaking, rondleiding bij verschillende locaties en
het doorspreken van en bevragen over de bevindingen van de rapporten volgens de “HOTSEAT”methode. Leerzame ochtenden waarin er ruimte was voor verdiepingsvragen rondom
verschillende thema’s. De feedback is verwerkt in het rapport zoals u het nu leest. De feedback was
met name gericht op het verschil in de zakelijke toon en presentatie van het rapport en de warme en
cliëntgerichte beleving op de locatie.
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Hoofdstuk 6 Reflectie en borging
In het afgelopen jaar is ook het meerjarenbeleidsplan geschreven. Hierin is gekeken naar de
algemene trends en ontwikkelingen in de zorg, hoe hier als organisatie op in te spelen en waar de
focus komt te liggen. De actiepunten uit dit kwaliteitsrapport en het meerjarenplan vormen samen
met de uitkomsten uit het CTO en MTO de basis voor de bedrijfsvoering/beleid in de komende drie
jaren.
In 2019 zijn er plenaire overleggen waarin de voortgang wordt geëvalueerd en de koers kan worden
bijgesteld.

6.1 Kwaliteitsagenda

Kwaliteitsagenda 2019/2020
2019
Q1 Q2 Q3 Q4
Ontwikkeltrajecten
Ontwikkeltraject Zorgproces rond individuele cliënt
Aanpassen (administratieve) organisatie, uitbreiden (ONS, ICT)
Betrekken van netwerk in ONS
Plenaire sessie 2019
Uitbreiden van ONS middels BI Tool
Verwerken van RAI meldingen
Ontwikkeltraject Cliëntervaringen
Acties plan van aanpak CTO uitvoeren
Verder ontwikkelen intern tevredenheidsonderzoek
Zichtbaarheid clientenraad vergroten
Interne verantwoording 2019
Ontwikkeltraject Zelfreflectie in teams
Vaststellen opleidingsplan
Evalueren proces rond de individuele client
Evalueren kwaliteit van betrokkenheid netwerk
Interne verantwoording 2019
Ontwikkeltraject Kwaliteitsrapport
Vaststellen definitieve cyclus 2020 en rapportagekader 2019
Externe verantwoording
Interne verantwoording 2019
Externe visitatie
Benoemen visitatieteam voor visitatie 2020 (minimaal 2 externen)
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Bijlage 1 Overige gegevens Albero
Cijfers zijn gebaseerd op cijfers van Albero Zorggroep op 31-12-2018 met uitsplitsing naar De Kroon
Zorg, De Kroon Plus, Albero Gezinshuizen en Albero Zorg.

Ziekteverzuim 2018:

De Kroon Zorg BV: 5,53%
De Kroon Plus BV: 1,61%
De Betuwe Dagbesteding: 3,35%
Personeelsbeleid
Albero heeft in december 2018:

61 medewerkers in dienst (50,78 fte), waarvan 77% vrouw en 23% man.
Cliëntbeeld
Albero ondersteunt en begeleidt 191 cliënten in totaal, hiervan is 36 % vrouw en 64 % man. De
gemiddelde leeftijdsopbouw is als volgt:

Cliëntbeeld

18%

28%

10%

44%

0-11 jaar
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12-17 jaar

18-29 jaar

30 en ouder
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In onderstaande grafiek wordt de verdeling van de zorgzwaartepakketten weergegeven. In totaal zijn
er 62 cliënten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
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