SynVol
Blad van Syndion

Kwaliteitsrapport 2018

Heb je een vraag over de dienstverlening van Syndion?
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Ben je ergens ontevreden over en wil je er met iemand
over praten? Syndion heeft een vertrouwenspersoon
voor cliënten en ouders: Annemarie Hofmans,
tel.: 06-24752362, e-mail: a.hofmans@syndion.nl
Syndion ondersteunt mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking:
kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen.
We ondersteunen op het gebied van
wonen, werken, opvoeding, onderwijs en
dagbesteding.
Dit is het Kwaliteitsrapport 2018 van
Syndion. Deze uitgave komt in de
plaats voor de reguliere uitgave van het
magazine Synvol. Dit kwaliteitsrapport
wordt digitaal verspreid onder vrijwilligers,
medewerkers, cliënten en relaties van
Syndion.
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	SynVol
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4200 EA Gorinchem
marketing@syndion.nl
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Druk:
Grootsgedrukt, Goudriaan
Gedrukt op FSC-papier.
Op de voorkant:
Cees werkzaam op
locatie de Veldlinden.
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Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.
Syndion neemt klachten altijd serieus en behandelt
deze vertrouwelijk. Neem contact op met onze
klachtenfunctionaris Frank Willemsen,
tel.: 06-53831293, e-mail: f.willemsen@syndion.nl
Wil je meer informatie over Syndion?
Kijk op www.syndion.nl of volg ons op:
facebook.com/syndionzorg
@syndion
linkedin.com/company/syndion
@werkenbijsyndion

In dit rapport zijn er artikelen, ervaringen en
uitspraken van mensen binnen de organisatie
opgenomen. Onder meer afkomstig uit eerdere
Synvol-uitgaven (magazine voor cliënten),
medewerkersnieuwsbrieven, de website, RAAK
(het intranet van Syndion), jaarplannen en
kwartaalrapportages. Hierdoor wordt het rapport
herkenbaar en eigen voor cliënten, verwanten,
medewerkers en andere betrokkenen. En het
geeft ‘buitenstaanders’ hopelijk een goed beeld
van Syndion.
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INGRIJPENDE GEBEURTENIS
Toen ik het kwaliteitsrapport doorlas viel me op dat
twee belangrijke gebeurtenissen uit 2018 onvoldoende
aan bod komen. Daarom begin ik daarmee. De brand
op 24 april 2018 in locatie de Vismarkt waarbij een
bewoner is overleden. Het blijft een ingrijpende
gebeurtenis die we niet vergeten. Verderop staat een
interview met de moeder van de cliënt, waarin zij vertelt
over haar ervaring.

ZIEKTEVERZUIM
Daarnaast was er in 2018 extra geld nodig om hoog
ziekteverzuim en veel vacatures op te vangen. Dat is
gelukt en daardoor is er in de zorg niet veel misgegaan.
Dat heeft zoveel geld gekost dat we in 2018 verlies
hebben gedraaid. Gelukkig
hebben we inmiddels veel
nieuwe medewerkers kunnen
aanstellen en daalt het
ziekteverzuim.

MEDEZEGGENSCHAP

“

Meebeslissen via
medezeggenschap gebeurt
steeds meer, via locatieraden en
de centrale cliëntenraad. Nog
niet overal is er een locatieraad
en daarom moeten we daar nog
meer werk van maken. Daarom
komen er contactpersonen
medezeggenschap die hiermee aan de slag gaan.
Waarbij het heel belangrijk is dat we eenvoudige taal
gebruiken, ook in nieuwsbrieven.
Als je de ervaringen van cliënten in het
kwaliteitsrapport leest dan zie je dat we niet elk jaar
een cliëntervaringsonderzoek doen. Vanwege de kosten
doen we dat elke drie jaar. Maar weet je dan voldoende
hoe het met de ervaringen van cliënten gesteld is? Om
die reden is het extra belangrijk om ten minste een keer
per jaar echt met elke cliënt apart een goed gesprek te
hebben over de zorg en begeleiding. En een paar keer
per jaar wat korter op hoofdlijnen. Daar moeten we ons
echt aan houden.

“Je blijft zo dicht
mogelijk bij wat
voor cliënten
belangrijk is ”

Als bestuurder van Syndion
lees ik het kwaliteitsrapport met de volgende vragen in
mijn achterhoofd: Hoe blijf je zo dicht mogelijk bij wat
voor cliënten echt belangrijk is? Hoe ervaren cliënten de
zorg en begeleiding? En wat leren de begeleiders en de
organisatie van de ervaringen van cliënten zodat zij in
een goede balans hun werk kunnen doen?
Je blijft zo dicht mogelijk bij wat voor cliënten (en
verwanten) belangrijk is door hen zelf inbreng te geven.
Dat noemen we zeggenschap. Een lid van de centrale
cliëntenraad omschrijft het mooi; het gaat om het echte
gesprek. Wat zou je willen leren en ontwikkelen? Welke
stapjes wil je maken, hoe klein ook. Dat is belangrijk.
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Dat gesprek moet regelmatig gevoerd worden en
gaat ook over de kwaliteit van de zorg en de keuzes
die je samen maakt. Dat doen we nu met de computer
in het elektronisch cliëntendossier ECD. We doen dat
vaker en regelmatiger dan in het verleden en dat is
een verbetering. Het cliëntportaal is er gekomen, zodat
je zelf in je dossier kunt kijken, of je familie kan dat.
Zeggenschap is natuurlijk niet ‘jullie moeten alles doen
wat ik wil’. En het gaat ook niet zover dat de familie
alles bepaalt voor een cliënt. Daarom trainen we samen
met ‘driehoekskunde’ hoe we dat zo goed mogelijk
bespreken en hoe we ervoor zorgen dat niemand in de
knel komt. Het bewaakt de balans tussen cliënt, ouders
en begeleider.

Ik was de hele dag aanwezig bij het congres ‘Laat van je
horen.’ Dat ging over hoe je zo goed mogelijk je mening
kunt geven. Voor jezelf als cliënt of in een cliëntenraad
als je meepraat en meebeslist. Het is niet gemakkelijk
om van je te laten horen. Daar moeten we nog meer op
letten.
Wat me ook opviel is dat de keuzevrijheid om je eigen
dagbesteding te kiezen is verbeterd. Als het nodig
is kun je kiezen voor dagbesteding bij een andere
organisatie en ook werken we steeds meer samen met
anderen, zoals Avres.
Maar het is lastig om overal de kleinschaligheid te
blijven bieden die we zo belangrijk vinden. Dat zie
je bij de nieuwe plekken waar Syndion wonen of
dagbesteding aanbiedt. We organiseren dat op een
manier waardoor het niet voelt als een grote locatie.
Over dit soort zaken blijven we met elkaar in gesprek.
Zeggenschap is belangrijk voor de cliënt zelf of voor
de woon- of dagbestedingsplek. Maar zelfs voor heel
Syndion. Daarom hebben we voor 2019 het plan om
in de raad van toezicht een ‘ervaringsdeskundig’ lid
aan te stellen. Iemand die weet wat het is om zelf een
beperking te hebben.

EEN LERENDE ORGANISATIE
Ten slotte het ‘leren’. Hoe zit het met het nadenken
of we de zorg en begeleiding op een goede manier
vormgeven en verbeteren? In het kwaliteitsrapport valt
op dat we best goed zaken plannen en uitvoeren, maar
dat we te weinig kijken naar de voortgang en daarom
niet altijd tijdig bijsturen. Dat bleek ook afgelopen
zomer toen we enigszins overvallen werden door
het aantal extra personeelsleden dat we van buiten
moesten inhuren om de kwaliteit en veiligheid van
de zorg te garanderen. Er zijn maatregelen genomen
en het verzuim daalt ook weer en we hebben nieuwe
collega’s aangesteld. Maar het had eerder gekund. Wat
we hiervan geleerd hebben is dat je regelmatig met
elkaar moet praten over de voortgang van plannen en
wie dan de verantwoordelijkheid neemt om te handelen.
Vertrouwen is en blijft de basis, maar het praten over
resultaten en verantwoordelijkheden past daar goed bij
en moet niet gezien worden als tegengesteld.

Daarnaast zien we in het rapport dat het invoeren van
beeldbellen achterop is geraakt. Dat moet echt beter.
Gelukkig laten we ook zien dat we leren van zaken
die beter kunnen. We gaan het ondersteuningsplan
vereenvoudigen en investeren in meer kennis op de
zorgvormen die we bieden, zoals niet-aangeboren
hersenletsel, meervoudige beperkingen en autisme.
Het aantal meldingen van (bijna-)fouten en (bijna-)
ongelukken stijgt. Dat betekent dat de bereidheid om
te melden toeneemt. Dat is goed, want fouten zijn er
om van te leren.
Kortom, soms moet je zaken vastleggen om samen
te kijken of alles volgens afspraak verloopt en in de
gaten te houden of we goed naar elkaar geluisterd
hebben. Dat is echter maar het begin. Zorg gaat
vooral over hoe we met elkaar omgaan. Dat we elkaar
begrijpen en respecteren. Dat cliënten inbreng hebben
en begeleiders er als ‘professionals’ zijn om voor
mensen met een beperking op een fijne manier hun
werk te kunnen doen. En dat de organisatie er is om
dat in goede banen te leiden.
Misschien is dat wel de
beste basis voor het
‘echte gesprek’.
Harry Vogelaar,
Bestuurder
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De woonlocatie van Syndion op de Vismarkt in Gorinchem werd dinsdagochtend 24 april
2018 getroffen door een brand in één van de appartementen. Tot ons grote verdriet is
hierbij een cliënt om het leven gekomen. In de tekst van de rouwadvertentie schreef de
familie: “We begrijpen de weg die hij gekozen heeft”.

Jorine Captein, moeder van de overleden cliënt, deelt
een jaar later haar ervaring met ons. Natuurlijk is ze ook
heel verdrietig om wat er is gebeurd. Over haar zoon
Folkert vertelt ze: “Hij was een vrolijk en gezellig kind,
maar vanaf de middelbare school worstelde hij met zijn
gezondheid. Pas na zijn twintigste werd door de doktoren een slopende hersenaandoening vastgesteld en
tevens dat er niks aan te doen was. Hij had misschien
nog tien jaar te leven. In 2002 is hij bij Syndion komen
wonen. Voor het personeel was hij een bijzondere cliënt;
steeds vaker werd het een moeilijke keuze tussen de
zorg voor hem en zijn vrijheid.
Ik neem Syndion niks kwalijk, integendeel. Ik deel met
vrienden nog altijd hoe goed hij het heeft gehad op de
Beetshof en de Vismarkt en hoe waardevol de betrokkenheid van Syndion is geweest voor en na het overlijden van Folkert.”
Jorine was op vakantie in Frankrijk toen zij telefonisch
geïnformeerd werd over de brand. “Ik wist dat dit
telefoontje een keer zou komen. Ik ben gelijk naar huis
gekomen. Met elkaar hebben we die avond nog gepraat
en zaken voor het afscheid geregeld. Medewerkers
van Syndion hebben zich ingezet om het afscheid van
Folkert zo mooi mogelijk te maken. Ze wilden hierin
echt iets betekenen. Zo is door Syndion geholpen met
de uitvoering van het idee om tijdens de uitvaart twee
boompjes met een grote foto van Folkert neer te zetten.
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Alle aanwezigen mochten op een papieren hartje iets
schrijven. Deze zijn na afloop van de bijeenkomst in de
boompjes gehangen. Misschien staan deze boompjes nu
nog op de nieuwe woonlocatie in Gorinchem.”
Aan cliënten en medewerkers van de Vismarkt is speciale aandacht gegeven om deze verdrietige gebeurtenis
op een goede manier te kunnen verwerken. Samen met
slachtofferhulp en het bedrijfsopvangteam van Syndion
is een bijeenkomst georganiseerd. Medewerkers die hier
behoefte aan hadden, kregen informatie hoe zij met het
verdriet konden omgaan. Jorine vertelt: “Ik wilde graag
bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Er kwamen veel verhalen los in de groep. Ik hoorde ook nieuwe ondeugende verhalen over Folkert. Het team had mij hier destijds
niks van verteld. Misschien was dat uit respect voor zijn
vrijheid of om mij te sparen, dat weet ik niet. En ik soms
de volgende dag zeuren over kleding die niet goed in de
kast lag, waar ik mij achteraf voor schaam. ”
Jorine is nu met pensioen, maar heeft tien jaar in de
zorg bij Gemiva gewerkt. “Ik heb vaak twee petten op”,
vertelt zij. “Door dit werk weet ik dat het soms moeilijk is de balans te vinden in de driehoek tussen cliënt,
ouders en verwanten en begeleider.” Jorine is tot op de
dag van vandaag nog steeds lid van de centrale cliëntenraad. Deze twee petten zijn voor Syndion van grote
waarde. Jorine probeert positief in het leven te staan. “Ik
pluk de dag”, zegt zij.

Bouwsteen 1:

De zorg voor
onze cliënten

de individuele cliënt
Het zorgproces rondom

1.1. C
 YCLISCH WERKEN EN
CLIËNTPORTAAL
Bij Syndion willen we dat cliënten, hun vertegenwoordigers en begeleiders samen werken aan de ontwikkeling van de cliënt. Vanuit deze visie gebruiken we
de begeleidingsmethode Cyclisch werken met het
elektronisch cliëntdossier (ECD) Plancare. Het ECD is
een programma op de computer. Overal binnen de
organisatie werken we zo op eenzelfde manier aan
doelen en ontwikkeling van onze cliënten.

“MAAR GAAT HET CYCLISCH WERKEN
MET HET ECD NU OOK ZOALS HET ZOU
MOETEN?”
Dit is een goede vraag. Wat we merken is dat er veel
vaker gewerkt wordt met concrete doelen. Tegelijkertijd is het zo dat het Cyclisch werken binnen het ECD
nog veel tijd kost. We ontvingen in 2018 positieve,
maar ook negatieve signalen over het Cyclisch werken
binnen het ECD. Hoogste tijd dus om te evalueren! De
keuze voor Cyclisch werken staat vast, maar de wijze
waarop, moeten we bekijken. We hebben posters
opgehangen en naar ervaringen gevraagd. Dit kon
positief, maar ook negatief zijn. We hebben met medewerkers gepraat over hun ervaringen. Eén verbeterpunt is gelijk opgepakt. De clustermanager hoeft
sommige punten in het ondersteuningsplan niet meer
goed te keuren. Dat kunnen persoonlijk begeleiders en
werkbegeleiders nu zelf doen. Dat scheelt veel tijd.

www.syndion.nl/clientportaal

Doel 2018:
Eind 2018 is elk team aan de slag met het Cyclisch
werken binnen het ECD. We hebben dit doel behaald.

Positief
• Alle informatie is op één plek te
vinden.
• Begeleiders zijn continu bezig met
de ontwikkeling van de cliënt.
• De cliënt is meer betrokken.
• Als het plan klaar is, hoeft het de volgende
keer alleen nog maar aangepast te worden. Dit
scheelt tijd.
• We kunnen zien wat er wel en niet gebeurd is.
We kunnen elkaar hierop aanspreken.

Negatief
• De persoonlijk begeleider en werkbegeleider
hebben te weinigtijd om Cyclisch te werken.
• Het ondersteuningsplan is te groot en wordt niet
altijd gelezen.
• Er zijn te veel vragenlijsten om in te vullen voor
het ondersteuningsplan.
• Het zijn te veel technische handelingen
(zoals vaak klikken).
• Het schrijven van een samenvattende
rapportage voegt niks toe.
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Wat we gaan doen in 2019
We hebben in 2018 gepraat met medewerkers in bijeenkomsten. In 2019 gaan we ook met de locatieraden
en de centrale cliëntenraad praten. Hiernaast blijven we

natuurlijk in gesprek met medewerkers om nog meer te
verbeteren. Voor de technische verbeteringen gaan we
in gesprek met de software-ontwikkelaar van ons ECD.

CLIËNTEN AAN HET WOORD
Op onze dagbestedingslocatie Noorderkroonstraat in Dordrecht werken dagelijks vijfendertig cliënten. Er
zijn veel verschillende werkzaamheden om te doen. Zoals techniek, documentverwerking, digitalisering,
in- en uitpakken van diverse producten, tuin- en keukenwerkzaamheden, werk in de wijk en creatieve
werkzaamheden. Marcel, Honalie en Jannie vertellen iets over het Cyclisch werken op de Noorderkroonstraat.

NIEUWE DINGEN LEREN OP DE
NOORDERKROONSTRAAT
Marcel vindt het super bij de Noorderkroonstraat. Overtuigend steekt hij twee
duimen in de lucht. “Ik heb het hier
goed!” zegt hij enthousiast. Wat hij graag
doet? “Was opvouwen, hout zagen.” Hij
vindt het ook erg leuk om nieuwe dingen
te leren. Op de vraag of hij dat dan met
zijn begeleider in zijn ondersteuningsplan opschrijft, volgt een diepe zucht. Hij
vindt het maar een lastige vraag. Maar
op de volgende vraag komt wel meteen
een antwoord: “Lukt het goed om nieuwe
dingen te leren?” “Ja, dat lukt heel goed.
En op de Noorderkroonstraat is het zó!”
En weer gaan beide duimen hoog de
lucht in. Dank je wel, Marcel!

NIET ALLEEN MAAR ACHTER DE COMPUTER!
Honalie is al elf jaar cliënt bij Syndion. Ze merkt dat er in
die jaren best veel is veranderd. “Begeleiders zitten nu
meer achter de computer dan vroeger. Dat vind ik weleens
jammer, want ik hou er ook van als we gezellige dingen
doen samen. Samen koffiedrinken bijvoorbeeld. Maar dat
het ondersteuningsplan nu ook in de computer staat vind
ik wel goed, hoor.” De term ‘Cyclisch werken’ zegt haar
niet zoveel, maar ze herkent wel dat ze geregeld met haar
begeleider in de computer kijkt naar de doelen in haar
ondersteuningsplan. “Ik praat vaak met mijn begeleidster
Petra over wat ik nog wil leren, welke doelen ik nog wil bereiken. Ik wil graag nog meer dingen leren. Nu maak ik veel
tassen en werk ik met de borduurmachine. Ik wil ook graag
beter worden in patronen maken met internet. Daar heb ik
het met Petra over. We kijken we steeds of ik de doelen kan
halen, wat daar nog voor nodig is. Zo kan ik steeds stapjes
vooruit maken.”

HET IS HEEL GEMAKKELIJK EN NIEMAND KAN ER ZOMAAR IN KIJKEN
Jannie Deelen kijkt niet zo vaak zelf in de computer naar haar ondersteuningsplan, maar ze vindt het wel
goed dat dat kan. “Meestal kijk ik samen met mijn begeleidster. Ik vind het prettig om steeds even terug
te kijken naar de afspraken die erin staan. In het begin moest ik er wel aan wennen dat we geen map
meer hadden, maar nu vind ik het fijn. Vooral omdat het nu veel meer privé is. Want het is mijn ondersteuningsplan, dus daar hoeven andere mensen niet in te kijken.” Jannie heeft al veel doelen gehaald,
vertelt ze. “Ik heb geleerd om te haken. En ik kan ook goed vlaggetjes maken.” Ze heeft het naar haar zin
op de Noorderkroonstraat, maar wil nu ook graag andere dingen doen. “Met mijn jobcoach van Syndion
heb ik afgesproken dat ik mijn vrijwilligerswerk bij de kringloopwinkel ga uitbreiden. Ik werk er nu twee
dagen, maar ik wil graag naar vier dagen. Dan krijg ik daar ook andere taken. Dus ik heb nog genoeg
plannen en doelen. Die komen natuurlijk ook in mijn ondersteuningsplan. En we houden samen in de
gaten of het goed gaat.” Veel succes bij de kringloopwinkel, Jannie!
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ZIT JIJ ER AL OP?! GA SNEL NAAR HET
CLIËNTPORTAAL
Al veel cliënten hebben zich aangemeld voor het cliëntportaal. Dit is in 2018 door Syndion opgezet. Met het
cliëntportaal kunnen cliënten en hun vertegenwoordigers zelf rechtstreeks in hun zorgdossier in de computer
kijken. Hierin staan het ondersteuningsplan, de doelen,
rapportages en het zorgdossier. We vinden het belangrijk
dat cliënten zeggenschap hebben en regie houden over
hun leven. Op elk gewenst moment en zonder tussenkomst van een medewerker, kan de cliënt het cliëntportaal inzien. De zorg is hierdoor helder en het geeft
cliënten meer invloed.

Wat we gaan doen in 2019
In 2018 is gebleken dat er nog veel technische problemen
met het cliëntportaal zijn. Het inloggen in het portaal lukt
vaak nog niet. Deze technische problemen moeten we in
2019 oplossen.
Een doel voor 2019 is ook dat 70% van alle cliënten een
account heeft voor het cliëntportaal. We gaan het cliëntportaal actief promoten.

www.syndion.nl/clientportaal

1.2. LOCATIE-ONTWIKKELINGEN
LEREN ZO ZELFSTANDIG MOGELIJK TE
WONEN IN EEN TRAININGSHUIS
Voor jongeren die nog thuis wonen is de stap naar
zelfstandig wonen vaak te groot. Zij willen wel het huis
uit, maar willen (nog) niet naar een 24-uurs woonlocatie.
Syndion vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen
om zo zelfstandig mogelijk te leren wonen.
In een trainingshuis leren jongeren met een stappenplan
wat je allemaal moet kunnen om zo zelfstandig mogelijk
te wonen. Syndion heeft een aantal trainingshuizen om
jongeren deze kans te geven. Omdat er steeds meer
vraag is naar dit soort plekken, is in 2018 trainingshuis De
Nol geopend. Als er nieuwe mogelijkheden zijn, komen er
meer trainingshuizen.

VAN TWEE KLEINE LOCATIES NAAR ÉÉN
(KLEINSCHALIGE) LOCATIE HAARSTRAAT
De panden van twee kleinschalige woonlocaties in Gorinchem waren oud en niet veilig genoeg meer. Ook was de
zorg voor cliënten extra kwetsbaar door een klein team.
De cliënten van deze twee locaties zijn in 2018 verhuisd
naar de Haarstraat in Gorinchem.

We blijven kleinschaligheid belangrijk vinden. De cliënten
van de twee locaties zijn dan ook verdeeld over twee
etages in één pand. De zorg aan de cliënten is nu minder
kwetsbaar. Er is een groter team en goede samenwerking
om zorg aan cliënten te geven.

SAMENWERKING MET HET JEUGDSPEELPARK IN HENDRIK-IDO-AMBACHT
Op 1 april was het zover! De nieuwe dagbestedingslocatie
van Syndion op het Jeugdspeelpark in Hendrik-Ido-Ambacht is van start. De dagbesteding heeft de nieuwe
naam ‘Syn in Ambacht’ gekregen. Het Jeugdspeelpark
is een gratis kinderboerderij en speeltuin. Syndion heeft
op het Jeugdspeelpark drie dagbestedingsgroepen. Een
buitengroep, een creatieve groep en een kookgroep.
We werken samen met de medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers van het Jeugdspeelpark in de verzorging van
de dieren en het onderhoud op het park.
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LANG LEVE DE INTEGRATIE OP KINDERDAGCENTRUM SLEEUWIJK

OP ZOEK NAAR EEN VAST GEZICHT VOOR
HET TWEEDE THUIS IN ALTENA

Door de verhuizing van de brede school in Sleeuwijk,
moest ook ons kinderdagcentrum (KDC) verhuizen.
Helaas konden we niet met de school mee verhuizen. We
konden gelukkig wel in een pand tegenover de nieuwe
school starten.

Het bijzondere aan het Tweede Thuis in Altena is de
ondersteuning. De bewoners zijn huisgenoten, waarbij de
vier huisouders (twee echtparen) afwisselend het vaste
gezicht en aanspreekpunt zijn. We merken dat cliënten
het werken met vaste gezichten fijn vinden. Helaas is
er in 2018 door vertrek van een huisouder een vacature
ontstaan. Het is lastig gebleken de vacature in te vullen.
Er is op dit moment veel keuze in werken binnen de zorg.
Ook is huisouder geen gewone begeleidersfunctie. Als
huisouder woon je in het pand van het Tweede Thuis. De
ene week werk je de hele week en de andere week ben je
vrij. Er is besloten de functie van huisouder aan te passen
naar begeleider. Zo is er toch steeds iemand aanwezig
voor de cliënten, maar hoeft hij of zij daar niet te wonen.

“IS ER DAN NOG WEL CONTACT MET DE
KINDEREN VAN DE SCHOOL?”
De gemeente Werkendam heeft KDC Sleeuwijk
beloofd om in het hek een mooie poort te maken
zodat we over kunnen steken naar de school in
Sleeuwijk. We voelen ons nu verbonden met de
school ... Lang leve de integratie! We spelen mee op
het schoolplein en sluiten aan in de groep tijdens de
kring. Bedankt, gemeente Werkendam!

SAMENWERKING GEMEENTEN
We zijn blij dat we zo goed betrokken worden door de gemeenten waar we mee samenwerken. We praten met elkaar
en er wordt rekening met ons gehouden. Ook werken we
steeds beter samen met andere (keten)partners. Bijvoorbeeld organisaties die werken voor mensen met psychische
problemen of met gedragsproblemen. Met deze organisaties kijken we waar een cliënt met een bepaalde ondersteuningsvraag het beste ondersteund kan worden. Ook kijken
we hoe we elkaars kennis sámen kunnen inzetten.
Wat kan beter
• Om contracten en daarmee geld te krijgen van gemeenten om ondersteuning te mogen bieden, moeten
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we met systemen op de computer werken. Deze systemen (negometrix en tendernet) zijn erg moeilijk en het
kost ons veel tijd om ermee te werken.
• Cliënten die bij beschermd wonen uitstromen, maken
vanaf dan vaak gebruik van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Het aantal cliënten in de Wmo
groeit hierdoor. Om dit aantal en de kosten beheersbaar te houden, leggen de gemeenten ons maatregelen
op. Dit leidt tot een spanningsveld. Aan de ene kant
willen we de cliënten ondersteunen in hun ontwikkeling
om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Zij stromen uit,
uit hun woonvoorziening. Aan de andere kant verzoeken gemeenten ons dit aantal beperkt te houden
vanwege een grens aan het beschikbare WMO-budget.

1.3. NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN
EEN LERENDE ORGANISATIE ZIJN,
BIJNA-FOUTEN HELPEN ONS HIERBIJ
Onze medewerkers vullen soms een fobo in. Dit is een
fout, ongeluk of bijna-ongeluk.
Doel 2018:
Er zijn in 2018 minder medicatiefouten gemaakt met
(hinder) gevolgen voor cliënten. Het doel is behaald.
(Kwartaal 1: 146 fouten - kwartaal 4: 119 fouten.)
Soms is er geen fout, maar een bijna-fout. Vaak gaat
het toch nog (net) goed. Er zijn veel meer bijna-fouten
dan fouten. Er zijn dus veel situaties om van te leren.
We moeten dan wel vragen aan elkaar stellen over de
bijna-fout. Dit noemen we doorvragen. Pas dan gaan we
begrijpen waarom iets bijna fout is gegaan. In 2018 zijn
er meer bijna-fouten gemeld waarvan de cliënten geen
hinder had dan in 2017. Hier zijn we blij mee.

“M
 AAR... WE WILLEN TOCH JUIST ZO
WEINIG MOGELIJK BIJNA-FOUTEN
MELDEN?”
Syndion wil een lerende organisatie zijn. Toch is
dit soms best lastig. Medewerkers kunnen zich
bijvoorbeeld schamen voor een fout. Of het voelt
als klikken om een fobo in te vullen. Natuurlijk
willen we zo weinig mogelijk fouten, maar
ondersteuning geven blijft mensenwerk. Het is een
goed signaal dat er meer bijna-fouten zijn gemeld.
Dit helpt ons om te leren.

EEN VOORBEELD VAN EEN BIJNA-FOUT
Een medewerker geeft de cliënt bijna de verkeerde
medicatie. De medewerker vult een melding in.
Het team bespreekt de melding. Het team stelt de
medewerker vragen hoe het kwam dat het bijna
fout ging. Ze antwoordt: “Ik heb niet goed gekeken.”
Door verder te vragen komen we erachter dat er
twee cliënten zijn met precies dezelfde achternaam.
De medicatiezakjes worden in bakjes uitgezet die
allemaal precies hetzelfde zijn. Het verschil is dus
slecht te zien. Er wordt in het team over gepraat.
Het team maakt de afspraak om met kleuren te gaan
werken, de ene cliënt krijgt een rode bak voor medicatie, de andere
een blauwe. De cliënten kunnen zelf ook zien of ze de goede kleur
krijgen. Dus die helpen voortaan mee. Zo werken we samen aan
medicatieveiligheid.
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Wat we gaan doen in 2019
Onze stappen om medicatieveiligheid te verbeteren, blijken goed te gaan. Daarom gaan we hier in
2019 mee door. We blijven bijeenkomsten organiseren en teams ondersteunen. We blijven bijna-fouten
melden en vragen door.

BEELDBELLEN MET CLIËNTEN
Syndion schreef in het kwaliteitsrapport 2017, dat
we trots waren op de extra ondersteuning aan ambulante cliënten via de iPad. Dit heet beeldbellen.
Er maken nu 15 cliënten gebruik van beeldbellen.
Deze cliënten hebben korte momenten per week
contact met begeleiding, naast een persoonlijk
begeleidingsmoment.
We vinden 15 cliënten erg weinig. Het beeldbellen is
gestart, maar er is niet goed gekeken hoe het liep.
Dit heet evalueren. We wisten hierdoor niet wat
goed ging en wat beter kon. In 2019 gaan we het
beeldbellen evalueren en bepalen of en hoe we het
beeldbellen voor meer cliënten kunnen inzetten.

VERBLIJF MET BEHANDELING DOOR
SAMENWERKING ’S HEEREN LOO
We zien dat de hulpvraag van sommige doelgroepen zwaarder is geworden. Hierdoor gaven we op
sommige locaties al extra ondersteuning om de
juiste zorg te geven. Onze gedragsdeskundigen
waren bijvoorbeeld al extra betrokken bij sommige cliënten of locaties. In 2018 kregen we van het
zorgkantoor nu ook het geld hiervoor. We hebben
namelijk meer behandelplekken gekregen. Een
behandelplek betekent dat de verblijfsindicatie van
een cliënt inclusief behandeling wordt en dat Syndion daar geld voor krijgt. Van het zorgkantoor mag
Syndion het geld verdelen over meerdere cliënten.
Daarbij kijken we welke cliënten op een bepaald
moment behandeling nodig hebben.
Syndion is in 2018 gaan samenwerken met ‘s Heeren Loo. Daar zijn een GZ-psycholoog en een arts
voor verstandelijk gehandicapten (AVG) in dienst.
Zij worden nu ook ingezet bij de behandeling van
cliënten van Syndion.
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VERBLIJF MET
BEHANDELING DOOR
SAMENWERKING MET
’S HEEREN LOO
Syndion ondersteunt mensen met een beperking
vanuit de visie: zo gewoon waar mogelijk en midden
in de maatschappij. Door de veranderingen in de
zorg neemt de complexiteit van de zorgvraag van
cliënten op een aantal woonlocaties toe.
Samen antwoord geven op complexe zorgvragen
Vanuit de visie van Syndion gaan cliënten die
behandeling nodig hebben, eerst naar de huisarts.
Dit blijft ook het uitgangspunt. Syndion heeft
gezocht naar aanvullende specialistische zorg van
een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en
GZ-psycholoog, zodat cliënten vanuit hun eigen
woonlocatie behandeld kunnen worden. Collegaorganisatie ’s Heeren Loo deelt Syndions visie op
zorg, en daarom is een samenwerking met een
AVG van expertisecentrum Advisium van ’s Heeren
Loo gestart. De behandelende artsen van ’s Heeren
Loo hebben een grote deskundigheid en vallen
voor casuïstiek en scholing terug op hun eigen
vakgroep. Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 800
behandelaren door het hele land. Zij brengen hun
kennis en expertise zo dichtbij mogelijk cliënten
en professionals binnen en buiten ’s Heeren Loo.
Syndion en ’s Heeren Loo zien de samenwerking en
dit nieuwe aanbod voor cliënten met enthousiasme
en vertrouwen tegemoet.
Op 27 juni is de formele samenwerking tussen
Syndion en ‘s Heeren Loo ondertekend. Een mooie
stap in het verhogen van de kwaliteit van zorg voor
de cliënten.

BOPZ-AANMERKING VOOR LOCATIE
EMMALAAN

SYNDION GROEN EN DUURZAAM

In 2018 heeft Syndion voor de locatie Emmalaan in
Leerdam een Bopz-aanmerking aangevraagd. Voor deze
doelgroep is het soms voor de veiligheid van de cliënt
nodig, om een maatregel te nemen. Dit kan bijvoorbeeld
zijn dat er een deur op slot gaat. We proberen altijd
toestemming van de cliënt of familie te krijgen om een
maatregel te nemen. Maar soms is dit niet mogelijk. Er
kan bijvoorbeeld iets onverwachts gebeuren en we voor
de veiligheid van de cliënt iets moeten doen. Door de
Bopz-aanmerking mogen we een maatregel (bijvoorbeeld een deur op slot doen) dan toch uitvoeren, zonder
toestemming. De rechten van cliënten blijven gewaarborgd.
We moeten ons wel houden aan strakke regels. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert ons.

In 2020 willen we besparen op energie, op het verbruik
van papier en moeten we het afval scheiden. We hebben
in 2018 hard gewerkt aan Groen en duurzaam:
• Het team Groen en duurzaam heeft op zes locaties
geholpen. Op de locatie Noordwal in Leerdam is een
workshop geweest. Cliënten scheiden nu zelf enthousiast hun afval.
• Er zijn ‘Groene doeners’ gestart. Dit zijn medewerkers
van Syndion. Zij ondernemen groene en duurzame
acties op hun locaties.
• Het duurzame dagbestedingsproject Syn in Plastic is
gestart. Plastic afval – zetten we om in een kans. We
verwerken plastic tot grondstof om nieuwe plastic
producten te maken.
• We hebben elke twee maanden een groen thema centraal gezet. In juni en juli stond ‘gezond eten’ centraal in
het project Syndion Groen en duurzaam.

www.syndion.nl/filmpjes
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SAMEN. MAKEN WE DE ZORG STEEDS
BETER

VRIENDENSTICHTING
‘SAMEN VOOR SYNDION’

In 2006 heeft Syndion het volledige HKZ-keurmerk
behaald. Dit is een zorgdiploma. Hiermee lieten we zien
dat we kwaliteit van zorg serieus nemen en voldoen aan
de eisen.

In 2016 werd door Syndion de vereniging Samen Leven
opgezet. Deze vereniging was bedoeld om extra dingen
te doen, zoals uitjes organiseren en het netwerk uitbreiden.
De bedoeling was dat cliënten, ouders en begeleiders
zelf met deze dingen aan de slag gingen, zelf eigenaar
werden. ‘Niet voor, maar door’, was het idee. Helaas is
de vereniging niet goed van de grond gekomen. Te vaak
nemen mensen nog een afwachtende houding aan. De
vereniging is in 2018 opgeheven.
Gelukkig is er een doorstart gemaakt in ‘Samen voor
Syndion’. Dit is een vriendenstichting. Soms zijn er
vragen van cliënten en locaties die niet betaald kunnen
worden uit zorgbudgetten. Vanuit het motto “Syndion.
Doen we samen” vraagt Syndion mensen en bedrijven
uit onze regio’s om te helpen. Ook familie en vrienden
van cliënten kunnen (extra) ondersteuning bieden. Zo
bouwt Syndion aan een netwerk van betrokken mensen
en bedrijven en leveren we samen een bijdrage aan de
participatiesamenleving.

In 2018 heeft Syndion het document “Samen. Maken we
de zorg steeds beter” geschreven. Hierin staan de eisen
die Syndion aan zichzelf stelt en de bouwstenen uit het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Ook hebben we
opgeschreven hoe we laten zien hoe we werken. Het
zorgkantoor en de gemeenten kunnen zich vinden in
onze aanpak en ons eigen document. In 2018 is besloten
om te stoppen met het HKZ-keurmerk.
Wat we gaan doen in 2019
Elk kwartaal wordt er een rapport geschreven over
wat we hebben gedaan. Dit rapport heet de managementrapportage. We doen heel veel, maar volgen nog
niet altijd hoe het gaat en of we doen wat we hebben
afgesproken. Ook de drie bouwstenen uit het kwaliteitskader staan niet goed in het rapport. In 2019 gaan we
dit verbeteren. We waren blij met de adviezen van de
centrale cliëntenraad en het Zorgkantoor VGZ in 2018 om
het kwaliteitsrapport te verbeteren. Zoals het noemen
van oorzaken, een overzicht met verbeterpunten, meer
verhalen van cliënten. We merken nu al dat dit ons helpt
om beter te volgen hoe het gaat en of we doen wat we
hebben afgesproken.

GEZONDE CLIËNTEN
In 2019 gaan we een plan schrijven over wat Syndion kan
doen om cliënten te stimuleren gezond te leven.
Ook gaan we opschrijven wat we al doen en kunnen
doen aan gezonde voeding en beweging. Deze voorbeelden kunnen anderen dan weer gebruiken om van te
leren.

BOUWSTEEN 1: DE ZORG VOOR ONZE CLIËNTEN
Het zorgproces rondom de individuele cliënt

DIT KAN NOG BETER. HIER GAAN WE IN 2019 AAN WERKEN:
• Praten met cliëntenraden en medewerkers om het ECD te verbeteren.
• Er zijn technische problemen in het cliëntportaal en het ECD. Dit gaan we oplossen.
• Promoten van ons cliëntportaal. We willen dat 70% van alle cliënten een account heeft.
• Beeldbellen is niet geëvalueerd. Er komt een plan of en hoe we met meer cliënten gaan beeldbellen.
• We doen heel veel, maar volgen nog niet altijd hoe het gaat en of we doen wat we hebben afgesproken.
• Schrijven van een plan over wat Syndion kan doen om cliënten te stimuleren gezond te leven.
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Bouwsteen 2:
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onze cliënten
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2.1. I N GESPREK OVER
CLIËNTERVARINGEN
Elke drie jaar laat Syndion een groot onderzoek
uitvoeren onder alle cliënten. Dit is het
cliëntervaringsonderzoek. Het gaat over wat de
cliënten vinden van hun werk of woonplek en de
begeleiding vanuit Syndion. Ook in 2019 vindt
er weer zo’n onderzoek van Customeyes plaats.
Cliënten kunnen de vragenlijst invullen op de computer. Als de cliënt dit wil of nodig heeft, kan dat met
ondersteuning van Syndion. Dit is dan een medewerker van Syndion die niet op de locatie van de cliënt
werkt.
Eigenlijk willen we elk jaar aan de cliënten vragen wat
zij ervan vinden. Want als er iets niet goed gaat,
willen we dat zo snel mogelijk verbeteren. Maar
Syndion wil niet elk jaar zo’n groot onderzoek
uitvoeren.
Wat willen we wel?
We willen dat begeleiders elk jaar met cliënten praten
over de zorg. Het gaat in dit gesprek niet om of iets
goed of fout is. Het gaat erom wat de cliënt ervaart
en of dit anders of beter zou kunnen. Bij het jaarlijkse
gesprek worden vragen gesteld waar je anders misschien niet zo snel over nadenkt. Over hoe je woont
of werkt en of dat nog passend is. Deze vragen zetten
we in het elektronisch cliëntdossier (ECD) en het
cliëntportaal. Je bespreekt deze met een begeleider.
Het helpt meteen om te praten over het ondersteuningsplan. Het gaat niet om cijfers, maar om het
gesprek. In 2019 starten we een pilot. Dit is een proef.

“IK KOOK ALTIJD OP WOENSDAG. MAAR
IK WIL LIEVER OP DONDERDAG KOKEN,
ZODAT IK WOENSDAG MET EEN
VRIEND KAN GAAN SPORTEN. KAN IK
DIT PAS BIJ DAT GESPREK ZEGGEN?”
 ee, dit soort dingen kun je zo snel mogelijk tegen
N
je begeleider zeggen. Samen kan er dan een oplossing gevonden worden. Misschien vindt degene
die op donderdag kookt het geen probleem om te
ruilen.
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INTERVIEW MET HANS KUNSTMAN:
AANDACHT VOOR ‘BELEEFDE’ KWALITEIT
Hans Kunstman is lid van de Centrale Cliëntenraad
van Syndion. Zijn zoon heeft een beperking en woont
begeleid bij Syndion. Hans vindt het heel belangrijk
dat cliënten kunnen vertellen over hun ervaring met
de zorg.
“Syndion wil zorg bieden van hoge kwaliteit,
maatwerk leveren en flexibel zijn. Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. Zo zegt Syndion dat het Cyclisch
werken met het ECD zorgt voor een betere kwaliteit
van de zorg. Ervaren cliënten dat ook? Klopt het
dat zij doelgerichter werken aan dingen die zij zelf
belangrijk vinden? Dat er dus meer sprake is van
maatwerk? In het onderzoek moet hier zeker naar
gekeken worden.
Het onderzoek mag niet alleen over cijfers gaan.
Je moet écht in gesprek gaan met cliënten, want

kwaliteit kun je niet alleen meten met cijfers. Een
voorbeeld: het is belangrijk om een rapport te maken
van het aantal fouten dat gemaakt is met medicatie.
Dit zegt alleen weinig over de kwaliteit van de zorg en
hoe de cliënt die ervaren heeft. Een zieke begeleider
kun je vervangen door een begeleider met dezelfde
opleiding en net zoveel ervaring. Maar de invaller
doet dingen op een andere manier of in een andere
volgorde. Hierdoor kan de cliënt de ondersteuning
ervaren als minder goed. Om díe ervaring gaat het.
Wanneer cliënten aangeven dat ze ontevreden zijn
over bepaalde dingen, dan moeten er verbeterpunten
komen waar Syndion mee aan de slag gaat. De
Centrale Cliëntenraad denkt graag mee over hoe
dat het beste kan. De uitdaging is volgens mij om
‘beleefde’ kwaliteit te realiseren. Geen papieren
kwaliteit.”

2.2. CLIËNTEN LATEN VAN ZICH HOREN
Voor cliënten die lid zijn van de cliëntenraad was er op zaterdag 6 oktober 2018 een congres van Syndion. Het congres
‘Laat van je horen!’ ging over zeggenschap. Cliënten konden deelnemen aan verschillende activiteitengroepen.
In de groep ‘Samen sterker’ werd geoefend met het aangeven van je grenzen. In een andere groep konden cliënten
in gesprek gaan met bestuurder Harry Vogelaar. In de groep ‘Sterk in je recht’ ging het over de rechten van cliënten,
zoals recht op privacy en recht op vrijheid. Anderen gingen in de groep ‘Poster maken en een goed gesprek’ in
gesprek over het wat het betekent om van je te laten horen. Daar maakten ze een collage van. In de schildergroep
werden mooie schilderijen gemaakt en in de percussiegroep lieten de cliënten, al trommelend, letterlijk van zich horen.
Ook kon een spel gespeeld worden met als titel Samen Praten En Luisteren (SPEL).
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WIL JE ZIEN HOE HET CONGRES WAS?
Op 7 november 2018 is hierover een kort filmpje geplaatst op de Facebookpagina van Syndion:
www.syndion.nl/filmpjes

INTERVIEW YAËLA BALVERS
Yaëla Balvers was als deelnemer aanwezig bij het
congres. Zij vertelt erover en vertelt ook over haar
lidmaatschap van enkele Locatieraden.
Hoe vond je het congres ‘Laat van je horen!’?
Ik vond het congres heel leuk. Ik vond het
bijvoorbeeld leuk om allerlei mensen te ontmoeten,
die ik meestal niet zie. Een volgende keer zou ik wel
weer willen komen.
Aan welke activiteiten heb je meegedaan?
Met de activiteiten ‘Samen Sterker ‘en ‘Sterk in je
recht’. Bij ‘Samen Sterker’ ging het bijvoorbeeld
over het aangeven van je eigen grenzen, maar dat
kan ik eigenlijk al goed.
Bij de activiteit ‘Sterk in je recht’ hebben we een
spel gedaan en een lied gezongen. Het ging over
allerlei rechten van cliënten in de zorg. Ik vond
het heel bijzonder om mee te maken. Ik vond het
interessant om te leren over de rechten van cliënten.

uitgegeven moet worden. Sommigen willen graag
nieuwe stoelen in de kinderboerderij, maar ik vind het
belangrijker dat er geld is voor een verbouwing of
een betere keuken.
Vind je dat Syndion goed luistert naar de wensen
van cliënten?
Ik vind dat Syndion wel goed luistert naar de
cliënten. De leidinggevenden zijn regelmatig bij de
vergaderingen van de Locatieraad aanwezig om met
ons te praten.
Graag zou ik iets doen met administratief werk, maar
dat is hier niet mogelijk. Ik zou daarom graag willen,
dat er in Culemborg meer soorten dagbesteding
zouden zijn. Nu is er alleen de kinderboerderij en
DiSyn. Het zou fijn zijn, als Syndion iets kan doen met
die wens.

Ben je lid van een Locatieraad?
Ik ben lid van twee Locatieraden. Eén
Locatieraad is van de Parijsche Hof, waar
ik woon, en de andere Locatieraad is van
Kinderboerderij De Heuvel, waar ik werk.
In Kinderboerderij De Heuvel werken
cliënten van Syndion en ook
cliënten van Prezzent. Er zijn twee
cliënten van Syndion lid van deze
Locatieraad.
Soms is er een meningsverschil
in de Locatieraad, bijvoorbeeld
over hoe het geld voor de locatie
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2.3. NIEUWS EN
ONTWIKKELINGEN
KEUZEVRIJHEID BINNEN DAGBESTEDING
In 2017 hadden we zorgen over de keuzevrijheid
van cliënten binnen dagbesteding. Syndion kent
verschillende soorten dagbesteding. Tuinwerk, werken
met hout, creatief bezig zijn, werken achter een naai- of
borduurmachine en verkoopwerk in een winkel.
Syndion vindt keuzevrijheid van cliënten erg
belangrijk. Dagbesteding moet passen bij de
wensen van de cliënt. In elke regio van Syndion zijn
nu alle vormen van dagbesteding te vinden.
Toch kan het gebeuren dat een cliënt geen passende
dagbesteding bij Syndion vindt. Het cliëntservicebureau
gaat dan op zoek naar een plek buiten Syndion. We
werken nu beter samen. Het lukt dus gelukkig steeds
vaker om toch een passende plek te vinden.
We zijn trots op de samenwerking met Avres in
Gorinchem. We werken samen om de mogelijkheden
op werk en arbeidsmatige dagbesteding van cliënten
te vergroten. Dit betekent dat cliënten van Syndion
kunnen doorstromen naar een werkplek binnen Avres
en cliënten van Avres kunnen binnen Syndion passend
werk/dagbesteding doen. In 2019 gaan we kijken of we
de samenwerking nog kunnen uitbreiden.

ALLES KAN EN MAG BIJ DROOMBEELDEN
Syndion wil dat cliënten, ouders en verwanten een rol
spelen in de besluitvorming en verantwoording. Dit
betekent dat cliënten niet alleen eigenaar maar ook
medeverantwoordelijk zijn. De zorg is dan echt van
cliënten. Het was de opdracht van de Adviescommissie
Governance om te kijken hoe we dit het beste kunnen
organiseren. Governance betekent ‘goed besturen’.
Deze commissie heeft een rapport geschreven. Hierin
staat een advies aan de bestuurder. Het advies gaat
over zeggenschap van cliënten en verwanten.
Wat gaan we doen in 2019?
We gaan een bijeenkomst houden. Cliënten, ouders,
verwanten en medewerkers gaan met elkaar praten.
Onderwerp is of de zeggenschap versterkt moet
worden en hoe we dat kunnen doen. Iedereen mag zijn
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droombeelden bij zeggenschap vertellen.
Bij droombeelden mag en kan alles, er zijn geen grenzen.
Later gaan we kijken aan welke wetten en regels we ons
moeten houden.

Als er een vacature komt voor de Raad van Toezicht,
zijn we van plan om op zoek te gaan naar een
ervaringsdeskundige. Deze cliënt of ouder krijgt
geen zorg van Syndion, maar weet veel over de
gehandicaptenzorg.

INFORMATIE IN EENVOUDIGE TAAL
Het is belangrijk dat cliënten informatie krijgen over
belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over de
visie van Syndion, over zeggenschap of over hun
ondersteuningsplan. Daarom bieden we veel informatie
aan in eenvoudige taal, met plaatjes of pictogrammen.
De nieuwsbrief voor cliënten is één van de manieren
waarmee Syndion cliënten op de hoogte houdt.
Veel cliënten zeggen dat ze het leuk vinden om de
nieuwsbrief te krijgen. Maar van een aantal cliënten
die in hun eigen huis op een woonlocatie van Syndion
ondersteuning krijgen, horen we dat ze de nieuwsbrief
nooit lezen.

Tijd om dit in 2019 te gaan veranderen. Dus wat gaan
we doen:
• Er komen geen zes nieuwsbrieven meer, maar nog vier.
• De begeleiding zorgt ervoor dat de cliënt de
nieuwsbrief krijgt. Die kan dan meteen samen met de
cliënten kijken naar wat erin staat, bijvoorbeeld tijdens
het koffiedrinken.
• In 2018 was het plan om voor cliënten een besloten
groep op Facebook te maken. Maar we weten nog niet
of dit wel zo goed past bij onze cliënten. Sommigen
zullen informatie op een andere manier willen krijgen.
Dit gaan we verder onderzoeken.
• Als de groep op Facebook doorgaat, kunnen er vaker
foto’s en filmpjes worden gedeeld.

CLIËNTMEDEZEGGENSCHAP VERGROTEN
Kunnen meepraten, is voor elke cliënt belangrijk.
Doel 2018:
Op elke locatie van Syndion is een locatieraad, of er zijn
huiskamergesprekken. Op veel locaties is dit gelukt. We
zijn hier trots op. Maar het lukt nog niet overal. Soms is
er weinig belangstelling of lukt het niet om met elkaar te
overleggen. We blijven hier aandacht voor houden.
Wat gaan we doen in 2019:
Goede cliëntondersteuning is nodig om mee te kunnen
praten. Begeleiders die cliënten hierin helpen, noemen
we ‘contactpersonen medezeggenschap’. Er zijn veel
nieuwe contactpersonen gestart. De coaches van de
cliëntenraad gaan alle contactpersonen in 2019 helpen bij
hun taak om cliënten mee te laten praten.

“WAT MERKEN CLIËNTEN VAN
DE ONDERSTEUNING AAN
CONTACTPERSONEN?”
Cliënten gaan nog meer zeggenschap krijgen
door goede ondersteuning van contactpersonen.
Zoals;
• Leren je mening te durven geven
• Zelf een overleg voorzitten
• Beslissingen nemen
• Goed overleg met de centrale cliëntenraad

BOUWSTEEN 2: WAT VINDEN ONZE CLIËNTEN
Onderzoek naar de ervaringen van cliënten

DIT KAN NOG BETER. HIER GAAN WE IN 2019 AAN WERKEN:
• We gaan elk jaar praten met cliënten. Het gaat erom wat de cliënt ervaart en of dit anders of beter zou
kunnen.
• We gaan acties uitzetten, zodat cliënten de nieuwsbrief vaker gaan lezen.
• Helpen van alle contactpersonen medezeggenschap om cliënten nog beter mee te laten praten.
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Bouwsteen 3:
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3.1. ZELFSTANDIGE TEAMS
EN TEAMREFLECTIE
We werken binnen Syndion met zelfstandige teams.
Een zelfstandig team neemt zelf beslissingen en regelt
dingen met elkaar. Ook praat het team over wat goed
gaat en wat beter kan. We noemen dit teamreflectie. Dit
kan gaan over:
• Hoe begeleiden we cliënten
• Hoe willen we met cliënten omgaan
• Hoe gaan we met afspraken om
• Hoe kunnen we prettig werken
De ontwikkelpunten schrijft het team op in het locatiewerkplan. Het team gaat hiermee aan de slag. Hierdoor
kunnen de teams hun werk steeds een beetje verbeteren.
Doel 2018
Alle teams hebben aan het begin van het jaar een
startgesprek gehad.
In dit gesprek hebben teams gekeken naar wat ze in
2018 wilden doen en wat ze daarvoor nodig hadden. Dit
gesprek was bedoeld om met het team verwachtingen
(opnieuw) te bespreken en nieuwe afspraken te maken.
De clustermanager en gedragskundige waren aanwezig.
De vier coaches van Syndion zijn in totaal bij tien teams
aangesloten. Afspraken schreven de teams op in het
locatiewerkplan. De coaches hebben teams hierin extra
geholpen. Naast coaching bij het thema ‘startgesprek’
zijn de coaches ook nog ingezet op de volgende thema’s:
• Samenwerking/communicatie
• Nieuw team
• Taken verantwoordelijkheden
• Aanspreken
• Inzetten op kwaliteiten
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TEAMREFLECTIE
Veel teams zijn begonnen met het locatiewerkplan. Ze
hebben doelen opgeschreven. Sommige teams hadden
hier minder tijd voor. Dit kwam bijvoorbeeld doordat er
begeleiders ziek waren of doordat er veel nieuwe begeleiders in het team zijn bijgekomen. Deze teams hadden
hun tijd hard nodig om de basis op orde te houden, zoals
de ondersteuningsplannen, medicatiebeleid en Cyclisch
werken. Het lukt bij die teams nog niet goed om ook over
het locatiewerkplan te praten en nieuwe doelen op te
schrijven. Het locatiewerkplan loopt hierdoor achter en
helpt nog niet goed om te praten over wat goed gaat en
wat beter kan.
Om teams te helpen bij de teamreflectie is Syndion in
2018 gestart met de pilot ‘Team in Zicht’. Een extern
adviseur en twee coaches waren hierbij betrokken. Na
een aantal bijeenkomsten is deze pilot door problemen in
financiën stopgezet. De reden is vooral omdat dit project
veel uren van medewerkers kost. In 2019 besluiten we of
de pilot wordt voortgezet en hoe we dit gaan doen.
Doel 2018
Teams kijken meer bij elkaar op de locatie. Op deze
manier kunnen teams van elkaar te leren.
Er zijn teams die hier door de hoge werkdruk nog niet
aan zijn toegekomen. Daarvoor in de plaats konden
locaties in de zomer van 2018 activiteiten aanbieden.
Medewerkers van het kantoor, het Servicecentrum Syndion, konden zich aanmelden om mee te doen aan een
activiteit. Er is bijvoorbeeld gewandeld met cliënten door
de Hoornaarse polder.

3.2. NIEUWE BEGELEIDERSFUNCTIE
In 2018 zijn er nieuwe begeleidersfuncties ingevoerd. De
taken van begeleiders zijn nu meer in resultaten beschreven.

• Teams die nog moeite hebben met samenwerken, hebben meer tijd nodig.
• Niet alle teams zijn even zelfstandig.

Deze zijn opgeschreven in nieuwe functiebeschrijvingen.
De doelen zijn:
• Medewerkers kiezen een functie die bij hen past.
• Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de ondersteuningsplannen.
• We kunnen makkelijker aan goed personeel komen en
medewerkers aan ons binden.
•Medewerkers ervaren minder werkdruk en meer duidelijkheid omtrent hun rol.

Er was ook aandacht nodig voor een aantal punten:
• Managers blijven goed met teams praten;
• We blijven praten over de doelen van de nieuwe begeleidersfuncties;
• Er moet aandacht zijn voor: rust, vertrouwen, begeleiders zien en horen, richten op de cliënt en de zelfstandigheid van teams en begeleiders.

We praten vaak met elkaar om te weten of we deze doelen halen of niet. In juni 2018 waren de volgende punten
belangrijk:
• Soms weten begeleiders nog niet goed welke werkzaamheden bij hun functie passen.
• De persoonlijk begeleider wordt soms ingezet en gezien als de collega die alles moet organiseren.

3.3. SAMEN WERKEN = SAMEN LEREN
Er zijn verschillende leerprofielen opgesteld. Een leerprofiel geeft aan wat een begeleider moet kunnen. Er is een
basisleerprofiel. Hierin staat wat alle begeleiders moeten
kunnen.
Sommige begeleiders die met specifieke doelgroepen
werken hebben extra kennis nodig. Zoals mensen met
niet aangeboren hersenletsel (NAH) of de doelgroep
ernstig meervoudig beperkt (EMB). Deze leerprofielen
zijn we nu aan het uitwerken. Om de zorg voor deze
doelgroepen te ontwikkelen, zijn we in 2018 gestart met
sleutelfiguren. Een sleutelfiguur is een medewerker van
Syndion. Een sleutelfiguur heeft kennis en of ervaring
met de doelgroep en deelt deze kennis.

Wat gaan we doen in 2019
In 2019 gaan we weer kijken hoe het gaat. We weten ook
hoe we dit gaan meten. We noemen dit indicatoren. Een
indicator geeft aan of het goed gaat of niet. De onderzoeken naar de ervaringen van cliënten en medewerkers
zijn een voorbeeld van een indicator.
De ondernemingsraad heeft eind 2018 een enquête
gehouden voor begeleiders. De vragen gingen over de
nieuwe functie. In 2019 zal de uitslag van de enquête
worden besproken.

“

Samen werken
= Samen leren
Iedereen kan
(mij iets) leren
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3.4. NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN
DRIEHOEKSKUNDE
De driehoek cliënt – ouders en verwanten – begeleiders
Het is belangrijk dat een cliënt, zijn ouders en verwanten
en de begeleider met elkaar samenwerken. Met ‘Driehoekskunde’ wordt uitgelegd hoe dit zo goed mogelijk
kan. De trainers driehoekskunde leren begeleiders hoe ze
betere gesprekken kunnen houden met cliënten of hun
ouders en verwanten. Ook helpen ze teams als er spanningen zijn in de driehoek cliënt, ouders en verwanten,
begeleider.

Wat gaan we doen in 2019
In 2019 gaat Syndion verder met driehoekskunde. Elke
beslissing die we maken binnen onze organisatie heeft te
maken met samenwerking in de driehoek cliënt, ouders
en verwanten, begeleider. We gaan driehoekskunde nog
meer inzetten bij alle ontwikkelingen en acties.

Doel 2017
Het doel uit 2017 was de komende drie jaar alle teams
van woonlocaties en zoveel mogelijk ouders en verwanten te scholen. We hebben minder teams geschoold dan
de bedoeling was. Er zijn een aantal trainers weggegaan
bij Syndion. Wel hebben in 2018 ook de cliëntconsulenten
de training ‘Driehoekskunde’ gehad. Zij nemen dit mee in
de intakegesprekken met nieuwe cliënten en hun ouders
en verwanten.

GEZONDE BEGELEIDERS
Soms kan een medewerker niet komen werken, omdat hij
of zij ziek is. Dit noemen we verzuim. Het verzuim binnen
Syndion is al lang te hoog. Eind 2017 was het verzuim
minder hoog. Ook in 2018 is het verzuim verder gedaald.
Toch is het verzuim nog te hoog. We hebben in 2018 de
volgende dingen gedaan aan het verzuim:
• Bijna alle teams hebben een gesprek gehad met de adviseur ‘preventie en gezondheid’, de verzuimcoach en/
of de betrokken HR-adviseur. Teams hebben informatie
gehad om ziek zijn te voorkomen.
• Er is een workshop ‘Grip op Stress’ gegeven; tips om
gezond aan het werk te blijven.
• We praten met elkaar hoe zieke medewerkers zo snel
mogelijk, maar vooral voor de lange termijn weer kunnen werken.
• We werken beter met elkaar samen. We delen kennis.
We kunnen de medewerker dan beter begeleiden.
• De Centrale Cliëntenraad heeft medewerkers gevraagd
om de griepprik te halen.
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Syndion gaat door met deze dingen. Want we willen dat
medewerkers minder lang ziek zijn en de zorg aan cliënten vanuit het team kan doorgaan. Dit geeft meer rust op
de locaties.
Wat gaan we 2019 ook nog doen?
• Het verzuim van elke locatie goed onderzoeken door
hierover met elkaar te praten.
• Risico’s in kaart brengen om deze op tijd te verminderen. Dit doen we met de Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E).

LEIDERSCHAP
Syndion werkt met zelfstandige teams. De clustermanagers hebben een belangrijke taak om teams te ondersteunen in het geven van goede zorg aan cliënten. We
noemen dit ook wel het coachen van teams en medewerkers. De managers zijn getraind om te coachen.

Leren en ontwikkelen
In 2018 hebben clustermanagers met elkaar gepraat over
het ondersteunen van teams. Dit deden zij in koersgroepen. Het delen van kennis en ervaring is belangrijk.
Ook zijn er kwartaal- en themabijeenkomsten georganiseerd. Het doel is praten, luisteren en nieuwe dingen
leren van en met elkaar.
De clustermanager moet ook vertellen hoe het gaat met
de locaties. Dit heet verantwoorden. Vroeger deed elke
clustermanager dit in een gesprek met de directeur.
Dit doen we nu in groepen. Een groep bestaat uit vier
clustermanagers, de directeur, iemand die veel weet over
kwaliteit en iemand die veel weet over de financiën. Een
vraag die men aan elkaar stelt is: wat werkt bij jullie?
Dit helpt om te leren van elkaar. We zijn tevreden over
deze ontwikkelingen. Er is meer samenwerking en beter
overzicht.
Wat kan beter?
We moeten beter naar resultaten en afspraken kijken.
In 2018 hebben we te veel geld uitgegeven aan extra
zorgpersoneel. We kwamen hier te laat achter en konden
het niet meer voldoende bijsturen. De clustermanager
moet eerder weten hoeveel geld hij of zij per locatie of
cluster mag uitgeven. We kunnen dan beter bijsturen als
het nodig is.

Wat gaan we doen in 2019
Er zijn al wisselingen geweest tussen clustermanagers.
Ook heeft elke clustermanager met een ‘complexe
locatie’ een maatje (collega clustermanager) gekregen
die meekijkt en helpt. Ook moet de clustermanager op
tijd en de juiste informatie krijgen. Zoals hoeveel geld er
al is uitgegeven. We blijven bijeenkomsten houden om
te leren en ontwikkelen. En we blijven echt met elkaar in
gesprek over de kwaliteit.

2019: TIJD NEMEN VOOR BORGING EN
VERDIEPING
Als je bij Syndion werkt dan zet je de cliënt voorop.
Altijd. Toch zetten we 2019 in het teken van de medewerker. Dat doen we omdat de veranderingen van de
afgelopen jaren pittig geweest zijn voor veel van onze
medewerkers. Daarom kiezen we ervoor om in 2019 niet
weer heel veel nieuwe dingen te starten, maar tijd te
nemen voor borging en verdieping. We geloven erin dat
we alleen echt goed voor onze cliënten kunnen zorgen,
als we ook goed voor onze medewerkers zorgen. Onze
medewerkers zetten tenslotte de cliënt voorop!

BOUWSTEEN 3: LEREN EN ONTWIKKELEN
Zelfreflectie in teams

DIT KAN NOG BETER. HIER GAAN WE IN 2019 AAN WERKEN:
• Het locatiewerkplan is er nog niet overal en dan helpt het niet goed om te praten wat goed gaat en wat
beter kan.
• Ondersteunen van teams in de teamreflectie.
• Er zijn teams die nog niet bij elkaar op de locatie hebben kunnen kijken om van elkaar te leren.
• We hebben minder teams geschoold in driehoekskunde dan de bedoeling was.
• Nog meer aandacht voor samenwerken in de driehoek (cliënt, zijn ouders en verwanten en de
begeleider) bij het nemen van beslissingen en acties.
• Het verzuim is minder hoog, maar moet nog verder omlaag.
• Er is eerder (financiële) informatie nodig om op tijd bij te sturen als het niet goed gaat.
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Samenvatting
kwaliteitsrapport
In 2018 hebben we een hoop dingen gedaan waar we
trots op zijn. Er zijn ook dingen die beter kunnen en waar
we aan gaan werken in 2019. In de samenvatting is per
hoofdstuk te lezen welke punten dit zijn. Ook geven we
aan welke punten voorrang krijgen (prioriteiten).

Bouwsteen 1:
De zorg voor onze cliënten
Het zorgproces rondom de individuele cliënt

Hier zijn we trots op:
• Alle teams zijn aan de slag met het
Cyclisch werken binnen het ECD.
• Cliënten kunnen op elk moment
en zonder tussenkomst van een
medewerker op het cliëntportaal.
• Er zijn in 2018 minder medicatiefouten gemaakt
met gevolgen voor cliënten.
• Er zijn meer bijna-fouten gemeld. Dit helpt ons
om te leren.
• We geven verblijf met behandeling door
samenwerking ’s Heeren Loo.
• We zijn goed op weg naar Syndion Groen &
Duurzaam.
• De vriendenvereniging Samen voor Syndion,
Een netwerk van mensen en bedrijven.
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Dit kan nog beter. Dit zijn prioriteiten voor 2019:
• Praten met cliëntraden en
medewerkers om het ECD te
verbeteren.
• We doen heel veel, maar volgen nog
niet altijd hoe het gaat en of we doen wat we
hebben afgesproken.
Dit gaan we ook nog doen:
• Promoten van ons cliëntportaal. We willen in
2019 dat 70% van alle cliënten een account
hebben.
• Beeldbellen is niet geëvalueerd. Er komt een
plan of en hoe we met meer cliënten gaan
beeldbellen.
• Er zijn technische problemen in het cliëntportaal
en het ECD. Dit gaan we oplossen.
• Schrijven van een plan over wat Syndion kan
doen om cliënten te stimuleren gezond te leven.

Bouwsteen 2:
Wat vinden onze cliënten
Onderzoek naar de ervaringen van cliënten
Hier zijn we trots op:
• Eerste keer het Syndion congres ‘Laat van je
horen’!
• Het lukt steeds vaker om passende
dagbesteding voor cliënten te
vinden.
• Het aantal locatieraden en
huiskameroverleggen.
• Cliënten hebben meer keuze om passende
dagbesteding te doen.
• We werken steeds meer toe naar het versterken
van de medezeggenschap.

Dit kan nog beter. Dit zijn prioriteiten voor 2019:
• We gaan elk jaar praten met cliënten. Het gaat
erom wat de cliënt ervaart en of dit anders of
beter zou kunnen.
• Helpen van alle contactpersonen
medezeggenschap om cliënten nog beter mee
te laten praten.
Dit gaan we ook nog doen:
• We gaan acties uitzetten, zodat cliënten de
nieuwsbrief vaker gaan lezen.

Bouwsteen 3:
Leren en Ontwikkelen
Zelfreflectie in teams
Hier zijn we trots op:
• De meeste teams hebben een startgesprek
gehad.
• We praten vaak met elkaar om
te weten of we de doelen van de
nieuwe begeleidersfuncties halen of
niet. We weten ook hoe we dit gaan
meten.
• Er zijn leerprofielen. Een leerprofiel geeft aan
wat een begeleider moet kunnen.
• Er zijn sleutelfiguren gestart. Een sleutelfiguur
heeft kennis en of ervaring met een doelgroep.
• Samenwerking in de driehoek (cliënt, ouders
en verwanten, begeleider).
• Clustermanagers leren van elkaar. Wat werkt bij
jou?

Dit kan nog beter. Dit zijn prioriteiten voor 2019:
• Het locatiewerkplan is er nog niet overal en dan
helpt het niet goed om te praten wat goed gaat en
wat beter kan.
• Ondersteunen van teams in de teamreflectie.
• Het verzuim is minder hoog, maar moet nog
verder omlaag.
• Er is eerder (financiële) informatie nodig om op
tijd bij te sturen als het niet goed gaat.
Dit gaan we ook nog doen:
• Er zijn teams die nog niet bij elkaar op de locatie
kijken om van elkaar te leren.
• We hebben minder teams geschoold in
driehoekskunde dan de bedoeling was.
• Nog meer aandacht voor samenwerken in de
driehoek (cliënt, ouders en verwanten, begeleider)
bij het nemen van beslissingen en acties.
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Syndion
in Cijfers
Aantal medewerkers
31-12-2017:

Aantal cliënten
31-12-2017:

Aantal medewerkers
31-12-2018:

Aantal cliënten
31-12-2018:

1.150

1.195

1.595

1.588

Overzicht meldingen
Agressie (1501)

Prikaccident (26)

Medicatie (1374)

Vermissing / weglopen (26)

Vallen (294)

Verstikking / verslikking (15)

Anders (522)
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Klachten

21

Aantal klachten
bij de klachtenfunctionaris in
2018

14

Aantal klachten
bij de klachtenfunctionaris in
2017

In 2018 hebben 32 cliënten en 8 cliëntvertegenwoordigers contact opgenomen met de cliëntvertrouwenspersoon. Het ging hierbij om 36 vragen en 7 klachten.
In 2017 hebben 32 cliënten en 6 cliëntvertegenwoordigers contact opgenomen met de cliëntvertrouwenspersoon. Het ging hierbij om 32 vragen en 8 klachten.

MEDEWERKERVERTROUWENSPERSOON
2018
Totaal 73 medewerkers
gesproken, het ging
hierbij om 98 meldingen
2017
Totaal 61 medewerkers
gesproken, het ging
hierbij om 96 meldingen

Verzuim 2018 :

7,22%
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Op 13 mei 2019 vond onze eerste externe visitatie plaats.
We kijken met elkaar terug op een geslaagde en leerzame dag. De visitatie is gedaan door Johanna Woudstra,
sociaal psychiatrisch verpleegkundige Yulius, Judith de
Bruijn, Regiomanager Zuidwester, Corine van Die, Manager Zuidwester, Jo Marinussen, Lid locatieraad Stichting
Prezzent en Koos Timmer, oud-medewerker Rabobank.
Allereerst hebben zij een rondleiding gehad van Petra
Casimiri, clustermanager Syndion op De Hoeff in Giessenburg. Na deze rondleiding zijn zij samen met een
verwant, een begeleider en een gedragskundige van
Syndion in gesprek gegaan over de doelgroep Ernstig
meervoudig beperkt (EMB) en onze methodiek driehoekskunde. Eén van de aanbevelingen is om naast
begeleiders en verwanten ook andere medewerkers van
Syndion te trainen in de methodiek driehoekskunde. We
hebben aan de hand van een voorbeeld gepraat over het
belang van goede samenwerking in de driehoek en goed
communiceren met elkaar.
Na een gezamenlijke lunch op De Hoeff, is het kwaliteitsrapport besproken. Het visitatieteam sprak in het
algemeen hun waardering uit. Complimenten dat de visie
van Syndion in alle drie de hoofdstukken sterk naar voren
komt, prettig leesbaar, goede indeling van de hoofdstukken en herkenning van de bouwstenen. Het visitatieteam
deed de volgende aanbevelingen:
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• De aangegeven verbeteringen zijn soms te algemeen
en de aanbeveling is om resultaten concreter te maken.
• Er is niks opgeschreven over het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de incidenten seksuele intimidatie.
• Geef een verhaal bij de cijfers en vergelijk deze met
vorig jaar. Alleen de cijfers zeggen niet zo veel. Bijvoorbeeld schrijf het proces rondom fobomeldingen op.
• De aanbeveling om de methodiek driehoekskunde in de
opbouw van het rapport te verwerken. Naast de ervaringen van verwanten en cliënten ook een medewerker
aan het woord laten.
• Het rapport is sterk intern gericht. De focus ligt op de
eigen organisatie. Tevens is de bedrijfsvoering onderbelicht.
Het visitatieteam gaf aan dat zij gedurende de dag graag
een verwant en een medewerker hadden gesproken om
in gesprek te gaan over de beleefde kwaliteit. Op deze
manier krijgt het team meer verhalen bij de tekst in het
rapport. Ook had het team graag de reflectie van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad al ontvangen.
Deze aanbevelingen nemen we ter harte. Syndion gaat
onderzoeken of we samenwerking kunnen organiseren
met andere organisaties om elkaar te visiteren. Wij bedanken de mensen uit ons visitatieteam voor hun openhartigheid en tijd. Wij nemen de aanbevelingen mee in
onze processen en de aanpak van ons kwaliteitsrapport.
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Reflectie van de OR
De OR blikt terug op een spannend jaar waarin veel
thema’s zijn gepasseerd. Met elkaar is op allerlei fronten
hard gewerkt. Wij herkennen de punten die benoemd
staan in het kwaliteitsrapport, zoals de verbeterpunten
vermeld bij bouwsteen 1.
• De persoonlijk begeleider en werkbegeleider hebben te
weinig tijd om cyclisch te werken.
• Het ondersteuningsplan is te groot en wordt niet altijd
gelezen.
• Er zijn te veel vragenlijsten om in te vullen voor het
ondersteuningsplan.
• Het schrijven van een samenvattende rapportage voegt
niets toe.
Veel van deze onderwerpen kwamen ook uit de enquête
die wij gehouden hebben in 2018 onder de medewerkers.
Met de uitslag van deze enquête zullen wij in 2019 samen
met de bestuurder rond te tafel gaan om samen te kijken
naar “groei”-mogelijkheden.
Het is goed om te lezen dat door een medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2019 gemeten wordt of de nieuwe
functies het gewenste resultaat opleveren.
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Als OR willen we graag benoemen dat zij van plan is om
nog in 2019 te starten met locatiebezoeken waarbij het
doel is om informatie op te halen bij onze achterban.
Verder goed dat teams worden ondersteund om meer
inzicht te krijgen in de factoren die verzuim beïnvloeden
en bewustwording van preventie creëren. De OR heeft
de thema’s ziekteverzuim en werkdruk als speerpunten
en wil het mogelijke verband hiertussen benadrukken. Er
was ruimte voor medezeggenschap van medewerkers
het afgelopen jaar en de inbreng van de OR is serieus genomen. We hebben brainstormsessies georganiseerd, en
per onderwerp de betrokkenen uitgenodigd (wij denken
bijvoorbeeld aan de gezinshuizen, begeleiders).
De financiële situatie was ook een belangrijk onderwerp
op de agenda. We hebben hier regelmatig met de bestuurder over gesproken.
De start van 2018 voelde spannend, maar terugkijkend is
de OR trots op de gelopen processen en op dat wat er is
bereikt.

Reflectie
CCR
Mooi, fris en toegankelijk vormgegeven. Mooie mix van reflecties
op organisatie en teamniveau en interviews van cliënten en
vertegenwoordigers. Het is krachtig om cliënten aan het woord te
laten in het rapport. Goed dat cliënten ook kritisch durven te zijn,
bijvoorbeeld over het cyclisch werken. Veel om trots, tevreden en
dankbaar te zijn, maar ook nog veel verbeterpunten.
De CCR merkt dat stukken minder vaak door cliënten worden gelezen.
Fijn dat Syndion hier dan ook actie op uitzet in 2019. Begeleiders gaan
cliënten ondersteunen in het lezen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook
gaan coaches van de cliëntenraad alle contactpersonen helpen bij hun
taak om cliënten mee te laten praten.
Ons verbeterpunt van vorig jaar is opgepakt. Er is nu een samenvatting
met daarin de verbeterpunten en prioriteiten per bouwsteen. Op deze
wijze is een goede start gemaakt om de plan, do, check, act cyclus te
volgen: dit gaan we doen, dit hebben we gedaan, wat zijn de
resultaten, wat hebben cliënten hiervan gemerkt en wat kan
nog beter.
Met betrekking tot het kwaliteitsrapport van dit
jaar hebben wij tijdens de voorbespreking
wat afspraken gemaakt. Met name op het
gebied van de communicatie willen wij
graag op de hoogte gehouden worden
en in de rapportage van volgend jaar
moet dit naar onze mening duidelijk
terugkomen.
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Twee jaar en veel langer
Werk ik bij Syndion
Participeren
dat noem ik gebakken peren
Toen ik nog klein was
Ik nog bij mamma was
toen zorgde zij voor mij
Toen ik ouder werd kwam Syndion
zodat ik naar mij eigen huisje kon
voor mezelf kon leren zorgen
daar een mooie kamer vond
met mijn eigen schilderijen
daar werd ik erg blij van
Ik kan zelf een heleboel
dat geeft mij een goed gevoel
Jeanine van Thiel

