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Kwaliteitsrapport Woonvorm Care for You 2020 
 
Samenvatting 
Onze woonvorm is gericht op (jong)volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking, eventueel met gedragsproblemen, diverse vormen van autisme en 
psychiatrische stoornissen. In de vorm van wonen (24uurs zorg), dagbesteding en kortverblijf. 
Gebaseerd op de LACCS-visie. Voor de LACCS-visie is gekozen omdat deze visie aansluit bij de 
doelgroep en tevens valt binnen de wettelijke kaders en financieringsvormen (WMO en WLZ). 
Hiermee is WCFY gehouden aan een aantal landelijke kwaliteitskaders, i.e. kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg als instrument te gebruiken om de kwaliteit van zorg en cliënten in beeld te 
brengen en de ontwikkeling te monitoren wat input is voor verbetering.  
Kwaliteitskader Gehandicapten zorg is alleen van toepassing op de WLZ, echter heeft WZFY geen 
onderscheid gemaakt op basis van de financieringsvormen.  
 
In 2020 is de professionalisering ingezet met als resultaat het behaalde HKZ keurmerk.  
De focus heeft gelegen op het tot stand brengen het werken volgens een vaste systematiek. Hierbij is 
gekozen met te werken met de LACCS-visie. Tevens is in 2020 de samenwerking gestart met een 
vaste orthopedagoog en is er een Manager Zorg aangenomen.  
 
Basis op orde 
Zoals benoemd is in 2020 de professionalisering ingezet met als resultaat het behaalde HKZ-
keurmerk. Daarnaast dienst de basis van het interne bedrijfsproces verder opgezet te worden en ook 
hier dient een professionalisering slag te worden gemaakt. Deze omslag van werken en het leveren 
van zorg is een transitie wat in 2020 is gestart en in 2023 dient te zijn afgerond, dit betekend dat de 
basis op orde is. Basis: voldoen aan kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, voldoen aan eisen ZIN en bij 
het interne bedrijfsproces kan gesproken worden van een verticale en horizontale fit (basis).  
 
Geconcludeerd kan worden dat de eerste doelstelling het behalen van het HKZ-keurmerk waarmee 
wordt voldaan aan alle eisen is behaald. Echter is dit proces een begin van de transitie waarin het 
bedrijf zich bevind. Hiermee zijn de eerste stappen goed gezet en zal de focus de komende jaren (tot 
2023) liggen op het verder vertalen van deze professionalisering binnen het bedrijf.  
 
Note: omdat de afgelopen jaren weinig tot geen data aanwezig is geweest aangaande geleverde zorg wat heeft kunnen 
leiden tot verbetering ontbreekt deze informatie in het kwaliteitsverslag. Dit omdat het eerder niet benodigd is geweest en 
geen aandacht voor was, nu met het behalen van het HKZ-keurmerk wel en zal dit in de komende kwaliteitsverslagen terug 
te vinden zijn.  
 
 
Algemeen 
14 cliënten met een WLZ – PGB indicatie 
2 cliënten met een WMO – PGB indicatie  
Wonen – 10 cliënten 
Dagbesteding – 5 cliënten (waarin 4x integraal wonen en werken en 1x extern) 
Kortverblijf logeren – 4 cliënten  
 
Belangrijke dynamiek waarmee de organisatie te maken heeft welke invloed heeft op de kwaliteit is 
de inhaalslag die wordt gemaakt aangaande professionalisering.  In 2020 heeft WCFY ervoor gekozen 
om deel te nemen aan de audits voor het HKZ keurmerk. Een eerste en belangrijke stap tot 
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professionalisering. Volgende stap in deze is het behouden van dit keurmerk waarbij de focus ligt op 
het interne proces van het verlenen van zorg en het verbeteren van de bedrijfsprocessen (zowel 
vertaal als horizontaal), met als doel het bereiken van een verticale en horizontale fit. Ten slotte zal 
deel worden genomen aan de aanbestedingsronde Zorg in Natura. Al deze ontwikkelingen hebben 
invloed op de kwaliteit, het huidige proces wordt in kaart gebracht om verbeteringen inzichtelijk te 
krijgen. Dit is een ontwikkelproces waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar verbeteringen en we 
blijven leren van elke stap. Door regelmatig processen te evalueren blijven we kritisch met focus op 
het leveren van nog betere en passende zorg voor onze cliënten.  
 Het kwaliteitsrapport is tot stand gekomen met informatie vanuit de ondersteuningsplannen 
(Zilliz – rapportages) teambijeenkomsten en organisatiebeoordelingen.  
 
Clientraad en externe visitatie  
De cliëntenraad is eind 2020 samengesteld en kon, na het voldoen aan de eisen van de cliëntenraad, 
formeel van start gaan. De gaat in Q1 2021 zich verder oriënteren op hun rol binnen de organisatie 
en zal worden betrokken, vanuit hun adviserende rol, bij diverse ontwikkelingen binnen de 
organisatie. Deze vergaderingen zullen digitaal plaatsvinden gezien het Covid-19 virus.  
 De externe visitatie heeft in 2020 niet plaatsgevonden gezien het Covid-19 virus. Het doel is 
om dit in het jaar 2021 wel uit te laten voeren. Dit zal vermoedelijk plaatsvinden in Q3 en Q4 van 
2021. Echter dienen in deze de omstandigheden rondom het Covid-19 virus gunstig te zijn om dit te 
laten plaatsvinden.  
 
Kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele client 
In 2020 lag de prioriteit bij het op zetten van een methodische cyclus waarbij er systematisch wordt 
gewerkt met het ondersteuningsplan en evaluaties. Door genoemde prioriteit te volgen werd parallel 
het elektronische cliënten dossier gevuld en voldeed hiermee aan de norm. Dit proces is samen met 
het team en de orthopedagoog tot stand gekomen. In het proces van het systematisch werken is de 
LACCS-visie geïntegreerd. Deze LACCS-visie is de basis voor het aangaan van de dialoog met cliënten, 
ouder(s)/verzorger(s) en derden o.b.v. ‘Het goed leven gesprek’. Deze dialogen komen tot stand bij 
de evaluatiemomenten (2x) per jaar met cliënten, ouder(s)/ verzorger(s) en derden.  
 De gezondheidsrisico’s voor onze cliënten in 2020 was het Covid-19 virus – pandemie. Op 
individuele basis hebben zich in 2020 geen risico’s voor gedaan.  
 Omdat in 2020 de professionalisering is ingezet, gezien de organisatiedoelstellingen, was er 
in het verleden ook weinig tot geen aandacht voor de kwaliteit van het bedrijfsproces en was er 
weinig zich op de kwaliteit van de geleverde zorg middels evaluaties, trendanalyses en dergelijke.  
Kortom processen zijn niet vertaald in data waaruit een verstalingsslag tot verbetering genomen kan 
worden. Gezien de keuze, HKZ keurmerk en inrichting van interne processen, zal in de toekomstige 
jaren dit wel mogelijk zijn.  
 
Ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie 
Eigen regie was binnen de woonvorm op een praktische en laagdrempelige manier vertaald.  
Cliënten hebben altijd de ruimte om hun wensen en dromen aan te geven bij de begeleiding, door de 
kleine groep/ organisatie kon hier snel op ingespeeld worden. Echter lag hier geen systematische 
werkwijze/ afspraken aan ten grondslag. Met het invoeren van de methodische cyclus en de LACCS-
visie binnen de organisatie vindt dit wel plaats.  

Tevens zullen er in 2021 worden geoefend met huiskamer overleggen. Deze huiskamer 
overleggen worden gehouden met cliënten die (integraal) wonen en werken op de woonvorm 
aangaande een verbeteringsslag om te kijken of cliënten het doel van de bijeenkomst begrijpen en 
kunnen vertalen naar hun eigen leven. Wanneer cliënten aangaande de verbetering zelf met andere 
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wensen komen is dit voor ons een tekenen dat zij het doel van de huiskamer overleggen begrijpen en 
zal het met een terugkomende frequentie worden toegepast in de toekomst.  

De WZD gaat per 1 januari 2021 formeel in werking worden gesteld. Beleid is opgesteld, het 
wervingsproces voor een WZD-functionaris loopt.  
 
Ervaringen van cliënten 
Door het Covid-19 virus heeft er in 2020 geen CTO plaatsgevonden mede ook door het feit dat de 
focus lag op het tot stand brengen van een goed lopende methodische cyclus was de basis is voor het 
leven van goede zorg met aandacht voor kwaliteit en wensen van cliënten en betrokkenen. Wensen, 
dromen en ervaringen zijn naar voren gekomen tijdens 1:1 gesprekken met begeleiders. In de 
toekomst zal dit gaan volgens de methodische cyclus en huiskamer overleggen.  
 
Samenspel in de zorg en ondersteuning 
De relatie tussen client, teamleden, families en derden verloopt laagdrempelig. Er zijn steeds meer 
vaste afspraken over de manier en frequentie met familie en derden. In 2021 zal hier nog meer 
aandacht voor zijn tijdens de evaluatiemomenten, waarbij ook de communicatie zal worden 
geëvalueerd.  
 De samenwerking tussen begeleiders en behandellaars is een nieuw proces. Dit werd in het 
verladen tot half 2020 gedaan door de meewerkend directeur, hier was dan 1 aanspreekpunt vanuit 
de organisatie naar derden. Echter komt dit in het vaarwater van de Persoonlijk begeleider, die de rol 
heeft in dialoog te zijn met derden, waaronder behandellaars. In Q3 en Q4 van 2020 is een start 
gemaakt met het terugbrengen van deze dialoog naar de Persoonlijk begeleider. Hiermee delegeert 
de meewerkend directeur taken die inhoudelijk niet passen bij de functie. In deze is de 
samenwerking met de orthopedagoog een eerste professionele samenwerken tussen de Persoonlijk 
begeleider en een behandellaar. Om deze samenwerking wel systematisch in te richten wordt 
uitvoerig gebruik gemaakt van het werken volgens de methodische cyclus waarin duidelijk staat 
omschreven wie elke rol heeft en welke taken/ verantwoordelijkheden hierbij komen kijken. In 2021 
en 2022 zal dit proces zijn ingebed in de organisatie.  
 
Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning 
In 2020 heeft pandemie een groot impact gehad in het kader van gezondheidsrisico’s voor onze 
cliënten. Hier hebben wij alles aan gedaan, met het na leven van de richtlijnen en handreikingen van 
het VGN, om de besmetting bij onze cliënten te voorkomen. In 2020 heeft het virus 1 keer 
voorgekomen op de woonvorm, born in deze was een besmetting van een teamlid vanuit 
familiekring. Met intensive samenwerking met de GGD Groningen hebben we de juiste maatregelen 
genomen passend bij onze doelgroep en accommodatie. 
 In 2020 is door de Manager Zorg geconstateerd dat het medicatiebeleid/ proces binnen de 
woonvorm efficiënter en effectiever kan worden ingericht waardoor praktische fouten worden 
voorkomen. In Q1 2021 zal hier dan ook aandacht aan worden besteed. Het gehele medicatiebeleid 
zal hiermee voldoen aan de nieuwe richtlijnen van het medicatiebeleid (handreiking VGN), zijn 
interne processen efficiënter en effectiever ingericht en is de samenwerking met de apotheek en 
huisarts vertaald is vaste werkafspraken.  
  
Betrokken en vakbekwame medewerkers 
N.a.v. het inspectie rapport is Manager zorg na haar komst aan de slag gegaan met het werven van 
vakbekwame medewerkers, met een minimale opleidingsniveau MBO 3 (passende 
opleidingsachtergrond).  
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 Het volledige team wordt meegenomen in de professionalisering van het bedrijf. Teamleden 
geven aan het proces interessant en uitdagend te vinden, dit geeft energie. Teamleden hebben zowel 
tijdens individuele gesprekken en team overleggen ruimte hun professionele ervaringen met elkaar 
te delen. Daarnaast is de stijl van leidinggeven laagdrempelig en wordt er meer aandacht besteed 
aan de dialoog en ontwikkeling van de teamleden (zowel harde als softe skills). Daarnaast zal in 2021 
het opleidingsplan (waaronder de LACCS-visie) verder worden uitgebreid, in 2020 is het wegens het 
Covid-19 virus tijdelijk stop gezet. Wel zijn de digitale herhalingstrainingen door gegaan en waar het 
kon de Bhv-cursus.   
 In 2020 is door de Manager Zorg geconstateerd dat de functieomschrijving in 2021 gewijzigd 
moeten worden en hiermee passend gemaakt worden aan de huidige situatie van de organisatie en 
de vernieuwingen. Met de focus op individuele taken per functie en de samenwerking tussen 
verschillende functies binnen de organisatie.  
 
Geprioriteerde verbeteringen - conclusie  

• In 2020 is het proces van professionalisering gestart. In de komende jaren 2021-2022-2023 
zal deze lijn verder worden doorgetrokken om de basis van het leven van goede zorg neer te 
zetten waarbij er gesproken kan worden over een verticale en horizontale fit – LACCS-visie 
geïntegreerd. 

• Focus ligt hierbij op de interne bedrijfsprocessen (methodische cyclus, beleidskaders, 
standaardisering dagprogramma’s, vaste werkafspraken, taken en verantwoordelijkheden 
binnen het team). Micro niveau 

• Parallel zal de focus liggen op de deelname aan de aanbesteding ZIN. In 2021 Q3 en Q4 zal 
aan alle verdere eisen worden voldaan om in 2022 deel te nemen aan de aanbesteding. 
Meso niveau  

• Marco niveau ontwikkelingen worden ten alle tijden geanalyseerd en vertaald naar de 
organisatie. WZD is in 2021 een belangrijke, WZD functionaris dient te worden ingevuld en 
het team dient te worden getraind, ten slotte dient de WZD onderdeel te zijn van de 
methodische cyclus en dus vertaald te worden in de ondersteuningsplannen.  

In 2020 is de professionalisering gestart en heeft geleid tot het behalen van het HKZ-keurmerk.  
Hiermee is de eerste stap met bijbehorende eisen en doelen bereikt. Daarnaast dient deze lijn verder 
doorgetrokken te worden en dienen processen op elkaar zijn afgestemd. Dit is voor 2021 een groot 
en belangrijk doel, waarbij ook de LACCS-visie is geïntegreerd. Omdat deze integratie enige jaren in 
beslag zal nemen voordat het onderdeel is van onze DNA zal hiervoor een periode van 3 tot 5 jaar 
worden gereserveerd. Echter voor de afstemming van interne processen zoals het opzetten van 
dagprogramma structuren en verbeterde werkafspraken dient wel in 2021 te zijn afgerond.  
Zoals hierboven puntsgewijs omschreven zal hier dan ook de focus liggen samen met het voldoen 
aan alle eisen voor de aanbesteding ZIN.  
 


