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Beste lezer,
Met gepaste trots presenteren wij u het Kwaliteitsrapport 2019 van Albero Zorggroep.
Dit rapport is - samen met onze jaarrekening(en) - onderdeel van onze maatschappelijke
verantwoording.
De cliënt is en blijft het uitgangspunt van onze zorg en hulpverlening. Het is de cliënt die centraal
staat in ons denken en doen. Dit is onze missie: “Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent.”
Het afgelopen jaar heeft Albero Zorggroep ingezet op betrokkenheid van medewerkers,
transparantie en het borgen van kwaliteit. Dat resulteerde in een hoge cliënt- en
medewerkerstevredenheid en een ziekteverzuim en personeelsverloop ruim onder het landelijk
gemiddelde. Tegelijkertijd was er sprake van een autonome groei van ons cliëntenbestand.
Negatieve media aandacht van een online platform leidde eind 2019 tot onrust bij onze cliënten,
collega’s en in ons netwerk. Er is actief en met maximale openheid - zowel intern als extern gecommuniceerd om fouten in de berichtgeving te corrigeren. De kwaliteit van zorg die Albero
Zorggroep levert heeft in de publicaties niet ter discussie gestaan. Wij zijn dankbaar voor het begrip
en de steun die wij hebben mogen ontvangen.
Nederland bevindt zich intussen al maanden in de coronacrisis. De medewerkers en cliënten van
Albero Zorggroep zetten zich dagelijks in om besmetting met het virus te voorkomen.
Het is nu belangrijker dan ooit om samen te werken en voor elkaar te zorgen. Dank allen voor jullie
niet aflatende inzet in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,
Thea Holtman
Alex Hesse
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Inleiding
Albero Zorggroep is een groep zorgbedrijven die bestaat uit De Kroon Zorginstelling, De Kroon Plus,
Albero Zorg, Albero Gezinshuizen en De Betuwe Dagbesteding, verder genoemd Albero Zorggroep.
De visie van Albero Zorggroep is: De cliënt staat centraal.
De 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 dat met oprechte
belangstelling voor elke individuele cliënt samen met zijn sociaal netwerk invulling wordt gegeven
aan eigen regie, met zorg op maat en ondersteuning.
Dit rapport is opgebouwd vanuit de disciplines wonen, werken, behandeling en begeleiding. Het is
een weergave van de kwaliteit die Albero levert. Beschreven wordt wat wij onder kwaliteit verstaan,
hoe er op kwaliteit wordt gestuurd, hoe kwaliteit wordt verbeterd en hoe borging van kwaliteit
plaatsvindt. Uitgangspunt voor het Kwaliteitsrapport 2019 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, Raad van Toezicht, personeelsvertegenwoordiging en cliëntenraad.
3. Is een middel voor externe verantwoording.
4. Dient als uitgangspunt voor visitatie.
Het rapport beschrijft:
•
•
•
•

De visie en besturingsfilosofie (hoofdstuk 1).
De verschillende onderdelen/disciplines die als leidraad dienen voor eenduidige
kwaliteitszorg (hoofdstuk 2,3,4,5).
In de verschillende hoofstukken vindt u ook de evaluatie van de actiepunten uit het
Kwaliteitsrapport 2018.
Actiepunten.

Verplichtingen
Dit rapport is onderdeel van de jaarcyclus van Albero Zorggroep. Met het opstellen van dit rapport
wordt voldaan aan de verplichtingen van de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi) en de
Jeugdwet. Aan de voorwaarden die de Wet Langdurige Zorg (WLZ) stelt is in dit rapport voldaan
evenals aan 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, medewerkers
en externe stakeholders.
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Samenvatting
Visie en besturingsfilosofie
Albero Zorggroep staat voor het begeleiden bij verdere ontwikkeling van haar cliënten. Of dit nu
binnen wonen, werken, vrije tijd of in een combinatie van die drie is. Er wordt uitgegaan van eigen
kracht van de cliënt en het stimuleren van de ontwikkeling naar de beste versie van jezelf. Dit is onze
visie: “Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent.”
Cliënten
Ultimo 2019 wonen er 198 cliënten binnen Albero Zorggroep. Medezeggenschap wordt vormgegeven
door de cliëntenraad van Albero Zorggroep. Alle beleidsstukken en ideeën rondom activiteiten,
profilering en maatschappelijke doelen worden behandeld in de cliëntenraad.
Beleid
Het beleid wordt vormgegeven door oog te hebben voor uitdagingen en kansen die bijdragen aan
onze visie.
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 Albero Zorggroep worden continu gestimuleerd om zich te blijven
ontwikkelen. Dit komt ten goede van de kwaliteit van zorg.
Zorgkaart Nederland wordt ingezet om cliënten hun waardering uit te laten spreken.
Albero Zorggroep is ISO-norm 9001:2015 gecertificeerd en volgt het kwaliteitskader vanuit de WLZ.
Daarnaast hebben er metingen plaats, onder andere door middel van interne en externe audits,
zowel gepland als ongepland, door visitatie en intervisie 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 en continuïteit van zorg. Teamleden worden
meegenomen in de missie, visie, kernwaarden en kwaliteitsvragen. Zo wordt de autonomie van ieder
teamlid gestimuleerd. 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 Zorggroep 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 Zorggroep biedt daarnaast begeleiding aan ouder(s) met een (licht) verstandelijke beperking,
psychische en/of gedragsproblematiek bij het opvoeden van hun kind(eren).
Begeleiding wordt vormgegeven door 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 door samen met de
cliënt en waar mogelijk zijn netwerk, een persoonlijk plan op te stellen. Optimale persoonlijke
ontwikkeling en ruimte voor talent zijn speerpunten.
Albero Zorggroep 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 wij 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 van Albero Zorggroep hebben een eigen identiteit en invulling van de
begeleiding. Samen met de cliënt wordt gekeken wat het best passende traject is. De visie: “Je mag
er zijn en je mag zijn wie je bent” is het uitgangspunt op al onze locaties.
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1.2 Besturingsfilosofie en Werkwijze
Het bestuur kijkt voortdurend naar optimalisatie van het bedrijfsmanagement van Albero Zorggroep.
Hierbij wordt ingezet op automatisering waar het kan, maar persoonlijke inzet waar nodig.
Onze zorgprofessionals krijgen zo veel mogelijk verantwoordelijkheid. Het zijn de zorgprofessionals
die dagelijks met zorg bezig zijn, zij kennen de cliënten het beste. Hierbij prefereert Albero Zorggroep
een open cultuur met intervisie en coaching boven hiërarchie. Het bestuur zet in op een omgeving
waarbij medewerkers in staat worden gesteld om eigenaarschap te claimen en verantwoordelijkheid
te nemen.
De visie, het kwaliteitsbeleid en de besturingsfilosofie voor de verschillende organisaties is gelijk. Dat
is dan ook het uitgangspunt van dit rapport: één kwaliteitsrapport voor alle organisaties van Albero
Zorggroep.

Personele
vertegenwoordiging

Cliëntenraad

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur
Zorgexpertise Team

Bedrijfsmanagement

- Gedragswetenschappers
- Behandeling
- Kwaliteit van zorg
- Deskundigheidsbevordering

Albero Zorg
Albero Gezinshuizen

- Financiën
- Cliëntadministratie
- HR
- Controlling

De Kroon Zorginstelling
De Kroon Plus

De Betuwe
Dagbesteding

Figuur 1 Bestuurlijk organogram

Albero Zorggroep neemt de wensen en vragen van haar cliënten als uitgangspunt voor het opstellen
van individuele zorg- en behandelplannen. Hierbij wordt er zoveel mogelijk op eigen regie gestuurd.
Albero Zorggroep levert maatwerk en stelt de cliënt centraal. Wij investeren in een duurzame relatie
van de cliënt met zijn netwerk, zijn begeleider en onze medewerkers.
Daarbij volgen wij de afgesproken kaders met onze stakeholders; zorgkantoren, collega-instellingen
en gemeenten.
Het zorgexpertiseteam bestaat uit gedragswetenschappers met ieder zijn eigen specialisme. Zij
hebben een signalerende en adviserende rol en zorgen in samenwerking met de begeleiding voor
een optimale uitvoering van zorgplannen en de opvolging van de daarin gestelde doelen.
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Bij inhoudelijke projecten en innovatie, waaronder het opstarten van nieuwe locaties of het
benaderen van andere, nieuwe doelgroepen, wordt er gewerkt met projectteams. Verschillende
functies vanuit de organisatie zijn hierbinnen vertegenwoordigd, afhankelijk van de inhoud van het
project.
Taak- en functievolwassenheid en zelfsturend vermogen vormen de basis van de aansturing van
Albero Zorggroep.
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Hoofdstuk 2 Zorgproces rond de individuele cliënt
Albero Zorggroep is trots op de ontwikkeling die zij het afgelopen jaar heeft doorgemaakt als het
gaat om het zorgproces rondom de individuele cliënt. Uit het cliëntervaringsonderzoek en het
Kwaliteitsrapport 2018 kwamen verschillende speerpunten naar voren waar Albero in 2019 met veel
enthousiasme aan gewerkt heeft. De belangrijkste ontwikkelingen:
•

•

•

•

•

Organisatiebrede deskundigheidsbevordering in medicatiegebruik
Uit de Meldingen Incidenten Commissie (MIC) kwam naar voren dat een groot deel van MICregistraties medicatiefouten betroffen (verkeerd tijdstip ingenomen, dosis overgeslagen
etc.). In 2019 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze registraties en
hieruit kwamen meerdere oorzaken naar voren. Eén daarvan was dat er op locatie niet altijd
voldoende kennis is over de verschillende soorten medicatie die cliënten wordt
voorgeschreven. Om deze reden is er gezocht naar een passende scholingsvorm om de
kennis van begeleiders op het juiste niveau te krijgen. Er is gekozen voor een E-learning in
medicatiegebruik van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). In het tweede
kwartaal van 2020 zullen alle medewerkers en gezinshuisouders deze scholing volgen. De
scholing is gericht op medicatiegebruik binnen de gehandicapten- en jeugdzorg. Het betreft
een basismodule die de komende drie jaar uitgebreid kan worden middels een
verdiepingscursus op individueel- of locatieniveau.
Registratie instrument ontwikkelen en implementeren t.a.v. agressie incidenten bij cliënten
In 2019 heeft het zorgexpertiseteam zich gebogen over het ontwikkelen van een registratie
instrument ten behoeve van agressie incidenten. Zo is de RAI (Registratie Agressie Incident)
ontstaan. De RAI is een instrument waarin agressie incidenten die in lijn liggen met de
problematiek/beperking van de cliënt worden geregistreerd. Door deze incidenten te
registreren en samen met de betrokken gedragswetenschapper te bespreken komt er meer
duidelijkheid rondom triggers die leiden tot agressie en kunnen preventieve maatregelen
volgen om incidenten te voorkomen. Een uitkomst kan bijvoorbeeld de inzet van behandeling
zijn.
Uitbreiden inzetbaarheid consultatiedienst
Na inventarisatie van de behoefte van gezinshuisouders ten aanzien van de consultatiedienst
is de dienst medio 2019 uitgebreid van de 24-uurs teamlocaties naar alle woonlocaties.
Hierdoor kunnen nu ook alle gezinshuizen gebruik maken van deze dienst, die 24 uur per dag
bereikbaar is. Deze extra ondersteuning wordt binnen de gezinshuizen als toegevoegde
waarde ervaren.
Implementeren van organisatie breed ECD
Het eerste kwartaal van 2019 is er hard gewerkt om de ONS-omgevingen van de
verschillende bedrijven samen te voegen tot één ONS. Dit ECD (elektronisch cliënten dossier)
is in het tweede kwartaal van 2019 uitgerold en draagt bij aan uniformiteit en transparantie
binnen de organisatie.
Verbeteren cliënttevredenheidsmeetinstrument; beter aansluiten op de diversiteit van de
doelgroepen binnen de organisatie
Dit speerpunt wordt in 2020 opgepakt en staat al in de startblokken. In september 2020
wordt een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. In het eerste kwartaal van 2020 is een
eerste voorstel gedaan door Ipso Facto voor de opzet van het onderzoek. In het tweede
kwartaal wordt er gekeken welke opzet het meest aansluit op de verschillen tussen de
jeugdigen en de volwassenen.
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2.1 Innovatie
Albero Zorggroep blijft, samen met haar stakeholders, innoveren om zorg en begeleiding zo
doelmatig mogelijk vorm te geven. Deze innovatie wordt vormgegeven door samenwerking maar ook
door (product)ontwikkeling.
Bijzonder trots is Albero Zorggroep op haar onderscheidende ouder-kind voorziening. Albero
Zorggroep zet dit product al voor de geboorte in bij aanstaande ouders ter voorbereiding op de
nieuwe levensfase.
Een goede hechting tussen een ouder en kind is belangrijk. Binnen Albero Zorggroep wordt dit
bereikt door een intensieve samenwerking tussen de ouder-kind locatie en de kindhuizen. De
samenwerking zorgt voor het ontlasten van ouders door de zorg gedeeltelijk van ouders over te
nemen of een logeerplek te bieden in een kindhuis. Vervolgens kunnen kinderen bij een eventuele
uithuisplaatsing in een van deze huizen terecht, waarbij het proces voor zowel ouders als kind
zorgvuldig wordt begeleid door dezelfde casemanager.
Hierbij wordt continu gekeken naar het belang van het kind en de balans tussen draagkracht en
draaglast van ouders. Door ouders mee te nemen in dit traject wordt het een gedragen beslissing en
kunnen ouders dit ook uitstralen naar het kind. Dit stimuleert de hechting en de ouder-kindrelatie.
In 2020 richt Albero Zorggroep zich op het verder ontwikkelen van ouder-/gezinsbegeleiding, zowel
intern als extern.

2.2 Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
Albero Zorggroep werkt met de software applicatie ONS van Nedap. Deze applicatie bevat o.a. het
ECD, het elektronisch cliënten dossier. Albero Zorggroep ondersteunt cliënten zo goed mogelijk,
passend bij ieders wensen en mogelijkheden. Dit gaat gepaard met de nodige registratie en
administratie. ONS ondersteunt hierbij door te faciliteren in het stroomlijnen van processen, op een
eenvoudige en efficiënte manier. Zo blijft er zoveel mogelijk ruimte beschikbaar voor de begeleiding
en tijd voor de cliënt. In 2018 en het eerste kwartaal van 2019 is er hard gewerkt om de twee ONSomgevingen samen te voegen tot één Albero Zorggroep elektronisch cliënten dossier. In het tweede
kwartaal van 2019 is dit organisatiebrede ECD uitgerold. Dit is zonder noemenswaardige problemen
verlopen.

2.3 Zorgexpertise Team
Het Zorgexpertise Team is samengesteld uit gedragswetenschappers met ieder zijn eigen
specialisatie en behandelvaardigheden. Alle gedragswetenschappers beschikken over een
academische achtergrond en zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Op deze wijze is Albero Zorggroep in staat om voor al haar locaties een passende professional te
bieden met kennis van de doelgroep.
Het jaar 2019 stond voor het Zorgexpertise Team in het teken van deskundigheidsbevordering. Zowel
binnen het team als organisatiebreed. Er zijn twee scholingen gegeven door het team. Een scholing
met betrekking tot seksuele ontwikkeling bij kinderen en hoe dit bespreekbaar te maken en een
deskundigheidsbevordering over autisme en begeleidingshandvaten.
Bij (vermoedens van) seksueel misbruik en huiselijk geweld heeft Albero Zorggroep de beschikking
over een zogenoemde aandachtfunctionaris. Zij is een eerste aanspreekpunt bij een vermoeden
rondom huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik. In 2019 startte een tweede
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gedragswetenschapper met de opleiding waardoor het team nu twee aandachtfunctionarissen kent.
Aanvullend werd binnen het Zorgexpertise Team de cursus ‘Seksuele ontwikkeling bij jeugdigen en
werken met het vlaggensysteem’ gevolgd.
In 2020 wordt de deskundigheidsbevordering binnen het Zorgexpertise Team voortgezet met
verdiepingscursussen over autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd. Er zal scholing worden
gevolgd in de behandeltechnieken ACT en EMDR.

2.4 Incidentmeldingen
Om inzicht te krijgen en te kunnen sturen op veilige zorg worden op cliëntniveau incidenten
geregistreerd middels de RAI (Registratie Agressie Incidenten) en de MIC (Melding Incidenten
Cliënten). Beide worden vastgelegd in ONS.
In 2019 zijn er in totaal 34 MIC registraties gedaan (2018: 76) verdeeld over 10 cliënten.
Dit betroffen meldingen van de volgende aard: agressie-incident verbaal, agressie-incident nonverbaal, fysiek letsel, medicatiefout, seksualiteit/seksueel grensoverschrijdend gedrag en val- of
stootincident.
De categorie medicatiefout had met 19 registraties (2018: 29) de hoogste prevalentie.
In het eerste kwartaal van 2019 zijn verschillende maatregelen getroffen om medicatiefouten te
voorkomen zoals overleg met de apotheek over medicatietijden en het aanstellen van een
medewerker als medicatieverantwoordelijke. De maatregelen hebben in de tweede helft van 2019
geleid tot een reductie naar 6 meldingen.
De inzet blijft: voorkoming van medicatiefouten. In 2020 wordt een organisatiebrede scholing in
medicatiegebruik gegeven door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Na de categorie medicatiefouten, worden de meeste meldingen gedaan in de categorie seksualiteit/
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Binnen Albero is aandacht geweest voor het onderwerp seksualiteit middels een scholingsdag in mei
en juni 2019. Daarnaast zijn er voorlichtingsmaterialen aangeschaft die begeleiders en behandelaren
kunnen gebruiken om over het onderwerp seksualiteit in gesprek te gaan met de cliënt. Er is over
verschillende meldingen intercollegiaal overleg geweest met de aandachtsfunctionaris huiselijk
geweld en seksueel misbruik. Vier van de vijf meldingen zijn gedaan bij jeugdigen van een 24uurslocatie. Het exploreren van seksuele gevoelens en gedragingen past deels bij de leeftijdsfase
waarin deze cliënten zich bevinden.
Anders dan bij een MIC-melding heeft er bij een RAI-melding een incident plaatsgevonden door
toedoen van de cliënt, die in de lijn ligt bij zijn problematiek en die niet is ontstaan door een
materiële fout of organisatorisch gebrek. Denk daarbij aan: fysieke of verbale agressie, intimidatie of
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Doel van het registreren van deze incidenten is
dossiervorming op cliëntniveau zodat er meer inzicht wordt gekregen in de problematiek en
eventuele triggers. Deze meldingen worden in behandeling genomen door de betrokken
gedragswetenschapper en besproken in de overleggen op locatie en/of tijdens intervisie. In 2019
werden er voor 29 cliënten één of meerdere RAI-meldingen gedaan, verdeeld over negen
woonlocaties en één dagbestedingslocatie, met een totaal van 90 meldingen. Alle meldingen zijn
besproken met de betrokken gedragswetenschapper en het desbetreffende team of
gezinshuisouders. Daar waar nodig zijn maatregelen, zoals behandeling of het opstellen van een
signaleringsplan ingezet.
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Zowel de MIC- als RAI-registraties zijn ook instrumenten om het beleid op organisatiebreed niveau te
vormen c.q. aan te passen. In 2019 hebben de registraties niet geleid tot beleidswijzigingen.

2.5 Klachtmeldingen
Albero hecht grote waarde aan de verbetering van de kwaliteit van ondersteuning en het
arbeidsklimaat. Signalen van onvrede kunnen door cliënten en medewerkers direct kenbaar worden
gemaakt bij de organisatie. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan men
zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Quasir geeft advies en begeleiding
bij het indienen van een klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing. Wanneer men niet
tevreden is met het oordeel kan de klacht worden gemeld bij Zorggeschil, dat een bindende uitspraak
doet.
In het kader van interne klachtbehandeling heeft Albero een klachtencommissie die is samengesteld
uit een gedragswetenschapper, de coördinator kwaliteit en een directielid.
Er zijn in 2019 door cliënten 5 klachten intern ingediend (2018: 11).
Er zijn geen in 2019 geen klachten binnen gekomen bij Quasir (2018: 3).
Het aantal klachten, zowel in- als extern, is afgenomen ondanks dat de klachtencommissie actief
onder de aandacht wordt gebracht. Alle klachten zijn binnen vier weken afgehandeld.

2.6 Meldingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Er zijn in 2019 geen incidenten geweest waarvoor melding bij de IGJ noodzakelijk was. Ook heeft de
IGJ geen bezoeken afgelegd aan een van de locaties van Albero Zorggroep.

2.7 Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)-functionaris
Alle mogelijke processen waar persoonsgegevens worden verwerkt worden geaudit door de interne
AVG-functionaris. Het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), met betrekking tot vragen
en klachten over de verwerking van persoonsgegevens, loopt via de AVG-functionaris.
Het afgelopen jaar zijn er vier datalekken geregistreerd. Er zat geen verband tussen deze meldingen.
Alle vier de datalekken zijn tot een enkel persoon beperkt gebleven en hersteld. Eén melding had te
maken met het te lang beschikbaar houden van een zorgdossier voor de gezinshuisouders na
verhuizing naar een andere interne locatie. Er zijn aanpassingen in het werkproces gemaakt om een
dergelijk datalek in de toekomst te voorkomen.
Aangezien de datalekken geen materiële impact hadden heeft er geen melding plaatsgevonden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Voor 2020 heeft de AVG-functionaris een aantal speerpunten geformuleerd. De implementatie van
Zorgmail voor alle medewerkers op kantoor is er daar een van.
Ook het gebruik van de beveiligde server voor het intern uitwisselen van gegevens is een belangrijk
speerpunt en draagt bij aan een verminderde kans op datalekken. Om dit te waarborgen is er een
uitwisselingsschijf in gebruik genomen. Daarnaast is het communiceren van cliëntgegevens via de
berichtenservice van ONS een onderwerp waar de AVG-functionaris zich momenteel mee bezig
houdt. Onderzocht wordt of de berichtenservice van ONS voldoet als intern communicatiemiddel.
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Om de interne kennis met betrekking tot de privacy te borgen en bewustwording te vergroten zullen
er in 2020 geplande en ongeplande interne audits met betrekking tot gegevensbescherming worden
gehouden.

2.8 Consultatiedienst
De consultatiedienst is buiten kantoortijden beschikbaar voor consultatie, overleg en advies. De
consultatiedienst wordt gedraaid door verschillende coördinatoren. Indien nodig kan een directielid
worden ingeschakeld.
In 2019 is de consultatiedienst uitgebreid van de 24-uurslocaties naar alle woonlocaties, dus inclusief
de gezinshuizen. De beschikbaarheid van de consultatiedienst voor gezinshuizen wordt als
toegevoegde waarde ervaren.

2.9 Cliëntvertrouwenspersoon
Albero Zorggroep heeft een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon om een veilige en vertrouwde
omgeving te creëren en om gerichte, laagdrempelige en adequate hulp te kunnen bieden als dat
gewenst of noodzakelijk is. Albero Zorggroep werkt hierbij samen met drs. Ellen Goedings Psycholoog
NIP van psychologenpraktijk Puur.
De cliëntvertrouwenspersoon heeft in 2019 verscheidene woon- en dagbestedingslocaties bezocht
met als doel zowel de cliënten als hun (woon- en werk-) begeleiders beter te leren kennen, evenals
de werk- en woonomgevingen. Op hun beurt hebben cliënten en medewerkers kennis kunnen maken
met de cliëntvertrouwenspersoon en heeft men nu ook een gezicht bij de naam. Voor cliënten werkt
dat drempelverlagend.
De cliëntvertrouwenspersoon heeft in 2019 twee keer een bijeenkomst van de cliëntenraad
bijgewoond. Het aantal contactmomenten tussen de clientvertrouwenspersoon en cliënten over het
jaar 2019 is 77 (2018: 34).
De contactmomenten zijn als volgt te verdelen: ‘face to face’ contact (35), telefonisch consult (17 en
mailcontact/appcontact (25).
In 2019 zien we een toename in de contactmomenten. Met name het appcontact is toegenomen.
Gezien de laagdrempelige manier van communiceren is dit geen onverwachte trend. De telefonische
consulten zijn eveneens (licht) toegenomen ten opzichte van de vorige jaren. Een verklaring van de
toename kan liggen in het feit dat er intern meer bekendheid is gegeven aan de
cliëntvertrouwenspersoon. Ook is de contactpersoon “bekender binnen de organisatie” waardoor
cliënten hem makkelijker weten te vinden.
Bereikbaarheid, zichtbaarheid en laagdrempeligheid en bovenal het samen opbouwen van
vertrouwen bij cliënten heeft hierbij een rol gespeeld.
Onderwerpen die naar voren zijn gekomen in de contactmomenten met de
cliëntvertrouwenspersoon zijn onder te verdelen in een vijftal thema’s: feedback geven en
ontvangen (zowel bij cliënten onderling als bij de begeleiders richting cliënten en vice versa), de
vrijheid of gevoelde beperktheid van bewegen van cliënten, onduidelijkheden over regels en
richtlijnen binnen de organisatie, (ervaren) pestgedrag op de werkvloer en omgangsvormen in het
algemeen.
Deze thema’s zullen leidend zijn bij interne trainingen en deskundigheidsbevordering van
medewerkers. Het geven en ontvangen van feedback naar aanleiding van (on)gewenst gedrag, is het
eerste thema dat in een trainingsvorm zal worden aangeboden. In 2020 wordt hier samen met de
cliëntvertrouwenspersoon vorm aan gegeven.
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In 2020 staan er wederom bezoeken gepland bij de dagbesteding en een aantal (nieuwe)
gezinshuizen. Daarnaast zal de cliëntvertrouwenspersoon een keer aanwezig zijn bij de cliëntenraad.
Het regelmatig bezoeken van de woon- en werklocaties blijft een speerpunt. Betrokkenheid en
zichtbaarheid van de cliëntvertrouwenspersoon is van blijvend belang.

2.10 Ontwikkelpunten 2020
Albero heeft ook voor 2020 een aantal ontwikkelpunten opgesteld om de zorg voor de individuele
cliënt verder te verbeteren en de kwaliteit van zorg te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Dit
zijn de speerpunten:
•
•

•
•

•

•

Nog meer bewustwording creëren bij medewerkers op het gebied van privacy en veilig
communiceren over cliënten.
Verdere deskundigheidsbevordering binnen het Zorgexpertise Team op het gebied van
autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd en verdiepingscursussen in de
behandeltechnieken van ACT en EMDR.
Medewerkers scholen in medicatiegebruik om meer bewustzijn te creëren over de
werking van veel voorkomende medicijnen en scholen in verantwoord gebruik.
Het implementeren van Zorgmail en het stimuleren van het gebruik van onze interne
uitwisselschijf ten behoeve van het onderling, op een veilige manier, uitwisselen van
cliëntgebonden informatie.
Aandacht voor thema’s die voort zijn gekomen uit gesprekken met de
cliëntvertrouwenspersoon: het geven en ontvangen van feedback, vrijheid of gevoelde
beperktheid van bewegen, onduidelijkheid over de regels en richtlijnen die gelden
binnen de organisatie, (ervaren) pestgedrag en omgangsvormen in het algemeen.
Doorzetten van bezoeken aan dagbestedingslocaties en (nieuwe) woonlocaties door de
cliëntvertrouwenspersoon om zichtbaarheid en betrokkenheid blijvend te vergroten.
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Hoofdstuk 3 Cliënten aan het woord
3.1 Cliëntenraad
Albero Zorggroep betrekt haar cliënten bij beleidsvorming. Cliënten kunnen meedenken, meepraten
en meebeslissen vanuit de cliëntenraad.
Onder begeleiding van een cliëntenraadondersteuner, overlegt de cliëntenraad met het bestuur van
Albero Zorggroep over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Door met elkaar samen te
werken ontstaat een beter en completer zorgaanbod met een breed draagvlak.
Op 1 juli 2020 treedt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking. In
navolging van de nieuwe wetgeving wordt een onafhankelijke coach/extern ondersteuner voor de
cliëntenraad aangesteld vanuit VraagRaak.

3.2 Cliëntervaringsonderzoek
In 2018 is er een cliëntervaringsonderzoek gehouden. De resultaten (bijlage 2) en analyse hiervan zijn
besproken in het Kwaliteitsrapport 2018. Uit dit onderzoek kwam een aantal ontwikkelpunten naar
voren waar in 2019 vorm aan is gegeven, deze worden hieronder besproken. De uitwerking van een
aantal ontwikkelpunten loopt in 2020 door.
Ontwikkelpunten:
• Meer uitdaging bij dagbesteding door langdurige opdrachten met meer diepgang en
afwisseling. Daarbij wel rekening houden met de werkdruk
Hier is in 2019 gehoor aangegeven door dagbestedingsdeelnemers in meerdere onderdelen
van de keten te laten participeren. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van eigen
geproduceerd werk. Daarnaast is de INVRA tool aangeschaft; een meetinstrument waarmee
de eigenwaarde en zelfredzaamheid van cliënten kan worden versterkt. Alle teamleiders
hebben in 2019 scholing gekregen in het werken met INVRA. Inherent aan het werken met
deze tool is de groeiende vraag naar externe stageplekken waar cliënten hun kwaliteiten op
de werkvloer kunnen laten zien, hun interesses kunnen ontdekken of waar men mogelijk
door kan groeien naar regulier werk. Denk aan stages bij boerderijen, fietsenmakers,
maneges, verzorgingstehuizen, horeca etc. Teamleiders werken ook in 2020 aan uitbreiding
van de stageplekken.
• De begeleiding neemt je serieus en er is een goede omgang met andere cliënten
Hieraan zal in 2020 meer vorm worden gegeven door in samenwerking met de
cliëntvertrouwenspersoon op locaties in kleine groepen workshops te organiseren. In deze
workshops staat centraal wat de gewenste bejegening is door de begeleiding maar ook hoe
deelnemers het beste kunnen omgaan met feedback. De workshops zullen plaatsvinden in
het derde kwartaal van 2020.
• Cliënten werven voor de cliëntenraad zodat elke doelgroep is vertegenwoordigd
In 2020 wordt er een onafhankelijke coach/extern ondersteuner aangesteld door VraagRaak.
Nieuwe wetgeving bepaalt dat de centrale en de decentrale cliëntenraad samengevoegd
moeten worden. De eerste taak van deze coach is dan ook het werven van nieuwe leden
voor de samengevoegde cliëntenraad. Op deelonderwerp is het de bedoeling dat vanuit de
cliëntenraad commissies worden samengesteld. Op deze manier vertegenwoordigt de
cliëntenraad alle locaties en elke doelgroep.
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3.3 Analyse van zorgplannen
In het zorgplan is voor de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger ruimte om een losse
gedachtegang of opmerking te plaatsen. Deze kan betrekking hebben op de gebieden wonen,
school/werk/dagbesteding en vrije tijd. Men heeft hier de ruimte om feedback te geven of voor
aandachtspunten die geen vast onderdeel van het zorgplan zijn. Deze aanvullingen zijn geanalyseerd
om te zien wat er speelt bij cliënten of wettelijk vertegenwoordigers en onderzocht is hoe Albero
Zorggroep hier gehoor aan kan geven. De volgende aandachtspunten komen het meeste terug.
• Kinderen willen meer en beter contact met ouders
Albero Zorggroep heeft als visie dat ouders altijd ouders blijven. Voor de kinderen die wonen
bij Albero Zorggroep is het van belang dat ze een normale relatie met het liefst beide ouders
of andere belangrijke personen in hun netwerk onderhouden. Albero Zorggroep blijft
onderzoeken wat er voor ouders gedaan kan worden om hieraan bij te dragen. Denk aan een
cursus waarin ouders worden meegenomen in begeleidingstips. Bijvoorbeeld over het
vormgeven van een gestructureerd weekeinde, een vakantie waarbij rekening wordt
gehouden met de problematiek van hun kind of actief gaan oefenen met het uitbreiden van
verblijf bij ouders. Hiervoor zet Albero intensieve ouderbegeleiding in. Het einddoel is dat de
kinderen zoveel als mogelijk thuis gaan wonen.
• Meer bewegen en een betere gezondheid
Voor Albero Zorggroep en haar cliënten is gezondheid een belangrijk punt van aandacht. Het
is daarom goed dat er regelmatig wordt bewogen door iedereen. Om deze reden is er in
2019 vanuit een bewegingsagoog een plan opgesteld hoe sport een onderdeel gemaakt kan
worden in de dagelijkse gang van zaken binnen de dagbesteding. In 2020 zal worden gestart
met een pilot waarin dit plan leidend zal zijn.
• Zelfstandig wonen als perspectief
Een groot aantal cliënten noemt zelfstandig wonen als een gewenst perspectief. Tussen
wonen met 24 uurs zorg en zelfstandig wonen zitten verschillende niveaus. Albero Zorggroep
wil zoveel mogelijk op de verschillende niveaus stimuleren en faciliteren. Op deze wijze
wordt de kans op succes vergroot. Voor bestaande cliënten heeft Albero Zorggroep reeds
een ambulant team beschikbaar. In 2020 wordt de mogelijkheid tot het opzetten van een
ambulant team voor nieuwe cliënten onderzocht. Albero Zorggroep ervaart daarnaast dat de
beschikbare woonruimte krap is. Voor cliënten waarbij ambulantisering mogelijk is, is het
lastig om geschikte woonruimte te vinden. In 2020 zal verdere samenwerking worden
gezocht met woningaanbieders en gemeenten om dit vraagstuk gezamenlijk aan te pakken.

3.4 Ontwikkelpunten 2020
Albero heeft ook in 2020 een aantal speerpunten opgesteld om gehoor te geven aan de wensen en
behoefte van onze cliënten. Dit zijn de speerpunten:
•
•

•
•

Uitbreiding van externe stageplaatsen voor de dagbesteding en uitstroom naar regulier werk.
Het geven van workshops door de cliëntvertrouwenspersoon met als thema het geven en
ontvangen van feedback, vrijheid of gevoelde beperktheid van bewegen, de
(on)duidelijkheden over de regels en richtlijnen die gelden binnen de organisatie, (ervaren)
pestgedrag en in het algemeen ‘omgangsvormen’.
Het samenstellen van een cliëntenraad waarin elke doelgroep evenredig vertegenwoordigd
is.
Het faciliteren in meer ondersteuning bij ouders en ander netwerk om thuis wonen voor
kinderen te bevorderen.
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•
•
•

Het implementeren van sport en beweging als dagelijks onderdeel van de dagbesteding.
Het bieden van (meer) ambulante ondersteuning om cliënten beter te kunnen ondersteunen
richting een perspectief van zelfstandig wonen.
Middels samenwerking met woningaanbieders passende woonruimte vinden waarbij
ambulantisering mogelijk is.

In oktober 2020 wordt een cliëntervaringsonderzoek gehouden om de actuele behoefte te
inventariseren en te toetsen in hoeverre de uitgezette acties tot resultaat hebben geleid. Albero
Zorggroep is in samenwerking met Ipso Facto, het Zorgexpertise Team en de cliëntenraad bezig om
de basisvragenlijst passend te maken voor elke doelgroep. Hiermee wordt de kwaliteit van het
onderzoek vergroot en zal Albero Zorggroep in staat zijn om gerichtere acties en verbeteringen in te
zetten.
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Hoofdstuk 4 Teamreflectie
Albero is trots op de ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn doorgemaakt bij de teams.
In 2019 heeft de focus binnen de teams gelegen op:
• Reflecteren op eigen handelen en hoe de cliënt meer centraal stellen
Er wordt volgens een vaste cyclus op verschillende niveaus overleg gehouden, er wordt
intervisie en supervisie ingezet door een extern onafhankelijk persoon. Daarnaast hebben er
per team inhoudelijke trainingen en trainingen gericht op teamontwikkeling plaatsgevonden,
naar behoefte van de teams.
• Blijvend inventariseren van individuele competenties/wensen en inzetten op
doorgroeimogelijkheden
Er hebben in het afgelopen jaar een aantal medewerkers promotie gemaakt of zijn van
werkplek gewisseld. De lijnen tussen medewerkers worden korter zodat er sneller kan
worden geschakeld.
• Uitvoering geven aan het opleidingsplan
De opleidingsplannen die voor 2019 zijn opgesteld zijn geïmplementeerd.
Acties MTO verder uitzetten
In 2018 is een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers (MTO) uitgevoerd.
Ontwikkelpunten waren meer openheid over wat er speelt en meer waardering voor
medewerkers. In 2019 is ingezet op het continueren van de plenaire bijeenkomsten maar
ook op het beter benutten van de verschillende overlegvormen. Er is een kortere lijn tussen
locaties en teams/samenwerkingspartners en het managementteam (MT). Teamoverleggen
vormen een belangrijk platform om communicatie vanuit het bestuur over te brengen.
Onderzocht wordt of een aanpassing van het functiehuis nodig is wegens de toenemende
diversiteit en complexiteit van de cliënten.

4.1 Medewerkers tevredenheidsonderzoek
In september 2018 is onder de medewerkers van Albero een medewerkers tevredenheidsonderzoek
(MTO) gehouden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Effectory. Het onderzoek is verdeeld in drie
subgroepen: medewerkers van de 24-uurs locaties, medewerkers dagbesteding en medewerkers
staf. Uitkomsten zijn opgenomen in bijlage 3 en besproken in het Kwaliteitsrapport 2018. In
september 2020 wordt in samenwerking met Effectory opnieuw een MTO uitgevoerd. De
belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek van 2018 worden opnieuw tegen het licht gehouden.

4.2 Teamreflectie
De teams van Albero Zorggroep werken continu aan verbetering ten behoeve van kwaliteit van zorg.
Volgens een vastgestelde cyclus vindt er teamreflectie plaats, denk hierbij aan
deskundigheidsbevordering, teambuilding, intervisie en supervisie. Tijdens deze momenten wordt
gekeken naar eigen handelen, ethische dilemma’s, kwaliteit van zorg. Ook wordt er systematisch
gereflecteerd aan de hand van landelijk vastgestelde thema’s.
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4.3 Opleidingen
Voor 2019 is geïnventariseerd welke behoeftes er organisatiebreed en op teamniveau zijn met
betrekking tot deskundigheidsbevordering of cursussen. Op basis van deze input is het opleidingsplan
opgesteld. De volgende cursussen en trainingen hebben in 2019 plaatsgevonden:
• Organisatiebreed: verdiepingstraining omgaan met autisme en deskundigheidsbevordering
seksuele ontwikkeling bij kinderen
• Op teamniveau: de-escalerend werken en kwaliteits-/teamontwikkeling
Daarnaast zijn er in 2019 op individueel niveau opleidingen gevolgd, deze opleidingen waren zowel
gericht op zorginhoud als op competentieniveau.
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 met betrekking tot de richtlijnen.
In het kader van veiligheid en zelfredzaamheid wordt eenmaal per jaar een BHV-cursus aangeboden,
de herhaling is vervolgens om het jaar. Ook in 2019 heeft de BHV-cursus plaatsgevonden. Voor de
medewerkers die met jeugd werken wordt hier in 2020 kinder-EHBO aan toegevoegd.
Tenslotte heeft Albero Zorggroep in 2019 op verschillende plekken ruimte geboden voor
werkervarings- en stageplekken. Het opleidingsniveau is afhankelijk van de functie, dit varieert van
MBO- tot WO-niveau.

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 een 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 via BuroOverbeek te
Enschede.
Albero Zorggroep stimuleert medewerkers om zaken bespreekbaar te maken en kiest ervoor om de
medewerkersvertrouwenspersoon breed in te zetten.
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 thuishoort. Wanneer dit niet het geval is, zal de medewerker zo mogelijk worden
verwezen naar een functionaris die hem wel kan helpen.
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4.5 Ziekteverzuim
In de bijlage zijn de cijfers van het ziekteverzuim van 2019 opgenomen.
Het ziekteverzuimpercentage van Albero Zorggroep ligt met 3,9% ruim onder het landelijk
gemiddelde van 5,9% (Bron: EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019).
Opvallend was dat onder de begeleiders wonen het ziekteverzuim met 1,48% zeer laag was.
Het verzuim onder de begeleiding dagbesteding was met 12,37% het hoogst.
Bij de dagbesteding zijn 14,36 FTE in dienst waarvan 2 medewerkers langdurig ziek waren.
Er wordt veel ingezet op gezondheid. Zo worden ergonomische werkplekken gecreëerd voor onze
medewerkers en kunnen medewerkers trainingen volgen op het gebied van vitaliteit.
Albero Zorggroep blijft zich ook in 2020 inzetten om het lage ziekteverzuim te borgen.

4.6 Personeelsverloop
Albero Zorggroep had over 2019 een personeelsverloop van 7,8%. Hiermee blijft Albero Zorggroep
ruim onder het landelijk gemiddelde van 15,7% (Bron: EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg
2019).
Opvallend was dat er op een recent geopende locatie sprake was van een hoger personeelsverloop.
Mogelijk heeft dit te maken met het samenstellen van een nieuw team. Bij de woonteams die langer
actief zijn was er geen of in beperkte mate sprake van personeelsverloop.

4.7 Ondernemingsraad
In 2018 is er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht volgens de geldende normen. De
PVT is een afspiegeling van de organisatie. Leden van de PVT kunnen meedenken en meebeslissen
over ontwikkelingen en intern beleid.
Vanwege onze groei en door het consolideren van de bedrijven zal Albero Zorggroep in 2020 zich
gaan inzetten om een Ondernemingsraad (OR) te vormen. Om zoveel mogelijk autonomie te borgen
zal een externe partij worden ingezet om dit proces vorm te geven.

4.8 Ontwikkelpunten 2020
Albero heeft in 2020 een aantal speerpunten opgesteld om meer gehoor te geven aan de wensen en
behoeften van de medewerkers. Dit zijn de speerpunten:
•
•

Uitvoeren van het tweejaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek.
Instellen van een ondernemingsraad
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Hoofdstuk 5 Reflectie en visitatie
5.1 Externe visitatie
In 2018 heeft er tussen PlusHome en Albero Zorggroep een visitatieplaats gevonden. Bevindingen
zijn terug te lezen in het Kwaliteitsrapport 2018.
Op bestuursniveau heeft er in januari 2020 een vervolggesprek op deze visitatie plaatsgevonden.
Hierin is teruggeblikt op 2019, waarin Albero en PlusHome over en weer contact hebben gehad op
cliëntniveau met betrekking tot doorstroommogelijkheden.
Ook is gesproken over mogelijke samenwerking op het gebied van beschermd wonen en andere
onderwerpen waarbij synergie behaald kan worden.
Tot slot zijn ideeën uitgewisseld over hoe om te gaan met ambulantisering, de obstakels die men
hierbij tegenkomt en de groeiende complexiteit van de doelgroep.
Dit jaar vindt er opnieuw een visitatie plaats.

5.2 Centrale cliëntenraad (CCR)
De cliëntenraad heeft trouwe leden die zeer betrokken zijn. De CCR ervaart de organisatie als goed
benaderbaar. De CCR geeft aan duidelijke antwoorden op vragen te krijgen. De leden voelen zich
serieus genomen wanneer ze gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Zij kijken uit naar de
samenwerking met de nieuwe cliëntenraadondersteuner. Het doel van de samenwerking is verdere
professionalisering van de CCR.
De CCR geeft na lezing van het concept Kwaliteitsrapport aan tevreden te zijn en dat de organisatie
zo door moet gaan. Twee reacties:
“Ik vind dat jullie een mooi zorgplan hebben samengesteld. Waarbij jullie mooi omgaan om een zo
goed mogelijke zorg te leveren, ik heb geprobeerd kritiek punten te bedenken alleen kon ik er geen
vinden. Ik woon zelf ook met plezier bij Albero.”
“Ik vind het een goed rapport. Ik vind het heel belangrijk en dat staat er ook in dat iedereen zijn eigen
persoonlijke groei kan maken naar zelfstandigheid.”

5.3 Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
“Als vertegenwoordiging van het personeel heeft de PVT het concept Kwaliteitsrapport gelezen. De
PVT herkent de organisatie waarvoor we werken in dit rapport. Het doet de PVT goed te zien dat
aankomend jaar gekeken wordt naar de vorming van een Ondernemingsraad. Dit is naar ons inzicht
veel passender bij de grootte van de huidige organisatie en bij de toekomst van de Albero Zorggroep.
Graag zou de PVT een rol spelen bij de vorming van een nieuwe Ondernemingsraad. Het lijkt ons niet
direct nodig om hiervoor expertise van buiten in te roepen. Naar ons idee kan een professionele
organisatie als de onze prima zelf de overgang naar een OR coördineren. Wij kijken ernaar uit om
samen met de organisatie zorg te dragen voor deze overgang. Verder is de PVT erg tevreden dat
ziekteverzuim een aparte paragraaf heeft gekregen, dit onderwerp kan nooit genoeg aandacht
krijgen. De PVT kijkt er tenslotte naar uit het aankomend jaar over de meest uiteenlopende
onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.”
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5.4 Raad van Toezicht (RvT)
“Als Raad van Toezicht staan we op afstand nabij. We zien en horen de waarderingen van de
cliënten, de inzet en betrokkenheid van de medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie.
Dit Kwaliteitsrapport is een mooie weergave van het afgelopen jaar. Het laat zien wat goed gaat in de
organisatie en ook wordt er stil gestaan bij wat nog beter kan. Voor de cliënten, de medewerkers en
de organisatie. We zijn een groeiende en lerende organisatie en met elkaar geven we vorm en
inhoud aan onze visie ’Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent’. De waarden van Albero zijn
richtinggevend voor het functioneren van de Raad van Toezicht. Bij alle vraagstukken is de cliënt
steeds het uitgangspunt.
Als Raad van Toezicht kijken we met vertrouwen naar de toekomst. We kijken uit naar de verdere
ontwikkelingen en spreken onze dank uit voor ieders bijdrage aan de organisatie. Met elkaar zijn en
maken we Albero Zorggroep!”
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Hoofdstuk 6 Kwaliteitsagenda
In 2018 is er een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor 2019-2021. In dit plan is stilgestaan bij de
huidige ontwikkelingen in de zorg evenals trends binnen zorgland en hoe hier als organisatie vorm
aan te geven. De speerpunten uit dit Kwaliteitsrapport en de doelstellingen uit het
meerjarenbeleidsplan vormen samen met de uitkomsten uit het CTO en MTO de basis voor de
bedrijfsvoering en het beleid in de komende drie jaren.
Er vinden periodiek plenaire overleggen plaats waarin de voortgang wordt geëvalueerd en de koers
wordt bijgesteld waar nodig.

Kwaliteitsagenda 2020
Q1

Q2

Q3

Q4

Ontwikkeltrajecten
Ontwikkeltraject Zorgproces rond individuele cliënt
Aanpassen server, implementeren Zorgmail en gebruik uitwisselingschijf
Nog meer bewustwording creëren over privacy bij communicatie over cliënten
Ontwikkeltraject Cliëntervaringen
Verder ontwikkelen en houden intern tevredenheidsonderzoek
Zichtbaarheid en evenwichtigheid cliëntenraad vergroten
Uitbreiden stageplaatsen dagbesteding
Implementeren sport en beweging in dagbesteding
Faciliteren meer ondersteuning voor ouders thuis
Workshops thema’s van clientvertrouwenspersoon
Onderzoeken opzet ambulante ondersteuning t.b.v. zelfstandig wonen
Ontwikkeltraject Zelfreflectie in teams
Vaststellen opleidingsplan
Houden medewerker tevredenheidsonderzoek
Deskundigheidsbevordering autisme en behandeltechnieken
Scholing medicatiegebruik
Instellen ondernemingsraad
Ontwikkeltraject Kwaliteitsrapport
Vaststellen definitieve cyclus 2021 en rapportagekader 2020
Benoemen visitatieteam voor visitatie maart 2021
Externe verantwoording 2019
Interne verantwoording 2020
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Bijlage 1: Albero in cijfers 2019

Cliënten in beeld

198

+3.6%

Cliënten in zorg

61%

Verhouding aantal cl. naar financieringsstroom
Sociaal Domein
WLZ

39%

133
65

Verdeling Zorg Zwaarte Pakket
3%

42%
44%

11%
ZZP 2

ZZP 3

ZZP 4

ZZP 6
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Clientenbeeld: Leeftijd
4%

15%

25%
15%

41%
0-11 jaar

12-17 jaar

18-29 jaar

30-54 jaar

55 jaar en ouder
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Medewerkers in beeld
Albero Zorggroep heeft ultimo 2019:
88 medewerkers in dienst van wie 11 stagiaires.

76%

24%

3,9% +1.3%
Het ziekteverzuim binnen de groep is als volgt te verdelen:
De Kroon Zorginstelling:
De Kroon Plus:
Albero Gezinshuizen:
Albero Zorggroep:
De Betuwe Dagbesteding:

0,59% op 26,75 FTE
2,51% op 23,38 FTE
16,45% op 2.75 FTE
0,0% op 9 FTE
12,37% op 14,36 FTE

(2018: 5,19%)
(2018: 1.38%)
(2018: 0%)
(2018: 0%)
(2018: 3.35%)

Geconsolideerd

3.9% op 76.24 FTE

(2018: 2.6%)
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Bijlage 2: Uitkomsten cliënt ervaringsonderzoek 2018
Cliënttevredenheid
Ipso Facto heeft het cliëntervaringsonderzoek 2018 uitgevoerd voor Albero Zorggroep. De resultaten
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 RESPONS
RESPONS %
AANTALLEN
ALBERO
55
46
84%
DE KROON
72
43
60%
DE BETUWE
71
66
93%
DAGBESTEDING
TOTAAL/ GEMIDDELD
198
155
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).
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.
DE KROON

ALBERO

AMBULANTE
DAGBESTEDINGS
CLIËNTEN
2016
2018

2016

2018

2016

2018

BEGELEIDING

8

8,6

7,7

7,9

7,8

8,2

WONEN

7,5

8,3

8,1

7,9

7,9

8,1

DAGBESTEDING

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

X

8,2

ALBERO
ZORGGROEP
TOTAAL
2016
2018

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

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 er 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.
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Bijlage 3: Uitkomsten medewerker onderzoek 2018
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.
De respons in vergelijking met 2016 en de benchmark gehandicaptenzorg zeer hoog, namelijk 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

2018
-

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

Gemiddelde
Benchmark
7,5
7,0

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 uit het onderzoek zijn: er is vertrouwen in de toekomst van de organisatie en de
leidinggevende, en de doelen van de teams zijn duidelijk. Door het continueren van de plenaire
bijeenkomsten blijven medewerkers betrokken, zij maken deel uit van de toekomst van de
organisatie. Daarnaast is er sprake van korte lijnen tussen de verschillende functies en teams
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waardoor er duidelijkheid is en directe feedback wordt gegeven. Tevens ligt de focus in 2019 op het
kijken naar persoonlijke wensen en competenties om medewerkers in hun kracht zetten zodat zij
samen tot verdere ontwikkeling van locaties kunnen 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 helder blijven en iedereen input kan
leveren.
Door de instelling van het MT zijn er kortere lijnen tussen locaties en teams en de
samenwerkingspartners. Teamoverleggen zullen een belangrijk platform vormen om te
communiceren wat er op bestuurlijk niveau speelt.
Daarnaast wordt een aanpassing van het functiehuis onderzocht omdat de diversiteit en complexiteit
van cliënten toeneemt.
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