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Dit Kwaliteits-rapport is korter dan anders. 

Dat komt door corona. 

En door het herstel-plan Focus binnen Focus. 

Die onderwerpen vroegen veel aandacht. 

Pluryn maakte het rapport wel op dezelfde manier: 

Locaties en teams spraken veel met elkaar. 

Zij spraken over de kwaliteit van zorg. 

En wat er beter kan. 

Je leest het terug in dit kwaliteits-rapport.
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Voor u ligt het kwaliteitsjaarrapport 2019 van Pluryn. De inzet 

op de verbetering van de financiële positie van Pluryn via 

het herstelplan Focus en de aandacht die de coronacrisis van 

ons vroeg, maken dat dit jaarrapport er anders uitziet dan 

u van ons gewend is. We hebben ervoor gekozen om een 

beknopte rapportage te leveren. Het onderliggende proces is 

ongewijzigd gebleven. Het Plurynbrede rapport is gebaseerd 

op de gesprekken die op team- en RVE/locatieniveau plaats-

vonden (teamreflecties, viermaandelijkse RVE-bespreking van 

managementinformatie). 

In 2018 werd voor het eerst zichtbaar dat Pluryn financieel 

‘scherp aan de wind’ moest gaan varen. Dit was aanleiding 

om het meerjarenherstelplan Focus op te stellen. Voor 2019 

betekende dat het inzetten op stabiele teams, stevige capaci-

teitsplanning en reductie van verzuim. Op deze thema’s is dan 

ook vooral gereflecteerd in de viermaandelijkse gesprekken.

De uitkomsten van de lokale gesprekken zijn vervat in rapporten 

en verbeterplannen op RVE-niveau. Dit Plurynbrede rapport 

spitst zich dan ook toe op locatie-overstijgende thema’s. Hierbij 

is dit jaar gekozen voor een focus op de volgende kwaliteits-

indicatoren, die direct de kwaliteit van zorg bepalen:

• Doorontwikkeling kwaliteitskader

• Vrijheid en veiligheid

• Individueel plan/perspectiefplan van de cliënt

• Cliëntwaardering

• Stabiliteit van de teams

Raad van Bestuur

Inleiding

   Cliënten

 Financiën     Medewerkers

samen

Meerjarenherstelplan Focus

We maken duidelijke keuzes waar we wél 

en niet goed in zijn: van álles zelf doen naar 

samenwerken als anderen het beter kunnen.

We zetten in op een aantrekkelijk werk-kli-

maat met stabiliteit en continuïteit in teams 

door leiderschap, balans en juiste persoon 

op de juiste plek.

We brengen de basis op orde met gerichte 

operationele verbetermaatregelen om de 

kasstroom te vergroten en uiteindelijk meer 

geld over te houden voor de zorg.

3 2

1
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Maatschappelijke  
opdracht Pluryn
Pluryn ondersteunt volwassenen en jeugdigen met een  

complexe zorgvraag, zoals een beperking, psychische problemen, 

ernstige gedragsproblemen of een combinatie daarvan. Doel 

is dat zij zich kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen 

leveren aan het maatschappelijk leven. We proberen dat te 

bereiken door behandeling en ondersteuning bij begeleiding, 

wonen, onderwijs, arbeid en vrijetijd. Pluryn gaat hierbij altijd 

uit van de mogelijkheden en talenten van ieder mens. We 

werken samen met ouders en verwanten, maatschappelijke 

partners, met overheden en met andere zorgorganisaties. 

Daarvoor beschikken we over bovenregionale of landelijke 

specialistische voorzieningen. De specialismen zijn uiteraard 

ook regionaal of lokaal beschikbaar. 

Pluryn biedt doelgerichte, doelmatige en mensgerichte zorg. 

Onze zorg en dienstverlening zijn daarom ‘zo licht als mogelijk 

en zo zwaar als noodzakelijk’. Waar de zorg of dienstverlening 

thuis en/of op school geboden kan worden, doen we dat. 

Wanneer het noodzakelijk is, doen we dat in thuisvervangende 

milieus. Pluryn levert specialistische zorg ambulant, poliklinisch, 

via dagbehandeling en in diverse verblijfsvormen.

Kenmerkend voor Pluryn is dat we niet in begrensde zorgdo-

meinen denken. We zoeken naar integrale en de best pas-

sende antwoorden op zorgvragen van cliënten. Wij gaan uit 

van ‘de hele mens’ en van ontwikkelingsmogelijkheden op 

alle levensgebieden. Bij Pluryn vallen er geen mensen tussen 

wal en schip in zorg en dienstverlening. Als maatschappe-

lijke teloorgang van mensen dreigt, maken we – samen met 

overheden en maatschappelijke partners – de zorg passend 

en waar nodig levensloopbestendig.

Missie en visie
Wij gaan uit van de eigen kracht en wensen van de mens. 

Wij inspireren jongeren en (jong) volwassenen met complexe 

zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig 

deel te nemen aan de maatschappij. Dit bij alle facetten van 

het dagelijks leven.

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. 

Ook met een beperking of als de problematiek complex is. 

Pluryn helpt bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige 

plek in de samenleving. We staan open voor iedereen en voor 

alle zorgvragen. Daarbij werken we samen met anderen om 

duurzame resultaten te behalen. Het individuele doel van de 

cliënt is leidend. In ons werk gaan we een respectvolle relatie 

aan met mensen. Het vertrekpunt daarbij is dat eenieder zijn 

of haar leven zoveel mogelijk zelf vormgeeft. De kracht komt 

daarbij uit de mens zelf. Wij ondersteunen daarbij:  

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn.

Omvang Pluryn in 2019
• Pluryn is met ruim 8.500 cliënten een van de grootste 

aanbieders van specialistische residentiële en ambulante 

zorg in Nederland. Onderverdeeld naar 50% jeugd  

(-18 jaar) en 50% volwassen (+18 jaar). Het aantal cliënten 

voor jeugd en jongvolwassen (-23 jaar) is samen 66% van 

het totaal.

• De bedrijfsopbrengsten  van Pluryn zijn in 2019 436 miljoen 

euro. De omzet is behaald door Zorg (90%) en Onderwijs, 

Arbeid en Overig (10%). Of onderverdeeld naar Jeugdwet 

(44%), Wlz (45%), justitieel (5%) en Overig (6%).

• Het aantal medewerkers is 7102 (4697 FTE) en het aantal 

vrijwilligers is 850.

Schets van Pluryn 1
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Pluryn helpt mensen met ernstige problemen. 

Het doel is dat mensen zich ontwikkelen.  

Pluryn is daarin een specialist. 

We zoeken altijd naar de beste oplossingen. 

Pluryn is een grote zorg-instelling. 

8.500 mensen krijgen hulp van Pluryn. 

Er werken 7100 mensen en er zijn 850 vrijwilligers.

Reflectie

Ik werk al een behoorlijke tijd bij Pluryn en het bevalt 

mij nog steeds goed. Je kan, als je dat wil, bijscholing 

of een cursus volgen op een gebied dat jou aanspreekt. 

Wil je toch graag een andere werkplek dan is er heel 

vaak wel een andere werkplek voor je beschikbaar en 

wordt er met je mee gedacht en gezocht.

7



Doorontwikkeling  
kwaliteitskader Pluryn

‘Samen leren door reflecteren”

Centraal in het kwaliteitskader van Pluryn in 2018 stond  

het thema ‘Teamreflecties: van moeten naar mogen’.  

Dit jaar (2019) vat zich het beste samen onder het thema:  

‘Van mogen naar doen’. Daarbij gaat het over tellen, vertellen 

en het monitoren van verbeterplannen die zijn afgeleid van 

het herstelplan Focus. Hierin willen zoveel mogelijk leren van 

elkaar. Om dat mogelijk te maken, is het belangrijk dat er 

– naast de reflecties van (collega)teams – voldoende gegevens 

beschikbaar zijn in de vorm van rapportages van relevante 

bedrijfsonderdelen. Zowel specifiek voor het eigen team, als 

locatie-overstijgend. Dat vergroot het perspectief en onder-

steunt de reflectie. Om de eigen verbeterplannen te kunnen 

monitoren en van elkaar te kunnen leren, is het daarnaast 

nodig dat deze plannen, ook van elkaar, terug te vinden zijn. 

In 2018 constateerden we dat het op orde brengen van de 

systemen, zoals MoreCare4 en AFAS een belangrijke randvoor-

waarde is voor het betekenisvol tonen van de management-

informatie ter ondersteuning van de reflectie. Hierin zijn in 

2019 grote stappen gemaakt (alle jeugdlocaties van Pluryn 

zijn overgegaan op hetzelfde elektronische clientdossier 

MoreCare4 en alle medewerkers maken gebruik van hetzelfde 

elektronische personeelssysteem AFAS. Deze implementaties 

hebben veel energie gevergd. In de dataset Kompas (het digitale 

dashboard van Pluryn dat inzichtelijk is voor management) 

zijn in 2019 ook verbeteringen bereikt, maar deze applicaties 

functioneren nog niet optimaal. Dat heeft te maken met een-

duidigheid in definities en verdere digitalisering, waarmee wij 

nog steeds volop bezig zijn. Gevolg hiervan is dat het in 2019 

extra inspanning op locatie vroeg om de gegevens handmatig 

te verzamelen en te controleren. In de teamreflecties komt dit 

meermalen naar voren. Voor 2020 krijgt dit hoge prioriteit.

Werken aan  
kwaliteit in 2019 2

Dankzij de handmatige inspanningen, kunnen we wel stellen 

dat er in 2019 op RVE-niveau voldoende informatie aanwezig 

is over de daar spelende thema’s. Ook is de cirkel Plan-Do-

Check-Act (PDCA) op decentraal niveau grotendeels in orde. 

Oftewel op RVE-niveau werd regelmatig gereflecteerd op de 

voor hen relevante cijfers en thema’s. Daar waar er lokaal nog 

verbetermogelijkheden zijn, worden die lokaal opgepakt. Ook 

werden de bevindingen uit de decentrale reflecties door de 

directeuren met de Raad van Bestuur gedeeld en besproken.

Het blijkt nog wel een zoektocht te zijn om de rapportages, 

die op centraal niveau worden uitgebracht, als voeding te 

laten dienen voor de reflectie op RVE-niveau. Een belangrijke 

oorzaak en dus knelpunt is dat de planning- en controlcyclus 

(P&C cyclus) verschillende ritmes kent: maand-, kwartaal- en 

viermaandelijkse rapportages lopen nog door en soms langs 

elkaar heen. Dat kan betekenen dat rapportages met gegevens 

op centraal niveau verschijnen, nadat de viermaande lijkse 

reflectiegesprekken op de RVE’s hebben plaatsgevonden. 

De afstemming en uitwerking van de P&C-cyclus heeft voor 

komend jaar hoge prioriteit en gaat helpen bij het verder 

realiseren van onderstaand PDCA-schema:

Het completeren van de check met de centrale rapportages 

vereenvoudigt het kijken over de eigen grenzen van lokale 

RVE’s, zodat er gemakkelijker van elkaar kan worden geleerd.

Kern van de reflectie

Doen we de goede dingen conform doelstelling en visie 

Welke dilemma’s komen er naar boven

Wat gaat goed en gaan we borgen

Wat kan beter en welke acties worden er gepland
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Plan
Stratetische speerpunten

Doelstellingen
KPI’s

Check
Analyse informatiegegevens

Tem analyse en reflectie

Verslag:
• Doen we de goede dingen conform doelstelling en visie?

• Welke dilemma’s komen er naar boven?

• Wat gaat goed en gaan we borgen?

• Wat kan beter en welke acties worden er gepland?

Do
Zorg

Medewerkers
Financiën

Intern toezicht en aansturing

Teamplan
RVE plan

Volgende 4 maanden
Inclusief KPI’s

Act
Verslag met:

Ontwikkelingen
Trends

Verbeteracties

Raad van Toezicht

RVE
4-maands gesprekken

Bilateraal
Directeur & RvB

Directieteam

Rapportage M&O

Rapportage
BedrijfsvoeringRapportage KZI

Rapportage GD

Rapportage 
Business control

Audits
Visitatie

Dataset 
Kompas

Medewerkers 
ervaringen

Rapportage 
Klantenbureau

Cliënt 
ervaringen

Reflectie 
verslagen

Leefklimaat 
onderzoek

Klachten 
prismaonderzoek

Een in 2019 doorgevoerde verbetering ten behoeve van de 

check, is het aangepaste verbeterregister. Hierin worden de 

door middel van de PDCA-cyclus geconstateerde fouten en 

verbetervoorstellen bijgehouden. Denk aan interne audits, 

visitatiebezoeken en inspectierapporten. Een overzicht van 

het verbeterregister wordt via Kompas (businessintelligencetool) 

getoond. De directie kan de voortgang hiervan monitoren 

en de resultaten kunnen Plurynbreed worden ingezien. Alle 

leidinggevenden en ondersteunende (regionale) stafleden 

hebben toegang en kunnen ervan leren. In 2019  is een grote 

verbeterslag in het verbeterregister zelf bereikt, maar is 

controle op de inbedding in de PDCA cyclus nog onvoldoende 

geborgd. In 2020 is het opgenomen in het overleg van de  

directeuren en de Geneesheer-Directeur. Een ontwikkeling die 

in 2020 vervolg gaat krijgen, is de realisatie van een dataset ter 

ondersteuning van de viermaandelijkse integrale rapportage. 

Deze is samengesteld uit resultaten van onderstaande KPI’s 

van de organisatie, zowel de dienstverlening als onder-

steunende diensten:

• Aantal cliënten: in-, door- en uitstroom, aanmeldingen en 

wachtenden

• Klachten, incidenten en vrijheidsbeperkende  

maatregelen (VBM)

• Cliënttevredenheid: doelrealisatie

• In- en externe audits, inspectiebezoeken

• Financiën: omzet, kosten, personeelskosten, personeel 

niet in loondienst (PNIL), Resultaat, niet gevulde bedden 

in relatie tot de begroting, productiviteit

• Medewerkers: % begroot verzuim, % verzuim, aantal  

medewerkers, in- en uitstroom, % flexibele schil, % inhuur 

in relatie tot begroting

9



De dataset wordt getoond in Kompas en 24/7 bijgewerkt.  

Momenteel zijn nog niet alle gegevens direct opvraagbaar, 

zoals de cliënttevredenheid die vanuit de applicatie Bergop 

moet worden opgehaald en verzameld. Het streven is om  

ook deze integraal te kunnen gaan tonen.

Het aantal teams dat (jaarlijks) reflecteert, neemt nog steeds 

toe. Uitzondering vormen nieuwe teams of teams die ten 

tijde van de geplande reflectie kampen met structurele onder-

bezetting. Het blijft lastig om goed te reflecteren als het team 

te maken heeft met wisselingen in de personele bezetting of 

periodes van onderbezetting.  Stabiliteit binnen de teams is 

een voorwaarde voor reflectie. Een hoog ziekteverzuim, per-

soneelswisselingen om verzuim op te vangen en het snelle 

vertrek van nieuwe medewerkers zijn hier mede debet aan. 

Hierbij is het ook ingewikkeld een goede balans te vinden 

tussen het snel werven en vinden van mensen om het tekort 

op te vangen en het zorgvuldig selecteren en begeleiden van 

mensen zodat zij ook blijven. Gezien de complexiteit van de 

doelgroep is het voor potentiële nieuwe medewerkers vaak 

moeilijk in te schatten of het werk hen ook daadwerkelijk 

past. Ondanks alle inspanningen (wervingscampagnes, 

onboarding- en inwerkprogramma’s, extra aandacht voor de 

roosters, extra inzet op langdurig verzuim) blijft het vinden 

en behouden van medewerkers, is de stabiliteit van de teams 

ook in 2019 een groot probleem gebleven. 

De manier waarop wordt gereflecteerd, bepaalt een locatie of 

regio zelf. In 2019 is een slag gemaakt met regionale aanpak. 

De locaties die onder Jeugd-Zuid en Volwassenen-Zuid vallen, 

trekken gezamenlijk op. Dit bevordert het onderling leren 

van elkaar. Zoals eerder benoemd, vinden aan de hand van 

de uitkomsten van de gesprekken eens per vier maanden 

reflecties binnen het Directieteam (DT) plaats. De uitkomsten 

van deze reflecties worden vervolgens eens per vier maanden 

besproken in de Raad van Toezicht. Deze rapportages worden 

tevens besproken met de ondernemingsraden. Binnen Regio 

Oost is een lid van de ondernemingsraad (OR) standaard bij 

de viermaandelijkse gesprekken aanwezig. 

We zijn blij met de constatering dat teamreflecties en de 

PDCA-kwaliteitscirkel op lokaal niveau de standaard zijn 

geworden en dat die reflecties ook de directie en Raad van 

Bestuur bereiken. Ook zijn we trots op de manier waarop van 

elkaars verbeterplannen geleerd kan worden. Op centraal 

niveau worden er stappen gezet om hetzelfde resultaat te 

bereiken. Voor de komende periode zullen beide cirkels op 

elkaar worden afgestemd. In het huidige herstelprogramma 

Focus binnen Focus wordt dit opgepakt in de speerpunten:

‘Verbeteren organisatieaansturing’ en ‘Herinrichten onder-

steunende activiteiten’.

Reflectie

Ik las dat er bij de buren veel minder fouten bij medicatie 

uitgifte worden gemaakt. Ik ben gaan kijken hoe ze dat 

doen. Ze plakken een foto van de cliënt op de medicatie-

doos, zodat invallers geen verkeerde medicijnen geven! 

Dat gaan wij ook doen.

Het onderwerp in 2019 was: ‘Van mogen naar doen’. 

Pluryn maakte veel plannen voor verbetering. 

Maar werken die plannen wel? 

We hebben daarvoor informatie nodig. 

Computer-systemen zorgen voor die informatie. 

Maar dat gaat nog niet goed. 

In 2020 krijgt dat extra aandacht. 

Wat gaat nog meer goed en wat niet? 

Teams praten daar vaker over. 

Dat heet: reflecteren. 

‘Reflecteren’ lukt het best bij vaste teams.

10



Reflectie met medezeggen-
schap en clientperspectief 
Binnen Pluryn is er sprake van zowel lokale als centrale 

medezeggenschap. Pluryn kent 5 decentrale ondernemings-

raden (per directoraat 1) en één centrale ondernemingsraad. 

Pluryn kent daarnaast 17 lokale cliënten/jongerenraden en 

een centrale cliëntenraad. Met deze medezeggenschapsraden 

is zeer regelmatig contact en wordt ook gereflecteerd op de 

kwaliteit van zorg. De lokale cliëntenraden en de centrale 

cliëntenraad brengen jaarlijks jaarverslagen uit. Daarnaast 

wordt er regelmatig gevraagd en ongevraagd advies gegeven. 

Deze adviezen worden over het algemeen overgenomen. 

Hoewel de reflectie en dialoog dus lokaal en per directoraat 

expliciet plaatsvindt met zowel medewerkers als cliënten, 

lijkt het nog niet vanzelfsprekend dat cliënten ook in team-

reflecties en rondom de viermaandelijkse rapportagecyclus 

vanzelfsprekend meegenomen worden. 

Het al dan niet expliciet betrekken van de lokale ondernemings-

raden bij de viermaandelijkse reflecties wordt in een aantal 

directies gedaan en verdient in een aantal andere directies 

nog aandacht. De reflectie op centraal niveau met de centrale 

ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad heeft wel 

plaatsgevonden op dit jaarrapport maar niet voldoende op 

de viermaandelijkse rapporten. Hierbij heeft wisseling in het 

topmanagement en noodzakelijke focus op de acute (financiële) 

problemen waar Pluryn in verkeerd, niet bijgedragen aan het 

stabiel uitvoeren van de PDCA-cyclus.

Om reflectie met cliënten individueel en op teamniveau  

te stimuleren, is in 2018 door cliënten het Feedbackspel 

ontwikkeld. Met dit spel geef je elkaar op een laagdrempelige 

en toegankelijke manier feedback. Door feedback leer je 

hoe gedrag of houding overkomt en wat dat met de ander 

doet. Het Feedbackspel maakt het geven van je mening over 

iemands houding en gedrag soms net wat makkelijker. Het 

spel kan worden gespeeld met cliënten, in een team of met 

verwanten. Het spel is uitgereikt aan de RVE’s. 

Cliëntenraad hebben aangegeven dat ze op een paar plekken 

zijn gevraagd om het spel te spelen. We zien alleen nog niet 

dat het meer standaard is ingebed. Waarmee het risico dat 

waardevolle informatie c.q. de mening van cliënten in de 

integrale samenwerking rondom de zorg verborgen blijft.  

Dit is een aandachtspunt voor 2020.

Reflectie

als ervaringsdeskundige heb ik een paar keer het  

feedbackspel mogen spelen met een team. Mooi  

hoe medewerkers dingen tegen elkaar durven zeggen  

omdat er onafhankelijke spelleiding bij is. 

Medewerkers en cliënten praten mee over beleid. 

De Ondernemingsraad en Cliëntenraad geven advies 

Pluryn neemt die adviezen vaak over. 

Reflecteren met de medezeggenschap kan beter. 

(Reflecteren = er later nog een keer over praten) 

Dat gebeurt nog niet op alle locaties. 

Het Feedbackspel van de Cliëntenraad kan hierbij 

helpen.
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Vrijheid en Veiligheid1 
Vrijheidsbeperkende maatregelen

Ten opzichte van 2018 zien we een voorzichtige trend naar 

een daling van het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Met name het aantal separaties valt op: dit is gehalveerd ten 

opzichte van de laatste vier maanden van 2018. Ook het aantal 

toezichtmaatregelen neemt gestaag af. Fixatie kende een 

piek halverwege het jaar, maar is weer dalende. Afzondering 

(in alle vormen) vormen bijna de helft van alle uitgevoerde 

maatregelen. 

Bij de locaties voor volwassenen en jeugd die werken met 

Caress is vanaf juni 2019 een daling zichtbaar in het aantal 

toepassingen van afgesproken vrijheidsbeperkingen en van 

de noodmaatregelen. De afname in het aantal toepassingen 

van afgesproken vrijheidsbeperkingen wordt groter in de 

maanden november en december 2019, waar deze voor  

de toepassing van noodmaatregelen juist in oktober en 

november toeneemt. Waar er over het gehele jaar per maand 

gemiddeld 245 toepassingen van afgesproken maatregelen 

waren, waren dit er in november en december respectievelijk 

207 en 183.

Binnen de jeugdzorglocaties die met MoreCare4 (MC4) 

werken, is een daling zichtbaar vanaf april 2019 in het aantal 

toepassingen van vrijheidsbeperkingen. Deze afname wordt 

groter in de maanden november en december 2019. Waar er 

over het gehele jaar per maand gemiddeld 195 toepassingen 

waren, waren dit er in november en december respectievelijk 

137 en 155.

1)   Omdat we binnen Pluryn nog met twee verschillende cliëntvolgsystemen werken (Caress en MC4) worden cijfers in deze paragraaf gepresenteerd per systeem

Figuur 1. Aantal toepassingen VBM 2019, exclusief noodmaatregelen – Caress

  Aantal toepassingen   Aantal cliënten
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Figuur 2. Aantal noodmaatregelen 2019 – Caress

  Aantal toepassingen   Aantal cliënten
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Figuur 1. Aantal toepassingen VBM 2019, exclusief noodmaatregelen – Caress

   Afgesproken maat-
regelen van cliënt

   Ingezette maatregel   Unieke cliënten
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In 2019 leverde Pluryn een aantal inspanningen die mogelijk 

bijdroegen aan de daling. Pluryn richt zich op mensen met 

complexe hulpvragen. Deze (jong)volwassenen en jongeren 

kunnen (ortho)pedagogische ondersteuning en structuur 

nodig hebben. Wanneer die ondersteuning en structuur de 

vrijheid van onze cliënten raakt, is zorgvuldige aandacht vereist. 

Onze pedagogisch medewerkers balanceren dagelijks op het 

snijvlak van loslaten en ingrijpen. Reflectie op handelen in 

voorkomende situaties is van eminent belang om te leren 

hoe de inzet van beperkende maatregelen voorkomen kan 

worden en is onderdeel van de (team)reflecties. Daarbij is het 

streven dat iedere afzonderingsmaatregel nabesproken wordt 

om ervan te leren. 
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Dat betekent blijvende aandacht voor vragen als: In hoeverre 

maken we gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen? 

Zijn er alternatieven? Kunnen we daarin leren van elkaar? 

Welke methodieken kunnen ons daarbij helpen? En kunnen 

we ons daarin geholpen voelen met logische werkwijzen en 

processen? Laten we vooropstellen dat we trots zijn op onze 

medewerkers. De doelgroep wordt qua problematiek steeds 

ingewikkelder en dus zwaarder. 

Er zijn talloze voorbeelden van hoe het lukt om met een 

frisse blik nieuwe antwoorden te vinden op moeilijke situaties. 

Maar dat het lastig is, is ook gebleken. Uit reflectie blijkt 

dat de medewerkers de toenemende complexiteit van de 

problema tiek van de cliënten die bij ons in zorg komen 

dagelijks ervaren. Ze voelen zich daartoe niet altijd toegerust. 

Onze medewerkers hebben dan ook een pittige opdracht:  

creëer een zo thuis mogelijke omgeving, gedraag je zo  

normaal mogelijk, maar bied tegelijkertijd bescherming  

en veiligheid. 

Pluryn-breed is in 2019 het Programma leven in Vrijheid 2.0 is 

gestart. Dat is erop gericht om het aantal vrijheidsbeperkende 

maatregelen te verminderen. Inmiddels heeft Leven in Vrijheid 2.0 

processen en protocollen voor de Wet zorg en dwang (Wzd) 

opgeleverd, waarin beschreven staat hoe volgens de Wzd zal 

worden gewerkt binnen Pluryn. Ook is het opleidingsplan 

voor de Wzd afgerond. Alle medewerkers zullen in Q1 2020 

worden geschoold. 2020 wordt gezien als overgangsjaar. Alle 

RVE’s hebben de opdracht gekregen een plan van aanpak 

voor de implementatie te realiseren. Ook het scherper zijn op 

de juiste plek voor de cliënt droeg waarschijnlijk bij aan de 

afname van het aantal VBM’s. Het programma is verbonden 

aan het organisatiebrede kennisnetwerk Ontregelend gedrag. 

De bevindingen uit het programma worden in 2020 in dat 

kennis netwerk geborgd en verder doorontwikkeld.

Een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen, is geen oplossing 

voor het probleem van de cliënt. Toch zijn er situaties waarin 

bijvoorbeeld een tijdelijke afzondering noodzakelijk is voor 

de bescherming en veiligheid van de cliënt zelf en voor de 

vrijheids- en veiligheidsrechten van anderen. Je wilt dit het 

liefst helemaal niet en als het echt niet anders kan, dan zo 

kort mogelijk. In 2019 en doorlopend in 2020 en 2021 is er 

door de Academische Werkplaats Risicojeugd (waarvan Pluryn 

penvoerder is) in alle instellingen voor JeugdzorgPlus een 

programma gestart rondom het terugdringen van gedwongen 

afzonderen. 

In dit programma ‘Ik laat je niet alleen’ is een gezamenlijke 

definitie van gedwongen afzonderen opgesteld, is een  

nul meting uitgevoerd naar het huidige aantal gedwongen 

afzonderingen en zijn aanbevelingen opgesteld voor vervolg-

stappen, om tot het verminderen van gedwongen afzonderen 

in JeugdzorgPlus te komen. Hierbij is bewust gekozen voor 

een brede definitie van gedwongen afzonderen, namelijk 

ook het in een ruimte moeten verblijven (bijvoorbeeld je 

kamer) zonder dat je eruit mag terwijl de deur niet op slot 

is. Voor deze brede definitie is gekozen in samenspraak met 

ervaringsdeskundigen om onszelf bewust te maken van het 

inzetten van dit soort interventies en het leren te stimuleren. 

Hierbij is een landelijk netwerk van ambassadeurs opgericht 

met een vertegenwoordiging vanuit alle instellingen Jeugd-

zorgPlus, ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Het netwerk 

is gericht op samen ontwikkelen, monitoren en leren. Op 

grond van het eerste jaar gaf het netwerk onder andere het 

advies om jongeren (de jongerenraad) bij de beweging om 

gedwongen afzonderen te verminderen te blijven betrekken. 

En jongeren op individueel niveau actief te betrekken bij het 

vinden van alternatieven en het evalueren achteraf. 

Reflectie

Denken buiten gebaande paden lukt, mogelijkheden zijn 

er niet altijd
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De komende jaren geven wij hieraan verder binnen Pluryn  

en binnen het landelijk netwerk uitvoering. Ook hebben wij 

een start gemaakt met de ontwikkeling van een geïntegreerde 

basismethodiek voor pedagogisch medewerkers, die uitgaat 

van andere autoriteiten (NVR, een de-escalerende methodiek), 

gezinsgericht werken, traumasensitief werken en het sociaal 

competentiemodel. Deze methodiek vormt de basis van de 

nieuw vastgestelde Leerlijn Jeugd en zal de komende jaren 

breed worden ingezet.

Incidenten
Er zijn in 2019 in totaal 29.011 incidentmeldingen gemaakt. Voor 

de locaties die met Caress werken, betekent dit een stijging 

van 11% ten opzichte van 2018. Voor de locaties die met Care4 

werken, is het niet mogelijk een vergelijking te maken met 

voorgaande jaren. Opvallend in 2019 is de lichte daling van 

het aantal meldingen in het laatste trimester, terwijl er in 

voorgaande jaren continu sprake was van een lichte stijging. 

Binnen de langdurige zorg voor volwassenen hebben de 

meeste incidentmeldingen betrekking op medicatie (met  

weigering door de cliënt als belangrijkste oorzaak) en agressie. 

Bij de locatie Groesbeek, Brabant, Limburg is het aantal 

MIP-meldingen verminderd, dankzij het project Medicatie-

veiligheid. Dit project bracht medicatiefouten in kaart en nam 

verbetermaatregelen.

Bij de jeugdzorg heeft meer dan de helft van alle geregistreerde 

incidentmeldingen betrekking op agressie. Op de tweede plek 

(met 15%) vinden we weglopen of vermissing. Waarbij dient 

te worden aangetekend, dat ook elk half uur dat een jongere 

te laat van een boodschap terugkomt, wordt gemeld.

Het leren van incidenten om herhaling te voorkomen,  

heeft onze voortdurende aandacht. 

Met ingang van 2020 worden de MIP’s en de VBM’s vier-

maandelijks door clusterleider, gedragswetenschapper en 

coördinator per team/cluster in nauwe samenwerking met  

de commissie Leven in Vrijheid geanalyseerd. 

2)   De cliëntprogramma’s zijn nog volop in ontwikkelingen en eigenlijk nooit áf’. 

Evaluaties, reflecties en wetgeving zorgen voor regelmatige aanpassingen.
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Pluryn wil de vrijheid van cliënten zo min  

mogelijk beperken. 

Dat lukt steeds beter. 

Teams praten veel over beperken van vrijheid. 

Het project ‘Leven in vrijheid 2.0’ begon in 2019. 

Er kwam toen een nieuwe Wet zorg en dwang. 

Pluryn sprak af hoe we met die Wet werken.  

Medewerkers krijgen in 2020 les hierover. 

Pluryn doet ook mee aan een landelijk project: 

Het project heet ‘Ik laat je niet alleen’. 

Meldingen van moeilijke gebeurtenissen namen  

in 2019 iets toe.
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Cliëntreis
Pluryn-breed constateren we dat we mogelijkheden voor 

verbetering zien om het instroom-, doorstroom- en uitstroom-

proces goed te regelen. Voor een deel hangt dit samen met 

onze doelgroep. Het is van veel factoren afhankelijk of een 

plek passend is (zowel bij instromende als uitstromende  

cliënten), wat gemakkelijk voor stagnatie en op elkaar wachten 

zorgt. Doordat ontwikkeling (zeker bij jeugd) ook niet altijd 

goed te voorspellen is, worden er vaak meerdere scenario’s 

uitgewerkt en staan cliënten dus op plekken op interne én 

externe wachtlijsten.

Ook binnen de volwassenenzorg speelt dit. De wachtlijsten 

blijken op moment van instroom vaak niet meer actueel. Voor 

een deel hoort dit probleem dus bij ons type zorg, maar we 

denken ook hierin zelf nog te kunnen verbeteren. Vandaar 

dat we zijn gestart met het project Reis van de cliënt. Daarbij 

maakten we een onderscheid tussen volwassenen en jeugd. 

Uitgangspunten zijn:

• Dat je maar 1 keer Pluryn binnenkomt.

• Dat we van elkaar weten wie wat doet (zowel op inhoud 

als administratief).

• Dat je als cliënt zo snel mogelijk met mensen met  

mandaat en kennis en kunde om tafel zit.

• Dat we zeker bij jeugd zoveel mogelijk in de regio  

oppakken.

• Dat we zoveel mogelijk ambulant oppakken.

• Dat waar kan wachtlijsten en contact met wachtenden 

door de RVE die de zorg gaat bieden worden opgesteld en 

onderhouden, zodat zij alvast kunnen starten (voor zover 

mogelijk) en er altijd een actueel beeld is van de situatie 

en ondersteuningsvraag.
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In 2019 zijn hiervan de eerste contouren geschetst. Bij volwassen - 

zorg zijn cliëntprocessen onderverdeeld naar cliëntprogramma2 

en is gekeken hoe cliënten eerder aan de RVE waar de zorg 

ook gaat plaatsvinden, kunnen worden toevertrouwd. Bij 

jeugd is het cliëntproces herijkt en is een voorzet gemaakt 

voor een aangescherpt instroomproces. Ook zijn alle jeugd-

locaties in 2019 overgegaan op eenzelfde Elektronisch Cliënten 

Dossier (ECD), waardoor er meer eenduidigheid is gekomen 

en doorstroom administratief gemakkelijker is geworden. 

In 2020 zal het optimaliseren van de cliëntprocessen opnieuw 

aandacht krijgen, als één van de speerpunten van Focus binnen 

Focus. Verder blijkt in de praktijk dat het steeds moeilijker 

wordt om met name de uitstroom te regelen. Er zijn te weinig 

vervolgplekken voor onze cliënten. Het vraagt een grote  

inspanning van met name de gedragswetenschappers. Een en 

ander hangt nauw samen met de zwaarte van de doelgroep. 

In het eerdergenoemde herstelprogramma Focus binnen 

Focus heeft dit de aandacht.

Een Individueel Plan (IP) – bij jeugd ook wel Perspectief Plan 

genoemd – ondersteunt de individuele reis van de cliënt. Dit 

plan wordt samen met de cliënt (en/of zijn vertegenwoordiger) 

opgesteld en geëvalueerd. Aan het IP zijn doelen en werk-

plannen gekoppeld.

We monitoren de eventuele hiaten in individuele plannen. In 

2019 is het aantal hiaten helaas niet afgenomen. Hiaten variëren 

van administratieve onvolledigheden tot het overschrijden 

van de evaluatietermijnen. Het merendeel van de hiaten 

betreft onvolledigheid in administratie. Personele krapte kan 

hiervoor deels een verklaring zijn. Aandacht bij teams gaat 

vooral uit naar zorg en ondersteuning van cliënten en minder 

naar administratieve handelingen. Als de vaste personeels-

bezetting krap is, dan blijft er nog minder ruimte over voor 

dergelijke handelingen.

Laat cliënten beter doorstromen naar een  

andere plek. 

Of uitstromen naar een plek buiten Pluryn. 

Daarvoor startte het project ‘Reis van de cliënt’. 

Er is een verschil tussen jongeren en volwassenen. 

Informatie aan elkaar geven is ook belangrijk. 

Het Elektronisch Cliëntendossier helpt daarbij. 

Het Individueel Plan (IP) kan ook meehelpen. 

Maar sommige medewerkers houden het IP niet 

goed bij. 

Uitstromen is moeilijk door te weinig plekken.
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Cliëntwaardering
Vanzelfsprekend vinden wij het heel belangrijk om te weten 

hoe cliënten en verwanten onze zorg ervaren. Daartoe worden 

er vragenlijsten naar zowel de cliënt zelf en ouder/verzorger 

gestuurd. De metingen vinden plaats tijdens en na afloop 

van de zorg. Bij de volwassenen krijgt de tevredenheid via 

een Ben Ik Tevreden vragenlijst (BIT) een score van gemiddeld 

2.8 op een vijfpunt schaal. De hoogste tevredenheid wordt 

gegeven bij Nijmegen e.o. (2.99), wat tevens aangeeft dat de 

waarden over de verschillende RVE’s niet ver uit elkaar liggen. 

Een score tussen 2.75 en 3.0 levert een voldoende op.

Bij de jeugd geven cliënten en ouders gemiddeld een 7 (op 

10-punts schaal) voor tevredenheid tijdens zorg. Het laagste 

gemiddelde rapportcijfer dat cliënten tijdens zorg gegeven 

hebben, is een 5,6 bij De Hoenderloo Groep (DHG). Het hoogste 

gemiddelde rapportcijfertijdens zorg is een 7,8, gegeven door 

cliënten bij de Glind. Ouders geven tijdens zorg gemiddeld 

het laagste rapportcijfer bij de Glind (6,2) en het hoogste 

cijfer bij De Beele (7,8).

De cliëntenraden geven zowel gevraagd als ongevraagd 

advies aan de verschillende RVE’s. In 2019 hield de Centrale 

Cliëntenraad (CCR) zich o.a. bezig met: 

• Leven in Vrijheid 2.0 

• De toekomst van jeugdzorg 

• De financiële situatie van Pluryn 

• Dagbesteding 

• De Wet Zorg en Dwang

In 2019 gaf de CCR advies over onder andere: 

• Benoemingen 

• De huisregels 

• Het Kwaliteitsbeleid 

• De Wet Medezeggenschap cliënten in de zorg 

• Ervaringsdeskundigheid 

• De toekomst van de maatschappelijke ondernemingen

Veel van deze adviezen zijn overgenomen. In het eerder 

beschreven PDCA-schema staat de input van de cliënten 

genoemd als onderdeel van het viermaandelijkse gesprek. 

Reflectie op deze input is vrijwel afwezig in de rapportages 

van deze gesprekken. Een vast punt in het format voor deze 

rapportages is aan te bevelen.

Na afloop van de zorg geven cliënten en ouders gemiddeld 

een 6,9 (op 10-punts schaal) voor tevredenheid. De laagste 

gemiddelde score van ouders wordt gegeven bij De Beele 

(6,3) en van cliënten bij Almelo (5,6). De hoogste gemiddelde 

score van ouders en cliënten is bij Flevoland (8,5).

De organisatie rond het invullen van een vragenlijst voor cliënt-

tevredenheid is van grote invloed op de respons. We zien dat 

de respons over het algemeen hoger is bij teams/locaties 

waar de informatie uit de vragenlijsten wordt gebruikt om  

de doelen voor behandeling/begeleiding vorm te geven. Bij 

enkele locaties voor volwassenenzorg van Pluryn loopt dit 

goed (Kemnade, De Winckelsteegh). Resultaten uit de  

vragenlijsten worden daar teruggekoppeld en besproken in 

het IP. Op de jeugdlocaties is hier over het algemeen een 

forse inhaalslag te maken. De laagste respons tijdens zorg is 

bij DHG (42%). De hoogste respons bij De Beele (63%).

De respons na afloop van de zorg bij jeugd is te laag. We starten 

daarom in 2020 met het laten invullen van een exit-vragenlijst 

vóórdat een cliënt Pluryn verlaat. Dit omdat de cliënt anders 

vaak uit beeld is en het moelijker is om de vragenlijst  

ingevuld te krijgen. Het gaat helpen als ROM-contactpersonen/

secretariaten (Routine Outcome Monitoring) eerder op de 

hoogte worden gebracht van de mogelijke uitstroom van cliënten.
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Naast onderzoek naar cliënttevredenheid doen we in residentiële 

jeugdlocaties ook leefklimaatmetingen. Er zijn in 2019 in tien 

jeugd-RVE’s leefklimaatonderzoeken (LKO) uitgevoerd. Tevens 

is hier de veiligheidsbarometer ingevuld.

De resultaten zijn bij alle RVE’s vergelijkbaar, met een gemiddelde 

score van 3,3 op een 5-puntschaal. De uitkomsten van het 

leefklimaatonderzoek worden per groep en op locatieniveau 

besproken, waarbij er ook per groep en op locatieniveau  

verbeterpunten worden geformuleerd. Het liefst met cliënten 

samen. De respons is over het algemeen hoog: variërend van 

70 tot 94%. De respons is matig bij Werkenrode Jeugd (25%), 

Jan Pieter Heije (55%) en Maarsbergen (58%). De oorzaken 

zijn in beeld en er zijn acties uitgezet om herhaling te voor-

komen.

De volwassenenzorg maakt gebruik van ROM-instrumenten 

om het effect van de behandeling te monitoren. Dat doen we 

iedere 10 maanden. De uitkomsten bespreken we samen met 

de cliënt/verwant/wettelijk vertegenwoordiger en vertalen we 

naar doelen voor het individueel plan.

Reflectie

Vaak wordt de cliënttevredenheidslijst pas verstuurd/ 

ingevuld na sluiten dossier.

Wel probeer ik natuurlijk al eerder te horen hoe tevreden 

de cliënt is en indien nodig, werkwijze aan te passen.

Om het meten van outcome bij jeugdigen mogelijk te maken, 

zoals het effect van de behandeling van jeugdigen, is in 2019 

is de KPI-doelrealisatie in ons dashboard Kompas opgenomen, 

als onderdeel van de Outcome-indicatoren Jeugd. In het 

dashboard worden verder de resultaten van de volgende KPI’s 

weergegeven:

• Zonder hulp verder

• Uitvalpercentage

• Cliënttevredenheid bij uitstroom

• Afname problematiek

Dit dashboard wordt in 2020 doorontwikkeld.

Hoe tevreden zijn cliënten over de zorg? 

Pluryn vroeg het. 

Jongeren en volwassenen geven Pluryn een  

voldoende. 

Pluryn onderzoekt dat ook na afloop van de zorg. 

Het onderzoek bij volwassenen gaat goed. 

Pluryn bereikt jongeren moeilijker voor dit onderzoek. 

Pluryn vraagt jongeren ook naar het wonen op  

de locatie. 

De meeste jongeren zijn tevreden.

19



Klachten
Behalve dat we willen weten hoe de cliënten de zorg waarderen, 

willen we leren van klachten. Er zijn verschillende wegen 

die kunnen leiden naar een klacht: klachtenfunctionarissen 

in dienst bij Pluryn, onafhankelijke klachtencommissies en 

cliëntvertrouwenspersonen. Wat is de klacht en hoe kan 

deze naar tevredenheid opgelost worden? Alle klachten die 

bij Pluryn binnenkomen, lopen in principe via de klachten-

functionarissen. Zij zorgen ervoor dat ze op de juiste plaats 

terechtkomen en in behandeling worden genomen. Klachten-

functionarissen doen geen uitspraken. Zij bepalen niet of 

een klacht gegrond is en ook niet of een klager gelijk heeft. 

De klachtenfunctionaris bemiddelt vooral tussen klager en 

organisatie.

In 2019 behandelden de klachtenfunctionarissen 381 klachten. 

Hiervan waren er 131 afkomstig vanuit de volwassenenzorg 

en 250 afkomstig uit de jeugdzorg. Dit is een daling van 14,5% 

ten opzichte van 2018. Vooral binnen de voormalige Intermetzo-

locaties (jeugdzorg) is het aantal klachten flink gedaald. Voor 

de overige locaties binnen Pluryn is het aantal klachten min 

of meer gelijk gebleven. De daling van het aantal klachten 

binnen de voormalige Intermetzo-locaties heeft te maken 

met de houding van zowel cliënten als medewerkers. Het lijkt 

erop dat onvrede sneller onderling besproken wordt en minder 

snel tot een formele klacht leidt. De klachtenfunctionaris 

heeft een belangrijke bijdrage gehad in deze cultuuromslag.

Binnen verschillende RVE’s volwassenenzorg zijn er klachten 

over hinder die cliënten hebben door drugsgebruik van 

medecliënten. De klachten die hieraan gerelateerd zijn, zijn 

geluidsoverlast (vaak ’s nachts), blootgesteld worden aan 

verleiding van drugsgebruik en te weinig aandacht van de 

begeleiding voor overige cliënten, omdat gebruikers alle  

aandacht vragen. Het druggebruik van cliënten en de daar-

mee samenhangende overlast voor andere cliënten heeft 

onze aandacht. We willen dit aanpakken door samenwerking 

met zorgaanbieders die gespecialiseerd zijn in verslavings-

problematiek en de inzet op stabiele teams, zowel in omvang 
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als in competenties. Binnen de jeugdonderdelen zijn er klachten 

van cliënten en ouders met betrekking tot de continuïteit en 

kwaliteit van zorg en behandeling, voornamelijk binnen De 

Hoenderloo Groep, Werkenrode Jeugd en Jan Pieter Heije. Door 

personeelswisselingen en inzet van invalkrachten zijn er ook 

klachten over communicatie en het nakomen van afspraken. 

Veel klachten van jongeren in de jeugdzorg gingen over het 

handelen van medewerkers, bejegening en communicatie. 

Verschillende cliënten vinden het lastig dat de regels van de 

ene groep anders zijn dan die van een andere groep. Dit is 

ook uitgebreid binnen de jongerenraad besproken en samen 

met de jongeren worden hiervoor oplossingen bedacht. 

De klachtenfunctionaris is in 2019 vaker dan in 2018 door 

medewerkers (o.a. leidinggevenden, gedragswetenschappers) 

geraadpleegd als adviseur bij interne klachten of uitingen van 

onvrede. Het vermoeden is dat dit komt door het toenemen 

van de bekendheid van de rol van een klachtenfunctionaris. 

Bij de klachtencommissie kwamen in totaal 18 klachten binnen. 

Negen klachten (waarvan 27 deelklachten) leidden tot een 

hoorzitting en uitspraak. De behandeling van twee klachten 

loopt door in 2020 en zeven klachten zijn op een andere 

wijze afgesloten. Van de 27 deelklachten zijn er 10 gegrond 

verklaard.

Naast een klachtenfunctionaris heeft Pluryn ook een vertrouwens-

persoon. Cliënten nemen contact op met een vertrouwens-

persoon als ze vragen of problemen hebben die ze liever niet 

met de eigen begeleider of behandelaar willen bespreken.

In 2019 zijn er in totaal 156 contacten met de cliëntvertrouwens-

persoon volwassenen geweest. Met inachtneming van het 

feit dat achteraf is gebleken dat in 2019 niet alle contacten 

met cliënten op de juiste wijze zijn geregistreerd, is er een 

toename van contacten met de cliëntvertrouwenspersoon 

vast te stellen ten opzichte van 2018 en 2017. In 2018 waren 

er 142 contacten (waarvan 45 vanuit cliënten van Kemnade) 

en in 2017 waren dit er 146 (waarvan 49 vanuit cliënten van 

Kemnade). 

De onderwerpen waarover in 2019 het meest contact is 

opgenomen met de cliëntvertrouwenspersoon zijn ‘zorg en 

begeleiding’ en ‘persoonlijke zaken’.

Cliënten jonger dan 18 jaar kunnen zich wenden tot de  

vertrouwenspersoon van het AKJ. Het AKJ maakt geen  

Plurynbreed jaarverslag. Elke locatie ontvangt een eigen  

jaarrapport, dat het AKJ jaarlijks bespreekt met het MT van  

de betreffende locatie. 

Cliënten dienden bij Pluryn 381 klachten in. 

Dat zijn minder klachten dan vorig jaar.  

Vooral het aantal klachten van jongeren daalde. 

Klachten-functionarissen zoeken samen een  

oplossing. 

Zij doen geen uitspraak over een klacht. 

De Klachten-commissie kreeg 18 klachten. 

De commissie doet wel uitspraak. 

Cliënten hebben vaker contact met de 

vertrouwenspersoon.
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Stabiliteit van de teams
Zowel cliënten en verwanten als professionals geven aan dat 

de stabiliteit van teams essentieel is voor de kwaliteit van 

zorg. Dit thema heeft Plurynbreed hoge prioriteit. De focus lag 

in 2019 op drie onderdelen:

• Inzet op reflectie 

• Betere roostering en balans werk/privé

• Tevredenheid van medewerkers

Reflectie bevordert het teamgevoel, we spreken ons uit en 

het gesprek ondersteunt mogelijke hulpvragen die we aan 

elkaar stellen. Om dat proces op gang te brengen en te houden, 

is in 2018 besloten tot het opleiden van intervisoren. Een 

intervisor is de begeleider van een groep die de deelnemende 

professionals procesmatig ondersteunt, om de fasen van het 

reflectieproces goed te doorlopen. Hij of zij daagt uit om het 

besprokene tijdens de intervisie en/of moreel beraad te vertalen 

naar ‘eigen acties’. Het uiteindelijke doel van de begeleiding 

is het reflectievermogen van de individuele professional en 

de groep in zijn geheel te versterken. 

In 2019 is de interne opleiding voor intervisoren gestart. Deze 

is ontwikkeld en wordt gegeven door LVSC-geregistreerde 

supervisoren, die bij Pluryn in dienst zijn. Met het certificaat 

ben je bevoegd en bekwaam om binnen Pluryn als intervisor  

te werken. Er zijn 18 interne intervisoren opgeleid en de 

vierde groep is het tweede kwartaal van 2020 klaar, zodat  

we dan over 24 intervisoren beschikken. Momenteel worden 

er 67 intervisiegroepen begeleid. Deze ontwikkeling wordt 

verder doorgezet. Hierbij blijft het een uitdaging om binnen 

de teams de tijd en rust te vinden voor goede reflectie en 

evaluatie. Zeker in relatie tot de vacatureruimte. 

De balans tussen werk en privé wordt uit evenwicht getrokken 

als je, door ziektes of onderbezetting, niet zeker bent van je 

rooster. Er is een werkgroep opgericht om de visie te formuleren 

op de roostering van Pluryn. Tevens schrijft deze werkgroep 

een voorstel voor het beleid omtrent roostering en de verta-

ling van de visie naar de dagelijkse praktijk. De verwachting 

is dat er meer sturing op roosters mogelijk wordt. 

Met als resultaat een verhoogde stabiliteit in roosters, met 

alle financiële voordelen van dien. Maar de grootste winst is 

er voor cliënten, die minder met invalkrachten van doen krijgen. 

Daarnaast is er minder onnodige spanningen en stress bij 

medewerkers. 

De verwachting is dat stabiliteit in de roosters bijdraagt 

aan het verminderen van het verzuimcijfer. Het cumulatief 

verzuim in 2019 bedroeg 6,6%, waarvan de helft langdurig 

verzuim betreft. Dat draagt niet bij aan stabiele teams. Streven 

was om onder de 4,6% te komen, waarmee ook  begroot 

is. Voor 2020 is het te verwachten ziekteverzuimpercentage 

aangepast naar 6,5%. Dat geeft ruimte om eigen personeel 

beschikbaar te houden (boven de minimale roosters) om 

deze in te kunnen zetten zonder direct uit te moeten wijken 

naar tijdelijke (uitzend) krachten. Ook in de ‘top’ van onze 

organisatie zijn er de nodige wisselingen geweest, wat niet 

heeft bijgedragen aan de stabiliteit binnen aansturing en 

resultaatstelling.

Stabiliteit is een aandachtsgebied voor het onderdeel ‘Mede-

werker in balans’, in het programma Focus binnen Focus. De 

RVE’s besteden maandelijks aandacht aan het ziekteverzuim, 

de adviseurs van het directoraat Mens en Organisatie (M&O) 

bewaken de afgesproken acties.

Reflectie

Veel wisselingen maken het ons moeilijk om continuïteit 

en daarmee de kwantiteit en kwaliteit te waarborgen. 

Positief is het feit dat we er wel altijd naar streven.

Periode

Jan ’19

Apr ’19

Aug ’19

Feb ’19

M
ei ’19

Sep ’19

Nov ’19

M
rt ’19

Jul ’19

Jun ’19

Okt ’19

Dec ’19

 Verzuim     Begroot     Cum. verzuim

W
aa

rd
e

2%

6%

4%

8%
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Om de vinger aan de pols te houden wat betreft plezier in het 

werk, balans werk en privé en ambities voor de toekomst, 

is het jaargesprek met individuele medewerkers sinds 2018 

vervangen door het regiegesprek. Het initiatief tot dit gesprek 

ligt bij de medewerker. Uit de interne audits is gebleken 

dat medewerkers nauwelijks regiegesprekken aanvragen. 

Medewerkers zijn of onbekend met de afgesproken werkwijze 

of verwachten dat de werkgever hierin het initiatief neemt. 

Geconstateerd kan worden dat het regiegesprek momenteel 

onvoldoende wordt benut, in het kader van speerpunt ‘balans 

voor medewerkers’. Dat wordt voor komend jaar in ieder 

geval een verbeterpunt. In de volwassenenzorg is de afspraak 

gemaakt dat iedere medewerker minimaal een keer per jaar 

een (regie)gesprek heeft met diens leidinggevende, eventueel 

op initiatief van de leidinggevende.

 

We zijn er trots op dat het is gelukt om een afname van de 

flexibele schil (personeel zonder vast contract en inhuur) 

te realiseren. Het percentage daalde van 21,8% in 2018 naar 

18,8% eind 2019. Tegelijkertijd stond de stabiliteit van teams 

ook in 2019 onder druk wegens verzuim en arbeidsmarkt-

problematiek. Punt van zorg is dat als er nieuw personeel is 

aangetrokken, het moeilijk blijkt ze te behouden. Het over-

grote deel van de instromers vertrekt binnen 1 jaar. Buiten 

dat het niet bijdraagt aan de stabiliteit van teams, is het ook 

kostbaar. Het vervangen van een medewerker kost gemiddeld 

50 – 150% van het jaarsalaris. Om dit te voorkomen is er op 

verschillende locaties expliciet aandacht besteed aan onboarding. 

Daarbij willen we ook meer aandacht besteden aan goede 

selectie. Onder andere zij-instromers/carrièreswitchers en 

opleidelingen blijken minder snel te vertrekken. Helaas komt 

zorgvuldige selectie/matching door de arbeidsmarktproblematiek 

onder druk te staan. In 2020 zal er verder worden ingezet op 

onboarding, opleidingen en leerafdelingen.

!
Onboarding

Het Hietveld heeft de afgelopen periode een onboarding 

programma voor nieuwe medewerkers geïmplementeerd. 

In een periode van 4 weken volgen nieuwe medewerkers 

een uitgebreid programma. Op deze manier krijgen 

nieuwe medewerkers voldoende tijd om de organisatie 

te leren kennen en (verplichte) trainingen te volgen.  

Ook voor de cliënten heeft dit voordelen: zij leren  

nieuwe begeleiders stapje voor stapje kennen. 

Uitstroom van medewerkers op contractduur

<  1 jaar

591

1 jaar

276

8 jaar

21

9 jaar

14

2 jaar

122

3 jaar

89

10 jaar

18

11-15 jaar

45

4 jaar

33

5 jaar

25

15-25 jaar

38

>25 jaar

40

6 jaar

28

7 jaar

54

Een stabiel team is belangrijk voor goede zorg. 

In 2019 gaf Pluryn veel aandacht aan: 

• Reflectie 

• Goede werkroosters maken 

• Tevredenheid van medewerkers 

(Reflectie = later nog een keer ergens over praten) 

Teams hebben last van zieken. 

Nieuwe medewerkers zijn moeilijk te vinden. 

Veel nieuwe medewerkers vertrekken in een jaar 

weer. 

Pluryn wil nieuwe medewerkers beter vasthouden.
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Tevredenheid van medewerkers
Er is in 2019 een Medewerker Tevredenheids Onderzoek (MTO) 

uitgevoerd samen met Effectory. Omdat sociale veiligheid in 

2018 een verbeterpunt bleek, heeft dit in het MTO specifieke 

aandacht gekregen. Een aantal teams nam de resultaten uit 

dit MTO als basis voor hun teamreflectie. Er waren echter ook 

signalen dat de reeds gehouden teamreflectie voldoende was 

voor de dialoog over tevredenheid. Met als mogelijk resultaat 

dat teamleden niet aan het MTO is meededen. De respons 

van het MTO betrof 51,2%.

Het resultaat van het MTO 2019:

Thema Pluryn Landelijk

Bevlogenheid 7,5 7,9

Betrokkenheid 6,8 7,7

Werkgeverschap 6,7 7,3

Klantgerichtheid 7,3 7,6

Rolduidelijkheid 7,0 7,1

Inzetbaarheid 7,1 7,1

Autonomie 7,3 7,1

Sociale veiligheid 7,4 7,3

Plezier in het werk 7,7 7,7

Zinvol werk 7,7 8,3

Trots op werk 8,2 8,2

Ontwikkeling 6,6 6,9

Veiligheid 7,4 7,5

Balans 6,8 7,0

Arbeidsomstandigheden 5,9 6,2

Het onderzoek laat zien dat Pluryn veelal rond het landelijk 

gemiddelde scoort. De scores op balans, betrokkenheid, 

werkgeverschap, ontwikkeling en balans zijn onder de zeven. 

De score op arbeidsomstandigheden is onder de 6. Op deze 

punten zal Pluryn ook in 2020 blijven inzetten. Hierbij blijken 

er echter grote verschillen tussen organisatieonderdelen. Zo 

is de lage score op arbeidsomstandigheden met name te 

verklaren uit een zeer lage score door medewerkers op het 

hoofdkantoor, terwijl mensen in de zorg veelal hoger scoorden. 

Ook blijken cijfers te worden gegeven vanuit heel verschillende 

achterliggende oorzaken. Dat benadrukt maar weer dat 

dergelijke cijfers vooral betekenis krijgen in de dialoog op de 

werkvloer. Vandaar dat het MTO in november en december 

in teams en binnen de RVE’s is besproken. Dit veelal als 

onderdeel van de reguliere reflecties. In het oog springende 

uitkomsten hierbij waren:

• We zijn tevreden over onze direct leidinggevenden.

• We functioneren als één team; er is veel onderling  

vertrouwen, we voelen ons veilig.

• Als belangrijkste verbeterpunt zien we waardering en 

erkenning.

• In de balans van de medewerker ervaren we de werkdruk 

als grootste knelpunt.

• De indeling en gebruik van het gebouw Industrieweg 50 

heeft een negatieve uitwerking.

De monitoring van de verbeteracties die voortvloeien uit  

deze gesprekken vindt plaats via de viermaandelijkse  

RVE-besprekingen.

De resultaten van het MTO en de geplande verbeteracties van 

de diverse bedrijfsonderdelen zijn besproken in het DT en RvB 

en komen terug in de speerpunten van 2020, in het kader van 

Focus binnen Focus.

Reflectie

De cijfers krijgen pas betekenis in de dialoog
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Pluryn onderzocht hoe tevreden medewerkers zijn. 

Meer dan de helft van de medewerkers deed mee. 

De uitslag is bijna gelijk aan het landelijk  

gemiddelde. 

Pluryn maakte ook plannen voor verbetering. 

Die plannen staan in herstel-plan Focus binnen 

Focus.

25



In 2020 staat uitvoering van het herstelplan Focus binnen 

Focus centraal.

Binnen dit programma zal ten behoeve van best passende 

zorg voor onze cliënten speciale aandacht zijn voor:

• Doorontwikkelen van reflectie en evaluatie, o.a. met het 

versterken van de P&C-cyclus en het verbeteren van ons 

managementinformatiesysteem Kompas.

• Implementeren van het feedbackspel  

(cliënten betrekken bij de reflecties).

• Implementeren van Leven in Vrijheid 2.0.

• Verder optimaliseren van onze cliëntprocessen. 

• Het verhogen van de respons op cliënttevredenheid,  

met name na afloop van de zorg.

• Aanscherpen ondersteuningsvisie volwassenzorg  

(o.a. werken met toekomstplannen en dit integreren in 

planbesprekingen, zodat meer aangesloten wordt bij de 

beleving van de cliënt).

• Continue aandacht voor stabiliteit van teams.

• Versterken leren en ontwikkelen, onder andere het  

opzetten leerafdelingen.

• Versterken van besturing en ondersteuning van  

primair proces.

Dit op basis van de uitkomsten van reflectie op kwaliteit 

in 2019.

Wat gaan we doen 
in 2020? 3

 Focus 
binnen 
Focus       

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afbouwen 
activiteiten  
Hoenderloo/
Deelen

Vereen
voudigen 
portfolio van  
activiteiten

Versterken 
inzetbaar 
heid en  
kwaliteit 
teams en  
medewerkers

Verhogen 
JZtarieven 
en omzet

Verbeteren 
operationele  
efficiëntie 
per RVE

Verkopen  
niet 
strategisch  
vastgoed

Verbeteren  
organisatie  
aansturing

Herinrichten 
en kosten 
verlagen  
onder
steunende 
activiteiten

december 2022

Speerpunten

mei 2020

We maken onze zorgverlening  

toekomstbestendig. Hierbij maken 

we duidelijke keuzes: wat kunnen  

we zelf en wat doen anderen beter?

We zorgen voor een aantrekkelijke 

werkomgeving. Zo blijven mede

werkers langer bij ons werken.

We gaan effectiever werken.  

Daarmee verbeteren we onze  

inkomsten.

We gaan onze organisatie opnieuw 

inrichten en de uitvoering versterken. 

Zo kunnen we effectiever aansturen.

Verbeteren 
cliëntreis  
en (zorg) 
aanbod

Wat?

Hoe?

Wie?
Legenda

  Cliënten   Medewerkers

  Financiën   Governance & organisatie

Stuurgroep
Support-

team

Speerpunt- 
leiders

Project- 
groepen

Lees meer op intranet
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We gaan herstel-plan Focus binnen Focus uitvoeren. 

De organisatie verbetert dan. 

Pluryn moet dan weer geld overhouden. 

Het herstelplan heeft 9 belangrijke punten. 

Het plan heeft speciale aandacht voor:  

cliënten, medewerkers, geldzaken,  

bestuur & organisatie.
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Reflectie door de CCR
Op 24 augustus 2020 heeft de CCR (Centrale Cliëntenraad) en 

het team van ondersteuners van de lokale raden gelegenheid 

gehad om een eerste reflectie te geven op het concept  

Kwaliteitsrapport 2019 zoals het er op dat moment lag.  

Daarin heeft de CCR toen haar teleurstelling en moedeloosheid 

uitgesproken over het feit dat er niets was terug te vinden  

over de inbreng van alle lokale raden en de Centrale Cliënten-

raad in het hele kwaliteitsproces. De CCR had immers afspraken 

gemaakt in 2019 met de kwaliteitsfunctionaris, had de 

directeur ontvangen in haar CCR-vergadering en heeft vele 

adviezen gegeven die te maken hadden met kwaliteit. 

Het is mooi om te zien dat nu een aantal belangrijke  

onderwerpen zijn toegevoegd, zoals de Reflectie met 

Medezeggen schap, het cliëntperspectief  en de benoeming 

van de centrale adviezen op pagina 11. In het rapport wordt 

meerdere keren benoemd dat reflecties van lokale raden en 

cliënten nog onvoldoende terugkomen in de PDCA-cyclus. 

Genoemd kan worden het niet gebruiken van het feedback-

spel bij de 360-graden-beoordeling van begeleiders, ondanks 

het aanbieden van het spel aan alle managers. Evenals het 

niet naast elkaar leggen van verbeterpunten vanuit tevreden-

heidsonderzoeken van medewerkers en cliënten, terwijl dit 

wel afgesproken was. 

De Medezeggenschap Cliënten heeft in 2019 de nadruk gelegd 

op Leven in Vrijheid en op het omgaan met ICT en social 

media voor cliënten. Daarover zijn twee Inspiratieavonden 

gehouden. De themaboekjes met adviezen en tips voor de 

organisatie, zijn niet in lokale beleidsplannen terug te  

vinden. Er is vanuit de directie geen zicht op wat lokaal wordt 

geadviseerd door de lokale raden en wat daarvan wordt 

overgenomen. Tussen centrale aansturing en lokale uitvoering 

constateert de CCR nog te veel onderbrekingen. De CCR zou 

daarom graag zien dat in 2020 meer aandacht komt voor  

de verbinding tussen centrale besluitvorming en lokale 

toepassing. En als dat niet lukt, dan kan per doelgroep wordt 

gekeken naar kwaliteitstoetsingen. In eerdere jaarverslagen 

werd in een klein kadertje een eenvoudige vertaling gegeven. 

Tot nu toe heeft de CCR dat gemist. Zij verwacht in het definitieve 

rapport deze eenvoudige aanvullingen. 

Reflecties op dit rapport 
door stakeholders 4

De CCR besprak het kwaliteits-rapport. 

De CCR mist de bijdrage van lokale raden en CCR. 

Terwijl de CCR veel adviezen gaf over kwaliteit. 

Er waren 2 inspiratie-avonden. 

De adviezen en tips kwamen niet in de beleids-

plannen. 

Uitvoeren van centrale besluiten op locatie gaat 

niet altijd goed. 

De CCR wil hier meer aandacht voor.
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Reflectie door de COR
De COR is van mening dat kwalitatief goede ondersteuning 

bieden aan cliënten, bevorderd kan worden door geregeld 

systematisch te reflecteren op verrichte ondersteuning. De 

PDCA-cirkel kan daarbij ondersteunend werken. De beweging 

die met het kwaliteitskader is ingezet, omarmt de COR 

dan ook. Dat geeft een belangrijke impuls aan reflecteren, 

zowel op individueel als op teamniveau. Reflecteren is 

voor professionals die werken met cliënten met complexe 

ondersteunings vragen van essentieel belang, in het kader 

van hun vakmanschap.  

Wat betreft de inhoud van het rapport constateert  de COR 

het volgende: 

In het rapport wordt vanuit de centrale ondersteuning van 

Pluryn verwezen naar de inzet van beleid en middelen, die 

tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 

onze dienstverlening.  De COR neemt waar dat een deel van 

dat beleid en die middelen nog niet altijd het rendement 

oplevert, dat ermee wordt beoogd. Een mogelijke verklaring 

is dat er een afstand bestaat tussen de beleidsmakers en de 

medewerkers in het primaire proces. Een andere verklaring 

kan het verschil in beeld zijn van de werkelijkheid van de  

beleidsmakers (en de daaraan gekoppelde verwachtingen)  

en de werkelijkheid (en de mogelijkheden) van het primaire 

proces. Vermoedelijk bestaat er een sterke samenhang tussen 

de kwaliteit van de geleverde ondersteuning aan cliënten 

en de mate waarin ‘teams op orde’ zijn.  Met teams op orde 

bedoelt de COR dat teams (voor het merendeel) bestaan uit 

vaste medewerkers, die berekend zijn op hun taak. Zij  

werken in goede arbeidsomstandigheden (gezonde werk druk, 

veiligheid, adequate middelen) en kunnen rekenen op  

onder steuning daar waar gewenst. De COR wil benadrukken 

dat het op dit moment op tal van plekken in onze  

organisatie belangrijk is om eerst en vooral te werken aan 

een gezonde en solide basis. Van belang is ook dat als er 

nieuw beleid wordt afgesproken, er een goede implementatie 

kan plaatsvinden. Laten we dat wat we doen als organisatie, 

goed proberen te doen en voldoende tijd nemen om nieuw 

beleid goed te verankeren. Een voorbeeld is de wijze waarop 

gesproken wordt over Leven In Vrijheid (LIV) en het niet 

langer gebruikmaken van afzondering. Op zoek naar een 

nieuw evenwicht, merkt de COR dat in sommige situaties 

sprake  is van het absoluut toepassen van het beleid. Met als 

gevolg dat handelingsverlegenheid ontstaat. Het is goed om 

een visie en idealen te hebben, maar we kunnen daarbij niet 

voorbijgaan aan de realiteit.  

Reflectie door de RvT
De Raad van Toezicht heeft met belangstelling kennisgenomen 

van het Kwaliteitsrapport 2019 en de inhoud daarvan besproken 

tijdens de bijeenkomst van de commissie Kwaliteit, Zorg en 

Veiligheid op 4 september 2020 en de bijeenkomst van de 

plenaire Raad van Toezicht op 8 september 2020. De Raad 

van Toezicht heeft de Raad van Bestuur van Pluryn verzocht 

aandacht te besteden aan de volgende observaties:

1. Het Kwaliteitsrapport 2019 is laat (september 2020)  

beschikbaar gekomen, waardoor het aan actualiteit en 

relevantie dreigt in te boeten. Ook is het Kwaliteitsrapport  

2019 zowel cijfermatig als in termen van toelichting en  

de concreetheid van de follow-up beknopter dan in voor-

gaande jaren. In diverse gevallen ontbreekt een meer-

De Centrale Ondernemingsraad (COR) las het rapport. 

Het is belangrijk om eerst voor een sterke basis te 

zorgen.  

We moeten nieuw beleid goed kunnen uitvoeren. 

Pluryn moet daarbij niet te streng zijn. 

Een visie en idealen zijn goed. 

Maar we moeten rekening houden met de  

werkelijkheid. 
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jarige trend analyse, waardoor de resultaten niet  

goed waardeer baar zijn. De Raad van Toezicht gaat ervan 

uit dat het Kwaliteitsrapport 2020 tijdiger en integraler 

 beschikbaar is en dat duidelijker is beschreven wie binnen  

de organisatie wat gaat doen om tot de gewenste follow-up 

te komen.

2. Het Kwaliteitsrapport 2019 stelt (p. 5) dat de cirkel Plan-

Do-Check-Act (PDCA) op decentraal niveau grotendeels op 

orde is. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur 

verzocht dit nader te onderbouwen, mede ook in relatie 

tot de informatie uit de viermaandelijkse kwaliteits-

rapportages van de afdeling Geneesheer-Directeur en  

het Klantenbureau. Zorgwekkend is de constatering  

(p. 12) dat de reflectie op de input van de cliënten vrijwel 

afwezig is in de rapportages van de viermaandsgesprek-

ken, terwijl dit uitdrukkelijk wel onderdeel van het PDCA-

schema is.

3. De Raad van Toezicht neemt met instemming kennis  

van de keuze voor de extra inzet op de kwaliteits-

indicatoren (i) doorontwikkeling kwaliteitskader, (ii) vrij-

heid en veiligheid, (iii) individueel plan/perspectiefplan 

van de cliënt, (iv) cliënt waardering en (v) stabiliteit van 

de teams. Uit de rapportage blijkt dat een langdurige(r) 

inzet op deze aspecten geboden is om tot de gewenste 

verbetering te komen. In het bijzonder de indicatoren 

voor de stabiliteit van de teams (rooster problematiek,  

inzet externen, ziekteverzuim, vertrek instromers binnen 

1 jaar) vertonen een zorgwekkende uitslag en ontwikkeling.  

Het belang van het structureel meten van (behandel)

output en outcome bij zowel volwassenen als jeugdigen 

en het doorontwikkelen van het dashboard in 2020 wordt 

onderschreven.

4. De gepresenteerde uitkomsten van het Medewerkers 

Tevredenheids Onderzoek (MTO) tonen dat Pluryn op 

veel thema’s onder het landelijke gemiddelde scoort. De 

Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur hem 

te informeren over de stand van zaken en (voorlopige) 

 resultaten van de verbetermaatregelen terzake. Ook acht 

de Raad van Toezicht het wenselijk om bij de analyse van 

de MTO-resultaten onderscheid te maken tussen de zorg-

medewerkers en het ondersteunend personeel, zodat  

– waar relevant – sprake kan zijn van gerichtere interventies. 

5. De Raad van Toezicht is verheugd dat met het herstelplan 

Focus binnen Focus een op elkaar afgestemde set van 

maatregelen is omschreven voor een spoedige en struc-

turele financiële en operationele verbetering op de vier 

domeinen Cliënten, Medewerkers, Financiën en Gover-

nance & Organisatie.  

De Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur er 

voor zorg te dragen dat de kwaliteitszorg binnen Plu-

ryn door deze maatregelen wordt gevoed en versterkt. 

Daartoe behoeft de slotparagraaf van het Kwaliteitsrap-

port 2019 (wat gaan we doen in 2020), die erg summier is, 

nadere concretisering. 

De Raad van Bestuur deelt de constateringen van de Raad 

van Toezicht en belooft dat de Kwaliteitskaderrapporten 

voortaan tijdiger beschikbaar komen en dat aan de ove-

rige verzoeken van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk 

wordt voldaan. 

De Raad van Toezicht vindt het rapport kort. 

Het kwaliteits-rapport kwam ook laat. 

Die 2 dingen moeten in 2020 beter. 

De adviezen van cliënten ontbreken. 

Medewerkers zijn soms niet tevreden. 

De Raad van toezicht wil weten hoe dat komt. 

En wat Pluryn hieraan doet. 

De zorg moet verbeteren door Focus binnen Focus.
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Dialoog met de zorgkantoren
In de dialoog met de zorgkantoren zijn in twee carrouselrondes 

drie thema’s besproken: kwaliteit van zorg, medewerkers 

en cliëntperspectief. De basisvragen ‘Wat valt je op in het 

rapport’ en ‘Wat gaat goed en wat kan beter’, lagen als basis 

onder het op gang brengen van de dialoog. Bij de dialoog 

waren vanuit Pluryn directie, locatiemanagers en hoofden 

behandeling aanwezig, evenals cliënten en verwanten vanuit 

de centrale cliëntenraad en leden van de centrale onder-

nemingsraad. 

Vanwege corona was het niet mogelijk een fysieke bijeenkomst 

te organiseren. De dialoog vond digitaal plaats via Microsoft 

Teams. Hoewel dat ondanks een paar technische onvolkomen-

heden heel aardig lukte, beperkte het wel het spontane  

gesprek. Ook het werkbezoek voorafgaand aan de dialoog 

was nu anders. In plaats van een wandeling over een terrein 

en een bezoek aan groepen, hebben we een film over een 

dag op Kemnade getoond. 

Thema: Werken aan kwaliteit 
De stijging van het aantal reflecties wordt gewaardeerd. De 

relatie tussen de stabiliteit van teams en management vraagt 

daarbij aandacht. De cliënten- en ondernemingsraad bevestigen 

dit. De mogelijkheid tot het houden van reflectiegesprekken 

waarderen medewerkers. Het biedt ruimte om eigen punten 

te bespreken. Wat opvalt en ook een punt van zorg is, is de 

uitstroom van medewerkers, met name in het eerste jaar van 

indiensttreding. De koppeling met stabiliteit wordt ook hier 

gelegd. Dat wordt onderkend, en maatregelen zijn genomen. 

Er is extra aandacht voor behoud van leerlingen na de 

opleiding en de inzet van interne intervisoren. Het feedback-

spel kan ook helpen bij het behoud van medewerkers. De 

ondernemingsraad heeft het gespeeld en het ondersteunt 

de verbinding tussen de medewerker en de organisatie. 

Wat eveneens meespeelt in het behoud en het aantrekken 

van medewerkers, is het landelijke probleem van de krappe 

arbeidsmarkt. Dat wordt zeker in de volwassenenzorg regio 

Nijmegen ervaren. In het rapport wordt ‘de ziel’ van Pluryn 

gemist. Lezers vinden het rapport wat klinisch overkomen, 

met vooral managementtaal. De zorgkantoren kennen Pluryn 

als een organisatie met bevlogen medewerkers die dagelijks 

in maatwerk zo goed mogelijke kwaliteit van zorg leveren aan 

hun cliënten. De dialoog startte met een film over Kemnade, 

die deze bevlogenheid goed in beeld brengt. De kunst is om 

dat ook in een rapport tot uitdrukking te brengen. Voor ons 

is dit de worsteling, het technische feitenverhaal versus de 

passie van de medewerkers en dat organisatie-breed in een 

organisatie met heel diverse zorgvormen met ieder hun eigen 

kleur. We krijgen de volgende tips:

• Maak keuzes wat je wilt laten zien, je kunt niet  

alles tonen.

• Laat zien wat de achterkant van de cijfers voor  

medewerkers en cliënten oplevert.

• Neem een specifieke uitwerking van één thema,  

ook op microniveau.

• Geef kort beeld van een locatie, bijvoorbeeld  

met een filmpje.

Reflectie van de zorgkantoren

Complimenten voor de kwaliteitsdialoog

Goede opzet van de discussie

Echte rol voor verwanten en cliënten

Mooi opgelost in Coronatijd

Samenwerking tussen alle partijen en passie  

indrukwekkend
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Thema: medewerkers
In het rapport is er terecht prominent aandacht voor de 

arbeidsmarkt. Jong afgestudeerden vinden de gehandicapten-

zorg minder aantrekkelijk dan bijvoorbeeld jeugdzorg. Les 

hierbij is: werf creatief, een vacaturetekst is niet meer  

afdoende. Een medewerker vinden die bij de doelgroep past 

en hem off haar behouden, is een grote uitdaging. De cliën-

tpopulatie wordt complexer, medewerkers voelen zich niet 

altijd goed toegerust. Dit was ook een thema in 2018. 

Het vak leren in de praktijk is zwaar, medewerkers zouden 

beter opgeleid binnen moeten komen. Medewerkers zien 

veel (ervaren) collega’s vertrekken. Soms komen ze terug als 

ZZP’er. Dat betaalt beter en geeft meer vrijheid. Zo hebben 

zij de mogelijkheid om diensten te weigeren die niet goed 

uitkomen. Hierdoor is het echter moeilijk om ook aandacht te 

hebben voor het door ontwikkelen van het team en de locatie. 

Onderzocht wordt of het mogelijk is om een percentage ‘vaste 

diensten’ op het rooster te plaatsen en de rest flexibel te 

(laten) plannen.

Gesproken is over investeren in teambezetting in de breedte, 

met extra ruimte voor planningsproblemen. Dat bevordert 

loyaliteit aan team én organisatie. Vertrouwen in je directe 

collega is cruciaal, iets wat vaak ontbreekt bij de inzet van 

ZZP’er of uitzendkrachten. Uitbreiding van de teams kan een 

negatieve spiraal doorbreken. Op meerdere plekken wordt 

gepoogd net boven formatief te plannen. Boeien en binden 

op meerdere fronten is nodig. Luister naar de medewerkers. 

Neem de resultaten van de reflecties mee. Houd regelmatig 

intervisies. En ook bij vertrek, leer van de exitinterviews. 

Negatieve (financiële) verhalen in de media hadden invloed 

op potentiële nieuwe medewerkers. Deze situatie heeft een 

paar maanden geduurd.

In een van de deelsessies is specifiek het medewerker-

tevredenheidsonderzoek (MTO) van een deel van  Kemnade 

besproken De uitkomsten zijn goed verwerkt en worden in 

de praktijk gebracht. Op vergelijkbare manier zijn er per team 

en RVE plannen gemaakt op basis van de teamreflecties en 

de uitkomsten van het MTO. Het belang van een MTO dient 

duidelijker naar voren te worden gebracht, niet alleen vragen-

lijsten versturen.

Thema: cliënt
Eén van de leden van de cliënten- en verwantenraad, vertelde 

hoe zij als moeder van een PRO-cliënt de ondersteuning door 

Pluryn ervaart. De vraag wat je als cliënt of verwant merkt 

van dit rapport, is moeilijk te beantwoorden Er is weinig 

contact met andere ouders. Dat komt onder andere doordat 

veel cliënten geen actief betrokken verwanten hebben. Op de 

vraag of de thema’s in de praktijk worden toegepast, wordt 

er een poster van Jan Pieter Heije getoond. Deze poster gaat 

over het leefklimaat en wordt in iedere groep opgehangen.  

Op de poster kunnen de jongeren verbeterpunten schrijven. 

De cliënten worden meegenomen in veranderingen door  

middel van brieven (met pictogrammen) en cliënten- en  

verwantennieuws. De realiteit is dat deze niet altijd bij de 

juiste mensen terechtkomen. De belangrijkste lijn rond de 

cliënt, loopt tussen medewerkers en verwanten.
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Ook is besproken hoe het Individueel Plan (IP) werkt binnen 

de volwassenzorg. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het 

individueel plan (IP), mits dat mogelijk is. Dat wordt voor-

bereid door de persoonlijk begeleider. Verwanten worden 

uitgenodigd, op voorwaarde dat de cliënt dat wil. In principe 

vindt het IP-gesprek eenmaal per jaar plaats, maar als er 

ontwikkelingen of vragen zijn, gaan we eerder in gesprek.  

Wat nog wel eens misgaat, is dat er heel veel doelen of 

onhaalbare doelen worden opgesteld. Je wilt positieve 

ervaringen laten opdoen en dat lukt het beste met een paar 

haalbare doelen. Het blijft belangrijk om vanuit de cliënt te 

denken. Voorbeeld: moeder vindt dat een cliënt iedere dag 

zijn bed moet opmaken en wil dat als afspraak in IP. Maar 

vindt de cliënt dat ook belangrijk? Opgemerkt wordt dat het 

IP-gesprek een momentopname is. Het belangrijkste middel 

om doelen te behalen is de ondersteuning door stabiele 

teams en vaste begeleiders. In het rapport wordt vermeld  

dat het aantal vrijheid beperkende maatregelen (VBM) is 

afgenomen. De zorgkantoren vragen wat daar de verklaring 

voor is. Er zijn alternatieven ter preventie ingezet, zoals een 

prikkelarme ruimte waardoor afzondering niet meer nodig 

is. Ook hadden we in 2019 de zorgvraag van cliënten beter in 

beeld, ook dat heeft een preventieve werking.

De CCR beaamt dit. Voor mensen die snel overprikkeld zijn,  

is het fijn dat zij zich kunnen terugtrekken in hun eigen  

kamer. Dat zorgt voor rust en voorkomt escalatie. Op veel 

plekken kan dit. Op de vraag wat de cliëntenraad wil terug-

zien in het rapport, benoemt de CCR de volgende zaken:

• Inbreng van de cliëntenraad in de vorm van adviezen.

• (Gebruik van) het feedbackspel om medewerkers te  

beoordelen vanuit cliëntperspectief.

• Centraal beleid moet beter landen op de werkvloer.

• Stabiele teams en minder verloop van behandelaren.  

De cliënten zijn gebaat bij continuïteit. Rondom die  

stabiliteit worden nog de volgende zaken genoemd:

 -  Vermindering van werkdruk. In coronatijd ligt er nog 

meer druk op de medewerkers

 -  Niet nog meer kortingen. 

 -  Werken in de zorg is topsport. Niet alleen op Kemnade 

maar ook in de lichamelijk gehandicaptenzorg.

 -  Saamhorigheidsgevoel binnen een team is heel belangrijk 

om mensen te binden. Een goed op elkaar ingespeeld 

team is 1+1=3.

De problematiek van de arbeidsmarkt is helder, we vissen 

met veel organisaties in dezelfde vijver.

Ook de doorstroom van cliënten komt nog aan de orde, 

zeker voor cliënten van Het Hietveld en Kemnade. Ook voor 

18- tot 23-jarigen zijn er vrijwel geen doorstroomplaatsen 

beschikbaar. We zoeken daarin de samenwerking met andere 

partijen. De zorgkantoren bieden aan dat ze willen meekijken 

voor oplossingen bij stremmingen van uit- en doorstroom.

De cliëntenraad spreekt nog de wens uit voor woonvormen, 

speciaal voor cliënten met ASS. Deze cliënten hebben hun 

leven lang een prikkelarme woonvorm nodig. De huidige 

woonvormen zijn nu vaak ingericht op door- en uitstroom.

Plenair
Na afloop van de carrouselrondes zaten de verschillende partijen 

bij elkaar om de resultaten onderling te bespreken en te 

vergelijken. Daarna vond de plenaire afsluiting plaats, waarin 

de bevindingen uit de rondes nogmaals werden benoemd en 

met name de belangrijkste aandachtspunten:

• Dilemma in rapportage: Het tonen van de diverse onder-

delen van een grote organisatie. Kies wat je wilt vertellen, 

diep een thema uit.

• Sla een brug tussen cijfers en de passie voor de zorg.

• Zorg voor stabiele teams, verminder verloop  

medewerkers.

• Betrek zorgkantoren en cliënt(vertegenwoordiging)  

bij (problemen met) door- en uitstroom.

• Draag zorg voor een (dagelijkse) verbinding tussen  

management en de werkvloer.

• Betrek en vermeld CCR en COR bij de viermaand-

gesprekken
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We eindigden met de spreuk van de dag:

Het management wisselt en heeft een kort geheugen. 
De cliënt is de stabiele factor voor de organisatie.

Reactie van de directie
Wij danken eenieder voor de mooie dialoog en waardevolle 
tips. Deze zullen we meenemen in de verdere sturing op en 
rapportage over kwaliteit van zorg in 2020 en verder. Daarbij 
denken wij specifiek aan:
• Beter aansluiten van en expliciteren van de verbinding 

met lokale en centrale cliënten- en verwantenraden.
• Vertaling van algemeen beleid naar lokale praktijk en  

vice versa
• Terugbrengen van de ziel in de rapportage door  

meer praktijkvoorbeelden te geven van wat we globaal 
beschrijven.

Pluryn sprak met de zorg-kantoren over het  

rapport. 

Zij bespraken 3 onderwerpen: 

• Kwaliteit van zorg 

• Medewerkers 

• Perspectief van cliënten

(Perspectief =  uitzicht op de toekomst) 

Zij vonden enkele punten ter verbetering. 

Zorg voor vaste teams bijvoorbeeld. 

Maar ook de verbinding tussen managers en de 

werkvloer. 

En betrek de COR en CCR bij reflectie-gesprekken.

(Reflectie = achteraf over iets praten)
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Bijlage 1: jaaroverzicht 2019 LKO

Bijlagen 

Locatie Afnamedata
2019

Totaal leef klimaat 
2019

Totaal veiligheids-
barometer 2019

Respons 
2017/2018

Respons 2019

Almelo Jan 2019 3,06
Gematigd positief

2,36
Gematigd positief

81% 94%

Almere Jan 2019 3,74
Gematigd positief

2,50
Gematigd positief

71% 75%

De Beele Jan 2019 3,32*
Gematigd positief

2,42
Gematigd positief

n.v.t. 67%

DHG Sept 2019 3,00
Gematigd positief

2,29
Gematigd positief

60% 82%

Eefde April 2019 3,04
Gematigd positief

2,40
Gematigd positief

71% 82%

JPH Okt 2019 3,60
Gematigd positief

2,80
Gematigd positief

75% 55%

Maarsbergen Nov 2019 3,25
Gematigd positief

2,28
Gematigd positief

n.v.t. 58%

Werkenrode Jeugd Mei 2019 3,20
Gematigd positief

2,38
Gematigd positief

n.v.t. 25%

Zeist(Lindenhorst) Juni 2019 2,73
Gematigd positief

2,28
Gematigd positief

81% 67%

Zeist(K??) Juni 2019 3,39
Gematigd positief

2,36
Gematigd positief

n.v.t. 70%

Tabel 2. Overzicht resultaten Leefklimaatonderzoek 2019

*De Beele gecorigeerd t.o.v. eerder overzicht.

36



37



38



39



Over Pluryn
Sterker in de samenleving.
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. 
Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe 
problematiek. Pluryn behandelt en ondersteunt mensen, met als doel het  
vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek  
in de samenleving. Dit doen we met ruim 6.000 medewerkers (inclusief  
Intermetzo) via onze landelijk werkende voorzieningen voor gehandicapten-
zorg, jeugdzorg en GGZ. En ook door middel van ambulante diensten, 
arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen 
doet mee! De kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.
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