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INTRODUCTIE  

Amare Zorgcoaching is trots haar Kwaliteitsplan te kunnen tonen. Als zorgaanbieder met voornamelijk 

cliënten die vallen onder de Jeugdwet/WMO, bieden wij ook zorg vanuit de WLZ. Amare biedt zorg aan 

de doelgroep 0-6 jarigen, kind, jeugd en volwassenen met o.a. Autisme, ADHD, (licht) verstandelijke 

beperking, ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblematiek en overige zorgvragen op het gebied van 

psychiatrie. Ook ouderbegeleiding is tevens een onderdeel van onze mogelijkheden. Vanuit de WLZ 

bieden wij momenteel woonzorg voor de Zorgprofielen 3, 4, en 6.  

Met dit kwaliteitsplan willen wij over onze gehele organisatie inzicht geven hoe wij werken en waar onze 

speerpunten liggen. 

Wij kunnen ons vinden in de gestelde doelstellingen:  

▪ Duidelijkheid naar cliënten; wat mogen zij verwachten van de geboden zorg en ondersteuning. 

Wij richten ons daarbij op alle type zorgverlening.  

▪ Stimulerend voor de medewerkers die de zorg uitvoeren; het helpt hen bij het voortdurend 

werken aan kwaliteitsverbetering. 

▪ Richtinggevend voor het management van een zorgorganisatie; Het kader biedt sturing op 

kwaliteit doordat wij zicht op kwaliteit houden, weet wat goed gaat en wat beter moet. 

▪ Laten zien hoe wij als zorgorganisatie het zicht op kwaliteit gebruiken voor externe 

verantwoording (naar de samenleving, het zorgkantoor en IGJ). 
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RIJKWIJDTE 

 

Het kwaliteitskader heeft betrekking op gehandicaptenzorg die onder de WLZ valt. Dit betekent voor 

Amare: WLZ-zorg in iemands eigen woning via een ‘volledig pakket thuis’. Amare Zorgcoaching biedt ook 

zorg vanuit de Jeugdwet en WMO. Deze zorg valt buiten de reikwijdte van het WLZ Kwaliteitsplan 

betreffende doelgroep beschrijving. De werkwijze is voor alle zorg die binnen Amare geboden wordt wel 

gelijk benaderd.   

 

Amare Zorgcoaching verbindt zich, net als alle organisaties voor gehandicaptenzorg, op  ‘zicht op kwaliteit’ 

met ‘kwaliteitsverbetering’.  

Afgelopen jaar was er grote groei binnen de Jeugdwet. De ontwikkeling van het Kwaliteitskader, die onder 

meer als doel heeft minder bureaucratie te bewerkstellingen was niet merkbaar. Gemeenten stellen ieder 

haar eigen eisen waardoor er een dubbele taak was  om kwaliteit in beeld te brengen. De start van de 

implementatie is daardoor vertraagd gestart, maar is voor 2018 geborgd binnen de werkstructuur.  Het 

werken aan cliënttevredenheid, deskundigheidsbevordering van medewerkers zijn een basis die al 

structureel in de organisatie aanwezig is. Het werken van een jaarverslag naar een Kwaliteitsrapportage 

was de grootste wijziging.   

 

Amare heeft een Kwaliteitsmedewerker en de bestuurder is nauw betrokken bij het werkproces binnen d 

organisatie.  

 

De Raad van toezicht is bij aanvang van het verschijnen van het Kwaliteitskader al geïnformeerd en heeft 

het onderwerp standaard op de agenda staan.  

De cliëntenraad wordt eveneens geïnformeerd. De doelstelling is om in 2018 een dynamisch 

overlegstructuur te ontwikkelen om het Kwaliteitskader meer als gemeengoed te hanteren.  

 

Het rapport beschrijft na deze introductie: 

▪ De visie en werkwijze van Amare 

▪ De drie bouwstenen  

▪ De lering die we hieruit trekken 
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VISIE EN WERKWIJZE VAN AMARE  
 

Amare is een kleinschalige organisatie (opgericht in 2004) welke naast diverse vormen van begeleiding en 

behandeling ook woonzorg biedt in de vorm van een Volledig pakket thuis aan 3 cliënten met een 

verstandelijk beperking, en aan 4 cliënten huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging. Daarnaast 

bieden wij zorg vanuit het WLZ - Persoonsgebonden Budget aan 8 cliënten. De cliënten hebben een CIZ 

indicatie met de volgende zorgprofielen:  

▪ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

▪ Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

 

In de huidige maatschappij tegen de toenemende trend van individualisering in, zal er steeds meer 

behoefte ontstaan aan professionele zorgverlening aan mensen, die in deze maatschappij moeten leven 

met beperkingen. Amare streeft ernaar met hoogwaardige ondersteuning bij te dragen aan een zinvol 

bestaan van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek die net dat 

beetje extra nodig hebben. We bieden daarvoor passende professionele zorg en dienstverlening vanuit 

het besef dat het in de kern gaat om relaties tussen mensen, die iets voor elkaar betekenen. Het 

uitgangspunt is daarbij het bieden van maatwerk op een vraag gestuurde wijze.  

De primaire functie van Amare is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en 

behouden van hun zelfstandigheid in de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden ze de 

regie over hun eigen leven. Amare biedt zorgverlening aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in 

zowel de woon- en leefomgeving van de cliënt als op locatie, echter ook oudere cliënten zijn van harte 

welkom. Amare is als organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een beperking in 

de brede zin van het woord. Bij beperkingen dient te worden gedacht aan: 

▪ (Licht) verstandelijke beperking; 

▪ Psychiatrische problematiek; 

▪ Stoornissen binnen het autistisch spectrum; 

▪ Opvoed- en opgroeiproblematiek; 

▪ Daarnaast sluit Amare andere zorgvragen niet uit 

 

 

 

 

 

Kernwaarden / Missie
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Onze ambitie is dat mensen zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen leven, zelfstandig kunnen wonen en 

de regie kunnen voeren over hun eigen leven of zo nodig beschermd wonen met ondersteuning. Amare 

zet zich daar op verschillende manieren voor in. Met onze zorg willen we graag bereiken dat er passende 

leef-, woon-, en werkomstandigheden worden georganiseerd volgens de keuze van de cliënt (al dan niet 

ondersteund door ouders en/of netwerk) en dat cliënten in staat worden gesteld een eigen plaats in de 

samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden. Uitganspunt daarbij is wat 

iemand kan en niet wat iemand niet kan! Hierbij gaan we uit van mogelijkheden en niet van 

onmogelijkheden. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij 

richtinggevende kernwaarden. 

Voor cliënten betekent dit dat Amare continu op zoek is naar een passend zorgaanbod voor de individuele 

cliënt. Er wordt goed geluisterd naar cliënten en zij en/of hun familie worden overal bij betrokken. Een 

goede samenwerking tussen cliënten, ouders of belanghebbende zien wij als belangrijke voorwaarde om 

onze ambitie te bereiken. Het is in belang van de cliënt dat de zorgwereld elkaar ontmoet, verbindt en 

waar nodig samenwerkt. Daarom zoeken we binnen ons werkveld actief contact met collega’s om 

zodoende de best mogelijke zorg aan onze cliënt te waarborgen. 

 

Wij zien mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking als gelijkwaardige medemensen. 

Wij staan in een wederzijdse afhankelijkheid tot elkaar. Wij gaan met hen in dialoog over hun individuele 

behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden. Elke cliënt is een unieke persoon en mag rekenen op een 

eigen, persoonlijke benadering en maatwerk van zorg. Concreet betekent dit onder meer dat wij werken 

aan een zo groot mogelijke integratie van cliënten in de samenleving. Het streven naar de 

vermaatschappelijking van mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische stoornis vormt de kern 

van onze visie. Wij vinden dat onze cliënten aanspraak hebben op een reguliere plek in de samenleving. 

Op die manier tot je recht kunnen komen, is ook in het belang van de samenleving. Een samenleving met 

ruimte en respect voor mensen met een beperking is een sterke, duurzame samenleving. Participatie en 

integratie zijn hierbij de kernwaarden.  

  

Ieder mens is uniek en heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Mensen met een (verstandelijke en of 

psychiatrische) beperking verschillen hierin niet van andere mensen. Zij zijn gewoon burgers in onze 

samenleving. Onze zorg- en dienstverlening is er dan ook op gericht woon-, leef- en werkomstandigheden 

volgens hun keuze te organiseren (al dan niet ondersteund door ouders en/of contactpersonen) en hen 

in staat te stellen een eigen plaats in de samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven 

Visie

Bedrijfsfilosofie
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te leiden. Een bevoogdende manier van werken maakt steeds meer plaats maken voor een aansporing 

tot zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Uitgangspunt daarbij is wat iemand kan en niet wat iemand 

niet kan, uitgaan van zijn mogelijkheden en niet van zijn onmogelijkheden. Wat kan iemand nog wel? 

Mantelzorgers worden actief betrokken in het hele zorgproces. Zo werkt Amare met het 

mantelzorgportaal CarenZorgt. In dit digitale systeem worden rapportages vastgelegd en biedt het 

mantelzorgers de mogelijkheid om deze in te zien en hierop te reageren. Zij kunnen eventueel ook 

communiceren met de door hen toegevoegde andere betrokkenen, waarbij het systeem dient als 

communicatiemiddel voor alle betrokkenen bij of van de cliënt. De transparantie van zorg is hierdoor 

gegarandeerd. Zorg verlenen is een relationeel proces. Goede zorg en begeleiding is meer dan een keten 

van professionele handelingen en losse verrichtingen die de zorgverlener uitvoert. Goede zorg en 

begeleiding in de praktijk betekent dat er een wederkerige zinvolle relatie is tussen de zorgverlener en 

degene die zorg en/of begeleiding krijgt. Kenmerkend voor deze relatie is aandacht, respect, 

zorgvuldigheid en zorgzaamheid. Goede zorg kijkt niet naar één facet van het leven. Amare sluit aan bij 

de zorgvisie, zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.  

 

Onze expertise bevindt zich op het gebied van ondersteuning aan cliënten met een (licht) verstandelijke 

beperking, al dan niet, met een bijkomende psychiatrische probleem zoals een Autisme Spectrum 

Stoornis, ADHD, etc. De cliënten kunnen alleen functioneren op voorwaarde van een stevig netwerk of 

een beschermde woonomgeving met (intensieve) begeleiding. Wij streven er altijd naar om zorg en 

begeleiding te leveren op een wijze die past bij de vraag van onze cliënt met behoud van zijn of haar eigen 

regie. Hierbij kijkend naar iemands mogelijkheden en niet naar de beperkingen! Amare wil deze zorg 

leveren aan cliënten die een arbeidsmatige leeftijd hebben bereikt. Zogezegd de 18+‘ers. Het enige 

uitsluitingscriteria hierbij is wanneer de cliënten buiten het zorgprofiel (ZZP) vallen of wanneer zij  een 

intensief beroep doen op persoonlijke verzorging en/of verpleging. Bij deze cliëntengroep is de 

traject/levensloop begeleiding gericht op alle leefgebieden. Professionele aandacht en zorg voor de 

individuele cliënt staat centraal. Actief en gericht inspelen op (nieuwe) zorgvragen, samen met de cliënt 

naar mogelijkheden zoeken. Het regelen van de noodzakelijke randvoorwaarden met en voor de cliënt 

met behoud van zijn autonomie is hierbij een onlosmakelijke voorwaarde. Professionaliteit, 

betrokkenheid en flexibiliteit zijn hierbij een must, gericht op het behoud van de zelfregie van de cliënt 

enerzijds en het ontlasten van de mantelzorgers anderzijds.  

 

 

 

 

 

Doelgroep
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Zoals bij de introductie is aangeven biedt Amare voornamelijk zorg uit de Jeugdwet. Het aantal WLZ 

cliënten die zorg kregen in Zorg in Natura  in 2017 is 3 cliënten met de zorgprofielen 4 en 6.  Vanuit het 

Persoonsgebonden budget zijn dit 8 cliënten die de zorg in zijn geheel gedeeltelijk bij Amare inkochten.  

 
 

De zorg wordt in de thuissituatie van de cliënt geboden of in appartementen welke via de lokale 

woningbouw beschikbaar zijn gesteld aan Amare. Gescheiden wonen zorg, al dan niet gecombineerd, met 

dagbesteding en werkvoorziening. 

 

 
 

Als gevolg van de dialoog tussen cliënt en medewerker(s) is voor elke cliënt inzichtelijk: 

▪ De zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoeften (wat is nodig?) 

▪ De gezondheidsrisico’s en veiligheid (een individuele risico-weging) 

▪ De ervaren kwaliteit van bestaan (welke tekorten, wat doen we eraan?) 

▪ De betrokkenheid van familieleden en belangrijke anderen 

▪ De afspraken over dagelijkse zorg en ondersteuning (komen we afspraken na?) 

 

 
 

We ondersteunen cliënten bij het leren en zich ontwikkelen, gekoppeld aan eigen perspectief. Kunnen 

kiezen is een vaardigheid op zich. Het afwegen van opties, prioriteiten stellen, durven zeggen wat je wilt 

is niet iedereen komen aanwaaien. Het optimaal benutten van de keuzevrijheid zal voor een aantal 

cliënten betekenen dat ze vaardigheden moeten leren. Hierin is het voeren van eigen regie het 

uitganspunt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode “ motiverende gespreksvoering “ (Movisie). 
 

 

 

 

 

 

clientenbestand 

Locatie

Dialoog uitkomst centraal

Cliënt ervaart kwaliteit, de professional borgt



 

KWALITEITSPLAN 2017 AMARE ZORGCOACHING  Pagina 8 van 15 
 

 
 

Een individueel zorgplan geeft cliënten meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en helpt 

de begeleiders om doelmatige zorg te bieden. Een goed zorgplan is daarom het halve werk. Samen met 

de cliënt stellen wij het plan op, zodat wensen en mogelijkheden goed op elkaar kunnen worden 

afgestemd. Als de cliënt niet in staat is om te overleggen, of de consequenties van de afspraken niet kan 

overzien, is ondersteuning van ouders, een familielid of bekende van de hulpvrager mogelijk, bijvoorbeeld 

door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wij attenderen de betreffende cliënt of betrokkenen op 

deze mogelijkheid. Het zorgplan wordt minimaal twee maal per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 

zodat de nieuwe afspraken concreet en SMART beschreven en bekend zijn. 

 

 
 
 

Amare is alert bij het ongemerkt opstellen van regels waarbij deze niet als eis aanwezig zijn vanuit de Wlz.  

 

 
 

Wij gaan bij onze medewerkers uit van de volgende beroepscompetenties:  

▪ Onze medewerkers hebben een professionele betrokken werkhouding en verliezen het belang 

van de cliënt niet uit het oog 

▪ Onze medewerkers komen niet in conflict met eigen normen en waarden 

▪ Onze medewerkers werken onder gezonde omstandigheden en met plezier 

▪ Onze medewerkers werken het in stand houden en verbeteren van haar welbevinden in gezonde 

omstandigheden 

▪ De cliënt weet waar hij/zij aan toe is. 

 

 
 

De medewerkers die bij Amare werkzaam zijn, zijn minimaal HBO of WO (relevant) geschoold. Iedere 

medewerker heeft een voortdurend cyclisch opleidingsplan. Waar mogelijk wordt er subsidie hiervoor 

aangevraagd en wordt scholing afgestemd op de doelgroep.  

 

Optimaliseren maar ook verantwoorden

Regelarm

Kwalitatieve informatie

Medewerkers
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Binnen Amare zijn 32 medewerkers werkzaam die tezamen invulling geven aan 23,79 FTE. Gezien het 

percentage cliënten dat binnen Amare in zorg is vanuit de WLZ 4,6% is van het totaal aantal cliënten, 

wordt binnen Amare 1,1 FTE besteed aan de WLZ. 
 

 
 

Onze aanpak is een strategie van samenwerken. De strategie van samenwerken is in de eerste plaats 

ingegeven vanuit het belang van de cliënt. In ketenvorming worden voor de cliënt diensten (weer) bij 

elkaar gebracht en worden de afzonderlijke schakels weer verbonden, waar het beleid van de overheid er 

juist op gericht is diensten in financieel of administratieve betekenis te scheiden. 
 

Om de doelen te bereiken zoekt Amare samenwerking, en wel met organisaties en instanties binnen en 

buiten de eigen VG/GZ  sector. In plaats van meer van hetzelfde, beoogt deze benadering juist de 

verschillende mogelijkheden van verschillende organisaties voor de cliënt bij elkaar te brengen. 

Langdurige zorg betekent meestal ook dat veel verschillende zorgaanbieders en dienstverleners 

betrokken zijn. Voor cliënten is het belangrijk dat verschillende soorten zorg en dienstverlening onderling 

worden afgestemd. Ook op het gebied van zorg en welzijn is samenwerking belangrijk om de 

noodzakelijke vernieuwing van zorg en dienstverlening te ontwikkelen in wijken en dorpen zodat mensen 

langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met professionele ondersteuning, mantelzorg en de inzet 

van innovatieve technologie. 
 

 
 

ZORGAANBIEDER AANBOD VOORZIENINGEN DOELGROEP 

Huisarts/Jeugdarts Verzekerde zorg Behandeling  Algemeen  

AVG/ GZ behandelaar  Verzekerde zorg Behandeling  GZ  

Apotheek het 

Quadraat/Boots 

Apotheek 

medicatiebeheer Op recept  Algemeen 

Bureau van de Wiel Diagnostiek/behandeling Op beschikking GZ 

Koekoek en Co Diagnostiek/behandeling Op beschikking GZ 

Buro Maks  Begeleiding, dagbesteding en 

behandeling 

Ambulante zorg GGZ 

Aansluiting bij de praktijk

Samenwerkingspartners in de regio
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Norm Amare 

Halfjaarlijkse evaluatie van het plan is de regel; op 

voorstel van de cliënt – of in overleg met de wettelijk 

vertegenwoordiger – wordt regelmatig gekozen voor 

jaarlijkse evaluatie. 

Omdat de keuze van de cliënt leidend is vinden er 

meerdere malen per jaar evaluatiegesprekken plaats 

waarbij dit aan de orde komt. Als er signalen zijn vanuit de 

cliënt, diens vertegenwoordiger of vanuit de betrokken 

begeleiding waaruit blijkt dat de cliënt zich niet prettig 

voelt binnen de geboden zorg of de plaats waar deze zorg 

geboden wordt, worden hierop gesprekken gevoerd en 

waar nodig, in overeenstemming met de cliënt, naar een 

beter passende vorm van zorg of passende woonplek 

gezocht. De geboden zorgt zal doorgaans thuis 

plaatsvinden, maar binnen Amare bestaat ook de 

mogelijkheid om deze zorg in een beschermde 

woonvoorziening geboden worden. Amare werkt met een 

tweemaandelijkse evaluatie waarbij de voortgang van de 

inzet van zorg wordt geëvalueerd. De evaluatie is 

aangepast op cliëntniveau door gebruik te maken van 

smileys. De uitkomsten waar verbeterpunten aan de orde 

zijn worden in het teamoverleg besproken.  

Met de persoonlijk begeleider en/of behandelaar 

wordt gekeken naar de uitvoering van de gemaakte 

afspraken, naar de gewenste alertheid op 

kwetsbaarheden, ook naar mogelijke verbetering van 

de kwaliteit van bestaan. 

 
 
 

 
 
 

Omdat gesprekken die hierop betrekking hebben 

regelmatig plaats vinden, blijven zowel de cliënt als 

begeleiders kritisch tijdens het vormgeven van de meest 

passende vorm van zorg. Door de professie van de 

begeleiders kunnen zij aan de hand van signalen ook zelf 

de cliënt attenderen op mogelijke veranderingen in de zorg 

die beter passend zouden de kunnen zijn binnen de 

individuele situatie van de cliënt. Helpend hierbij zijn 

gerichte vragen passend binnen een van de acht domeinen 

die worden gehanteerd binnen de GZ, namelijk deelname 

aan de samenleving. 

Bouwsteen 1: De individuele cliënt

Per cliënt is zicht op: 

▪ De actualiteit van het zorgplan 

▪ Het waarmaken van afspraken 

▪ Aandachtspunten rond veiligheid en gezondheid 

▪ Het ervaren van kwaliteit van bestaan 

▪ Betrokkenheid verwanten bij zorg- en dienstverlening 
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Het ondersteuningsplan is een houvast voor de cliënt 

(gemaakte afspraken). Het geeft weer wat de cliënt 

belangrijk vindt. Het is tegelijk een hulpmiddel voor 

zorgverleners (wat staat ons te doen). 

Wij werken vanuit het 8-fasenmodel, waarbinnen een 

individueel traject de eigenheid en voorkeuren van de 

cliënt een belangrijke rol spelen. Binnen de 

cliëntbenadering wordt gebruik gemaakt van motiverende 

gespreksvoering, waardoor cliënten gemotiveerd raken 

hun problemen aan te willen pakken. Daarnaast zal er 

sprake zijn van een meebewegend karakter. Het gebruik 

van eenvoudige taal en eventuele ondersteuning van 

communicatiemiddelen spelen hierbij een belangrijke rol. 

Om de kwaliteit van bestaan te verbeteren, wordt naast 

het feit dat de cliënt zich gehoord en gezien voelt door de 

professional, aandacht besteed aan overgewicht, dat 

binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten een 

groeiend probleem is. 

 

Kernpunten uit het multidisciplinair behandelplan – 

punten die relevant zijn voor dagelijkse zorg en 

ondersteuning – zijn beknopt opgenomen in het 

ondersteuningsplan. 

Vanwege de complexe problematiek van de cliënt verloopt 

de voortgang soms moeizaam. Daarnaast kost het inslijten 

en generaliseren van gedrag relatief veel tijd. Het 

aansturen en bijstellen van het zorgplan aan de hand van 

gegevens gedeeld door alle betrokken partijen is daardoor 

een  voortdurend aandachtspunt.  

 

 

Samengevat zijn we: 

 

Trots op 

De cliënt kan bij Amare zichzelf zijn. Door het bieden van zorg binnen de eigen leef en woonomgeving van 

de cliënt kan er zorg op maat worden geboden. 

 

Ontwikkelpunten  

▪ Vanwege de complexe problematiek van de cliënt verloopt de voortgang soms moeizaam. 

Daarnaast kost het inslijten en generaliseren van gedrag relatief veel tijd. Het aansturen en 

bijstellen van het zorgplan aan de hand van gegevens gedeeld door alle betrokken partijen is 

daardoor een voortdurend aandachtspunt. 

▪ De variatie in dagbesteding vergt meer inspanning om dit binnen of buiten Amare mogelijk 

maken.  Op dit moment is het aanbod binnen Amare ontoereikend. Er zal naar samenwerkingen 

met partners in de omgeving worden gezocht. 

▪ Het is moeilijk om eventuele behandeling aan cliënten te borgen binnen Amare gezien de geringe 

doelgroep WLZ cliënten die bij Amare in zorg zijn. Hierdoor is niet haalbaar om een specialistische 

behandeling in te zetten en bijscholing vorm te geven. Daarom zal een goede samenwerking 

worden gezocht met partners uit de buurt die gespecialiseerd zijn in behandeling aan cliënten 

vallend binnen de WLZ.  
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De zorgorganisatie maakt op drie niveaus gebruik van de verzamelde cliëntervaringen 

 

Op het niveau van de individuele cliënt. Uit de 

informatie komen aandachtspunten voor de dialoog 

over het ondersteuningsplan.  

Door gebruik te maken van het interactieve zorgportaal 

behoud de cliënt eigen regie. Doordat de voortgang 

regelmatig gescoord wordt in de vorm van doelrealisatie 

(GAS-score) hebben de cliënt en diens informele en 

professionele netwerk zicht op de voortgang en 

eventuele verandering ten behoeve van een 

specialistischer aanbod.  

 

Cliëntervaring inzichtelijk maken met een erkent 

instrument uit de waaier 

Eind 2016 hebben wij wederom een cliënt 

tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.  

 

Het eindcijfer van dit onderzoek was namelijk een 8.2! 

Een prachtig resultaat waar we erg trots  

In 2018 zal er een keuze gemaakt worden welk 

instrument zal worden gebruikt voor het wederom 

meten van de cliëntervaringen.  

Op het niveau van de locatie. De beschikbare 

informatie helpt medewerkers en teams zich houden 

op kwaliteit en ‘te leren en te verbeteren’.  

De informatie wordt verstrekt middels een maandelijkse 

nieuwsbrief, openbare verslagen van 

informatiebijeenkomsten en notulen van 

teamoverleggen.  

 

Op het niveau van de organisatie. De informatie geeft 

waardevolle handvatten voor de voortgaande 

vernieuwing van het zorgbeleid en de verbetering van 

de toerusting van medewerkers.  

Er wordt met enige regelmaat een beleidsdag 

georganiseerd voor alle medewerkers 

 

 

 

 

 

Bouwsteen 2: Cliëntervaring

De dialoog staat centraal: 

▪ Cliëntervaring inzichtelijk maken met een erkent instrument uit de waaier 

▪ Aansluiten zorg- en dienstverlening op belangrijke punten binnen kwaliteit van bestaan van 

de cliënt 

 



 

KWALITEITSPLAN 2017 AMARE ZORGCOACHING  Pagina 13 van 15 
 

Samengevat zijn we: 

 

Trots op 

Dat er steeds actueel zicht is op de cliëntervaring en voortgang en dat we daar snel op kunnen bijsturen. 

 

Ontwikkelpunten  

▪ De wijzigingen in de regelgeving vragen voortdurende bijsturing. Dit vraagt meer aandacht bij de 

implementatie.  

▪ Clienttevredenheidsonderzoek voorbereiden (2019),  keuze uit de Waaier van instrumenten 

wordt gemaakt. 

▪ Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren  
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De derde bouwsteen van het kwaliteitskader is de reflectie in teams en op locaties. De kern is dat de 

teams naast hun reguliere werkoverleg ook tot systematische reflectie komen, aan de hand van landelijk 

vastgestelde thema’s. Uiteraard is er daarbij ook ruimte voor zelfgekozen extra onderwerpen. De beoogde 

reflectie vindt minimaal jaarlijks plaats en heeft de strekking van ‘wat doen we goed, wat kan beter’.     

De bevindingen, inclusief de ontwikkelpunten, worden vastgelegd. In ieder geval komen de volgende 

zaken aan de orde: 

▪ De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

bejegening en communicatie, maar ook om competenties van medewerkers en de samenwerking 

in het team en met nabije familie. 

▪ Borging van veiligheid met het accent op een persoonlijke afweging per cliënt over aanmerkelijke 

risico’s en gezondheidsbescherming. 

▪ De toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de cliënten, samen 

met de vraag ‘kunnen we als team ons werk goed doen?’. 

 

Het bestuur van Amare bevordert dat teams een passende manier van reflecteren kiezen, met een 

werkwijze die ‘gezamenlijk leren’ ten goede komt. Dit vereist een veilig werkklimaat waarin medewerkers 

open naar elkaar kunnen zijn, waarin ze onvolkomenheden in de zorg kunnen signaleren en waarin ze 

vervolgens samen tot gerichte verbeteracties komen. Enkele aandachtspunten:  

▪ Het bestuur van de zorgorganisatie stimuleert de reflectie in teams en bevordert ook de gewenste 

diepgang.  

▪ Daarbij is duidelijk dat de reflectie primair de interne kwaliteitsverbetering dient:  

- De verkregen inzichten leiden tot ontwikkelpunten per team  

- Er is doorgaans een gerichte keuze voor enkele weloverwogen speerpunten  

▪ De vastgelegde bevindingen en ontwikkelpunten per team zijn opvraagbaar en beschikbaar voor 

bijvoorbeeld de IGJ.  

▪ Op het niveau van de zorgorganisatie bestaat overzicht van het geheel van teamreflecties: 

- Het bevat de beknopte verslagen van verkregen inzichten  

- Met ontwikkelpunten voor kwaliteitsverbetering  

 

Door in een team regelmatig stil te staan bij de vraag ‘doen we de goede dingen op het goede moment’, 

ontstaat bewustwording en inzicht bij de medewerkers. De verwachting is dat dit bijdraagt aan 

kwaliteitsbewustzijn. De medewerkers worden uitgenodigd om zelf na te denken, in plaats van richtlijnen 

te volgen. Dit is de essentie van reflecteren.  

Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams

Het proces rond de individuele cliënt. Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden afspraken 

nagekomen, is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt en doen we wat nodig is? 
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Amare is voornemens om samen met collega instellingen een aanpak voor intercollegiale visitatie op te 

zetten. Hierbij is het belangrijk dat visitatie op vakmanschap centraal staat. Deze visitatie is input voor de 

teamreflectie.  

 

Samengevat zijn we: 

 

Trots op: 

Onze medewerkers kunnen jaarlijks hun deskundigheid vergroten.  

En trots op het feit dat onze medewerkers het bieden van zorg aan cliënten met een intensieve en 

complexe zorgvraag niet uit de weg gaan.  

 

Ontwikkelpunten 

▪ De expertise van betrokken medewerkers wordt door scholing de komende periode bevorderd. 

Het scholingsaanbod wordt nogmaals bekeken en waar nodig vergroot. 

▪ Er wordt gekeken naar mogelijke neventaken van medewerkers, om de lijnen nog korter te 

houden en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. 

▪ Collegiale visitatie verder ontwikkelen.  

 

 
 

Amare heeft een korte versie in begrijpelijk taal op haar website waarin onze ontwikkelpunten zichtbaar 

zijn.  

 

Namens de directie van Amare Zorgcoaching b.v. geef ik hierbij formeel akkoord op de juistheid en 

volledigheid van de aangeleverde kwaliteitsgegevens voor de indicatoren Gehandicaptenzorg over 

verslagjaar 2017. 

 

Mevr. M.T.A. J. Kivits  

 

 

Directie / Bestuurder 

Amare Zorgcoaching b.v. 

Publieksinformatie
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