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Voorwoord

Zorg blijven dragen voor een veilig, vertrouwd zorgklimaat,
verbonden met elkaar, vooruit gericht op de toekomst, en het blijven
verbeteren van deze zorg, dat dat is waar VBB zich met al haar
medewerkers voor inzet.
Middels dit rapport laten we u zien hoe we hier het afgelopen jaar
aan hebben gewerkt, hoe bewoners, deelnemers en medewerkers
dit hebben ervaren. Wat zijn onze krachten, waar kan het beter en
hoe gaan we dat doen. Kortom: Hoe zetten we ons maximaal in om
de kwaliteit van leven voor onze bewoners te optimaliseren.
Het kwaliteitskader wat vanuit de VGN is gelanceerd wordt als kader
gehanteerd voor al onze zorgvragers, gehandicapten zorg, wmo en
jeugd. VBB is er voor jongeren en jong volwassenen en zet zich hierbij
in om domein overstijgend te werken, schotten mogen geen
belemmering zijn.

Veilig
Vertrouwd
Verbonden
Vooruit

Blijven ontwikkelen van ons aanbod, aansluiten op vragen,
behoeften, wensen en nood van de kwetsbare jongeren en
jongvolwassenen is en blijft onze uitdaging.

Namens de raad van bestuur
Zoe Smit
Evelien Vermeij
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Samenvatting
In 2017 is Stichting Villa Boerebont (VBB) begonnen met de implementatie van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017 – 2022.
Het kader wordt gehanteerd voor de gehele organisatie: WLZ, WMO en jeugdhulp. Het percentage WLZ VG zorgvragers bedraag 10 % van de
totale populatie van Stichting Villa Boerebont. De WMO met beschermd wonen is 80 %, jeugdhulp 5% en overig
eveneens 5 %.
Totaal WLZ cliënten op 31-12-2018 zijn er 8. Drie hiervan met dagbesteding vijf zonder.

De stichting heeft stappen gezet en is volop bezig met verdere implementatie en ontwikkeling van het kader.
Rondom het zorgproces van de individuele cliënt lopen de processen naar tevredenheid van zowel bewoners,
medewerkers en ander betrokkenen. In 2018 heeft de bewonersraad vorm gekregen en zijn actief aan de slag
gedaan en is veel werk verzet aan het vormgeven van een meting naar de cliënt tevredenheid. Dit heeft enige
vertraging opgelopen op de kwaliteit agenda van 2018. Hierin stond de feitelijke meting gepland in Q4 van 2018.
Dit is Q1 2019 geworden waarmee in Q2 2019 de analyses zullen plaatsvinden. De zelfreflectie in de teams is volop in ontwikkeling geweest,
hierover volgt verder in dit document meer. In 2018 is het de stichting gelukt een team samen te stellen voor externe visitatie.
Grote mijlpaal is 2018 is de training motiverende gespreksvoering. Alle medewerkers, werkzaam met de jongeren zijn geschoold in de training
van motiverende gesprek voering door stichting 180 . Doel van deze training was het scholen in een gezamenlijke basis voor bejegening
uitgaande van twee basisprincipes: onvoorwaardelijke acceptatie en constructieve confrontatie.
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1. VBB, introductie
1.1. De organisatie
Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie (rechtsvorm stichting), zij zet zich in voor jongeren en jongvolwassenen die door diverse
omstandigheden tussen de wal en het schip vallen of dreigen te vallen, en (nog) niet in staat zijn hun eigen plek in de maatschappij (terug) te
vinden. VBB biedt hen een veilige, stabiele thuishaven waar zij hun “thuis” kunnen vinden, zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen en te komen tot
krachtig burgerschap. Villa Boerebont is een door het ministerie van VWS erkende WLZ zorginstelling, AGB codes: 73732635, verstandelijk
gehandicapten en 30301434, (GGZ) gecombineerd. De stichting heeft een zogenoemde WTZI erkenning , Villa Boerebont voldoet hiermee aan
de kwaliteitseisen verantwoorde zorg. Villa Boerebont heeft een ideële doelstelling, geen winstoogmerk. VBB onderschrijft de Zorgbrede
Governance code en heeft deze onder andere geïmplementeerd in haar statuten.

1.2 Werkwijze;
VBB werkt vanuit haar basisvisie dat een veilige, stabiele woonomgeving een succesvol werkende factor is voor persoonlijke ontwikkeling. Zij
hanteert hierbij de begeleiding vanuit nabijheid (Presentie benadering, A. Baart 2011). Deze werkwijze vertaalt zich onder andere in de kleine,
hechte teams op locatie. VBB vindt het van belang dat de begeleiding constant is en niet iedere dienst afgewisseld wordt door andere
medewerkers. Iedere locatie kent op deze wijze een klein kernteam, zodat stabiliteit een gegeven is. Naast de presentiebenadering hanteert
VBB de Workwise methode, motiverende gespreksvoering. Alle medewerkers uit het primair proces zijn hierin geschoold.Het gehele
zorgverleningsproces wordt vorm gegeven middels een zorgplan en cyclische evaluaties conform de PDCA cyclus. Zie kwaliteitshandboek voor
een schematische weergave van het hulpverleningsproces.
Door middel van de diverse woonlocaties van VBB worden bewoners in staat gesteld stap voor stap hun zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op
het punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. Dit gebeurt door het opbouwen van zelfstandigheid en afbouwen van
(woon)begeleiding. Hierbij worden perioden van drie maandelijkse evaluatie gehanteerd. Doel is altijd het behalen van maximale
zelfstandigheid en minimale zorgafhankelijkheid, participatie naar vermogen.
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1.3 locaties:
VBB biedt haar zorg vanuit diverse locaties, twee locaties 24 uurszorg, twee locaties 16 uurszorg, en vijf woningen geclusterd zelfstandig wonen in
de wijk. In 2017 is een locatie speciaal ingericht en toegerust op het bieden van beschermd wonen voor (jong) volwassenen met een ernstige
verslavingsachtergrond: BLINK. VBB biedt eveneens ambulante zorg aan jongeren en jongvolwassenen die zelfstandig wonen.
Tevens zijn er diverse werkplaatsen voor dagbesteding, zinvolle dag invulling en trajecten voor vroegtijdig schoolverlaters. Deze laatsten worden
vormgegeven door de Moerbei, dochteronderneming van de stichting waarbinnen alle dagbestedingsactiviteiten worden vormgegeven. In
2018 is met trots een eigen winkel geopend “Moerbei Sociaal design”. Hier worden de producten verkocht uit de werkplaatsen en worden
deelnemers betrokken bij het runnen van de winkel.
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1.4 Missie, visie, kernwaarden
Villa Boerebont zet zich in voor haar bewoners en deelnemers om hen te kunnen blijven voorzien van noodzakelijke zorg, te voorkomen dat zij
tussen de wal en het schip geraken een stevige schakel zijn binnen de keten en verbinding maakt met mens, milieu, stad en maatschappij.
VBB biedt zorg aan kwetsbare jongeren en jongvolwassenen elk met hun eigen vraag, rugzak en toekomstwens. Het bieden van zorg vanuit
nabijheid, zoeken naar ieders unieke kwaliteiten en krachten is het uitgangspunt. VBB hanteert naast de bejegening vanuit nabijheid de
motiverende gespreksvoering als methodiek.
Missie
Het bieden van een veilige haven voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, het bevorderen van de zelfredzaamheid en te komen tot
volwaardig, krachtig burgerschap.
Visie
Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet
voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te groeien in een kansrijke omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken
en problemen. Soms gelegen in de problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een combinatie hiervan.
Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste
weg te komen. Het startpunt hiervoor wil VBB bieden, zonder teveel achteruit te kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten.
Zorg die niet wordt bepaald door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, persoonlijke bejegening.
De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag
invulling. Wat VBB biedt is zorg, zo normaal als mogelijk en zo speciaal als nodig, net zo lang de jongere er klaar voor is zijn of haar plek in de
maatschappij vorm te geven.

Kernwaarden:
Veilig

: een plek om thuis te komen en te werken

Vertrouwd

: mensen die er voor je zijn

Verbonden

: met mens, milieu en maatschappij om je heen

Vooruit

: kijkend naar kansen en mogelijkheden
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2. Zorg bij VBB; Hoe geven wij hier vorm aan:
Wie zijn wij?

Voor wie?

Wat we doen

Villa Boerebont is een
jongerenhulporganisatie, wij zetten ons met
grote gedrevenheid in voor jongeren die
door diverse omstandigheden tussen wal
en schip vallen of dreigen te vallen. Wij zijn
een door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende
zorgorganisatie en hebben contracten met
diverse gemeenten en het CZ Zorgkantoor.
De stichting heeft verschillende
woonlocaties waar jongeren wonen en
werken aan hun doelen.

Villa Boerebont is er voor jongeren met
psychische problematiek,
gedragsproblematiek, een verstandelijke
beperking of een combinatie hiervan.
Graag verwelkomen wij deze jongeren als
ze een zorgvraag hebben op een of
meerdere levensgebieden. De leeftijd van
onze doelgroep varieert van 17 tot 27 jaar
voor begeleid wonen, voor dagbesteding
en (ambulante) individuele begeleiding
wordt geen bovengrens gehanteerd.

Het creëren van een veilige thuisbasis met
persoonlijke aandacht is de eerste pijler
van Villa Boerebont. Deze wordt
vormgegeven door een woonsituatie
waar een klein vast team van begeleiders
werkt. Oprechte betrokkenheid is een van
de grootste succesfactoren van de
stichting. Hiernaast worden de jongeren
ondersteund door persoonlijk begeleiders
die samen met hen een zorgplan
opstellen en daarmee de route
uitstippelen bij het gewenste eindpunt te
komen.

We werken bij Villa Boerebont met diverse
woonlocaties. Zo worden bewoners in staat
gesteld stap voor stap hun
zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op het
punt komen van maximale zelfstandigheid
naar vermogen. Dit gebeurt door het
opbouwen van zelfstandigheid en
afbouwen van (woon)begeleiding. Het
doel is altijd het behalen van maximale
zelfstandigheid en minimale
zorgafhankelijkheid.
Ook bieden we ambulante begeleiding
aan jongeren die al zelfstandig wonen.

Dit vormt de tweede pijler van de
Stichting, individuele begeleiding. De
ervaring leert dat het voor ieder mens van
wezenlijk belang is om zinvolle daginvulling
te hebben. Dit kan bijvoorbeeld school of
(vrijwilligers)werk zijn. Door
omstandigheden is dit regelmatig (tijdelijk)
niet mogelijk. In dat geval wordt er door
onze Stichting dagbesteding en/of
activering aangeboden op verschillende
interessegebieden. Een zinvolle
daginvulling is dan ook de derde pijler van
VBB.
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Beschermd Wonen in de Wijk (BWW) geclusterd wonen.
Binnen Villa Boerebont streven we ernaar dat iedereen zijn plek in de maatschappij vindt, zo zelfstandig mogelijk. De stap naar zelfstandige
huisvesting is soms nog te groot vanuit de woongroepen. Veel jongeren vinden het fijn om een tijd in een begeleide omgeving te kunnen
oefenen met zelfstandig wonen. Wij hebben vijf kleinschalige woonlocaties waar een paar keer per week een individuele begeleider en
ondersteunende woonbegeleiding komt, maar waar de nadruk meer ligt op zelfstandigheid. Onderling worden er afspraken over de intensiteit
van de begeleiding gemaakt (dit is mede afhankelijk van de indicatie) In geval van nood is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst waar een
beroep op kan worden gedaan. De minimale leeftijd voor het wonen op deze locaties in de wijk is 18 jaar, voor ambulante ondersteuning
(middels een maatwerkvoorziening) wordt geen bovengrens gehanteerd. In deze huizen wonen 3 of 4 jongeren die zich vaak meer op hun
eigen leven richten dan op een groepsproces. Stichting Villa Boerebont biedt diverse BWW plaatsen welke verdeeld zijn over 5 locaties binnen
de wijken Heusdenhout en Linie-Doornbos.
Begeleid Wonen:

24-uurs groepswonen
Op onze zorgboerderij in Breda wordt
er 24/7 begeleiding geboden aan
jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Dit is
de eerste locatie van Villa Boerebont,
van waaruit we de stichting
opgebouwd hebben. Omdat deze
groep de meeste begeleiding biedt is
dit de plaats waar veel nieuwe
bewoners beginnen. Vaak blijkt dat
jongeren met minder begeleiding ook
goed vooruit kunnen, dan zoeken we
een meer passende plek binnen de
Stichting.

16-uurs groepswonen
Op twee lokaties, een in Breda een in
Terheijden wordt er van 16.00u tot
09.00u begeleiding geboden aan
jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Hier
gaan we uit van een grotere
zelfstandigheid en de begeleiding is
hier ook op afgestemd. De bewoners
van deze groepen zijn vaak al goed in
staat om structuur in hun dag aan te
brengen, en hebben meestal een
zinvolle dagbesteding.

BLINK
Villa Boerebont signaleert al enkele jaren
een tekort aan passende capaciteit van
beschermd wonen voor mensen met
een verslavingsachtergrond. Met name
het vervolgtraject, passend en
aansluitend op een klinische opname
ontbreekt. Het gebrek aan een passend
vervolgtraject resulteert te vaak in
terugval, waardoor men terecht komt in
een draaideur situatie, vaak zonder
reële kans op herstel. Wij hopen hier een
verschil in te kunnen maken. Deze
locatie biedt 12 plaatsen beschermd
wonen (2 groepen van max 6 bewoners)
aan jongeren en jongvolwassenen die
aan hun herstel willen werken na een
klinische opname wegens
verslavingsproblematiek.

Activering & Dagbesteding
Voor veel mensen is deelnemen aan het maatschappelijke leven, zoals werken, studeren of vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend. Het kan zijn dat dit
ook voor jou tijdelijk niet mogelijk is.
DE MOERBEI biedt activerings- en dagbestedingstrajecten aan mensen die graag vooruit willen. Wij zijn van mening dat iedereen unieke kwaliteiten
heeft en hopen die samen met jou te kunnen ontdekken!
Als deelnemer bij DE MOERBEI wordt je gekoppeld aan een trajectbegeleider die met je gaat kijken wat je wil bereiken binnen jouw persoonlijke
traject. Samen maken we een persoonlijk plan waar je de komende periode op de werkplaats en door middel van individuele gesprekken mee aan
de slag gaat. Stap voor stap zien we deelnemers groeien in hun kracht, zelfvertrouwen en zeker ook in trots.
Trots op zichzelf en op de mooie producten die we maken. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.
We hebben verschillende werkplaatsen die allemaal overeenkomstig hebben dat ze uit passie ontstaan zijn waarbij duurzaamheid, authenticiteit en
creativiteit een belangrijke drijfveer is.
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Krachten:

Kleinschaligheid van de locaties wordt zowel door medewerkers als bewoners ervaren als een kracht
van de stichting. Het proces rondom het zorgplan is ingebed in de organisatie en uitvoering van
medewerkers. Bewoners ervaren dat zij actieve input kunnen en mogen leveren in dit proces en dat
medewerkers naast hen staan.
In 2018 zijn veel locaties opgeknapt, dit heeft de leefbaarheid en sfeer op positieve wijze beïnvloed.
Deskundigheid: VBB heeft in 2018 haar medewerkers geschoold in de methodiek van motiverende
gespreksvoering. Dit heeft geleid tot ene breed gedragen basis voor bejegening. Tevens is er
geïnvesteerd in expertise op verslavingsproblematiek.
Verbondenheid, bewoners en medewerkers voelen zich verbonden met elkaar, dit blijkt uit de dagelijkse gezamenlijke
lunch, gezamenlijke activiteiten en betrokkenheid rondom de bewoner en zijn of haar netwerk.

Verbeterpunten:
Optimaliseren risico analyse
Voorzien in faciliteiten Voorzien in door-uitstroom voorzieningen WLZ
Voorzieningen door/uitstroom mogelijkheden voor bewoners van BLINK.
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3. Bewoners & deelnemers
Binnen VBB worden jaarlijks meer dan honderd jongeren en jongvolwassenen ondersteund in hun ontwikkeling van zelfredzaamheid. De wijze
waarop dit gebeurt is afhankelijk van de unieke persoon, kwaliteiten en mogelijkheden. Dit vraagt maatwerk van onze medewerkers en toetsing
op de kwaliteit van groot belang. Middels de dialoog met hen en hun naast betrokkenen wordt continue getoetst of we samen het juiste pad
bewandelen. Deze dialoog wordt op diverse manieren gevoerd. Op de eerste plaats tussen bewoner, deelnemer en zijn persoonlijk begeleider.
Deze is verantwoordelijk voor het individuele proces rond de bewoner en evalueert per cycli van drie maanden hoe het traject loopt. De
bewoner of deelnemer geeft hierbij aan of wordt voldaan aan de afspraken, of hij of zij tevreden is en of er bijstelling nodig is. Buiten deze
“formele” gesprekken is hier eveneens ruimte voor binnen de informele mogelijkheden bij woon en/ of persoonlijk begeleiders.
Binnen huiskamervergaderingen wordt de mogelijkheid geboden je stem te laten horen over zaken die jezelf, de groep, medewerkers of de
organisatie aangaan.
De Bewonersraad is het orgaan dat zich inzet om een gezamenlijke stem uit te brengen, zij vergaderen maandelijks en inventariseren vragen en
wensen namens hun achterban en dienen deze in bij de raad van bestuur. Periodiek vindt overleg en afstemming plaats met de raad va
bestuur en de raad van toezicht.
Bewoners weten dat zij terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon indien zij ergens mee zitten waarmee zij niet terecht kunnen of durven bij hun
begeleiders.
Indien er onvrede ontstaat kan iedere bewoner of deelnemer een beroep doen op de klachten en geschillencommissie. Hierin wordt voorzien
door een onafhankelijk orgaan. KPZ, klachten portaal zorg.
VBB heeft jarenlang gewerkt met een eigen formulier voor het meten van de ervaring en tevredenheid van haar zorgvragers. Door het verplicht
stellen van een instrument uit de waaier van het kwaliteitskader beschikt de stichting nu over een instrument wat op structurele, onafhankelijke
wijze de tevredenheid kan meten. In 2018 is door Custm eyes een vragenlijst ontwikkelt die de tevredenheid meet en waaruit analyses en
verbeterpunten zullen volgen. In het eerste kwartaal van 2019 wordt deze uitgevoerd. Hiermee beoogt VBB concrete aanknopingspunten te
verkrijgen voor het verbeteren van haar zorg.

!12

!13

Krachten

- Tevredenheid over (persoonlijk) begeleiders
- Mag zelf keuzes maken
- Persoonlijke aandacht
- Meepraten over zorgplan

Verbeterpunten

- Meer activiteiten organiseren
- Leuke dingen doen in vrije tijd
- Moeite met rondkomen
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Mijn naam is Troy ik ben 25 jaar en ben ik in 2016 naar Breda verhuist vanuit Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. Op dit moment was ik verslaafd aan
wiet en mijn verslaving is in Breda ook in andere middelen over gegaan zoals cocaïne.
Hierdoor kon ik mijn huur van mijn appartement niet meer betalen en raakte diep in de schulden. Ik ben begin 2017 hulp gaan zoeken hiervoor bij
Novadic Kentron en ben op 27 juni 2017 de kliniek in gegaan. Ik heb hier 5 maanden gezeten en ben daarna doorgegaan naar Villa Boerebont.
Op 27 November 2017 ben ik bij Villa Boerebont in het Blink huis komen wonen. En vanuit hier ben ik aan de slag gegaan met een reïntegratie traject.
Doordat ik bij Blink een vast ritme kreeg en bepaalde verantwoordelijkheden zoals corvee-taken kreeg ik weer een stabiele grond onder me voeten.
Ook ging ik 4 dagen per week naar dagbesteding om zo weer een ritme te krijgen en gewend te raken aan werk. Wat ik erg fijn vond aan de
dagbesteding was het punt dat ik veelal dingen kon maken die ik leuk vondt. Ook was de begeleiding heel laagdrempelig en kon je makkelijk kenbaar
maken wanneer je vast liep met dingen of wanneer het teveel werd voor me. Hier werd serieus naar geluisterd en in meegedacht om het zo toch voor
mezelf productief te houden en hoe ik hierin kon groeien.
Ook word er goed meegedacht over mijn toekomstplannen en wat ik wilde gaan doen op
carrière gebied. Toen ik hier uit was en een plek vond om dit te realiseren heeft Villa
Boerebont me hier zeker goed in geholpen om dit mogelijk te maken en werkte hierin fijn
mee. Ik loop hierdoor nu me dagbesteding in onderaannemerschap bij stichting het anker
in Tilburg en leer hier nu het barbiersvak. Dit bied mij een toekomstperspectief en geeft mij
de ruimte om me op andere dingen te focussen.
De woonbegeleiding en mijn persoonlijk begeleider bij Blink zien mij echt als een individu en
kijken samen met mij wat ik nodig heb om weer naar volledige zelfstandigheid te kunnen
komen. Hierbij forceren ze niks en heb ik naar mijn idee volledig de eigen regie hierin. De
begeleiding geeft mij hier wel duidelijk advies in en helpen mij hierin waar nodig zoals
schuldsanering en het helpen zoeken naar een behandelaar voor therapie bijvoorbeeld.
In april een week naar lesbos gegaan met een aantal bewoners en begeleiders om daar
de vluchtelingen te helpen. Dit zorgde bij mij ervoor dat ik heel dankbaar ben voor wat ik
momenteel heb en krijg aan zorg. En ik kon op deze manier wat terugdoen voor de wereld.
Dit heeft ook zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling en zie hoe dit mij heeft
veranderd als persoon.
Ik denk dan ook dat de kracht van Villa Boerebont en Blink is dat ze de bewoners/cliënten
echt als mens zien en niet als een inkomsten bron. De mensen die er werken weten
allemaal wie je bent en proberen altijd wel even een kort praatje te maken wanneer ze je
zien.
Ik ben dan ook zeer tevreden met de zorg die ik krijg en merk dat vooral aan de
vorderingen die ik afgelopen 1,5 jaar bij Blink heb gemaakt.

4 Medewerkers
Stichting Villa Boerebont heeft in 2018 52 medewerkers in loondienst , 8 stagiaires en 13 vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat al onze bewoners
en deelnemers dagelijks voorzien worden van professionele en bevlogen zorg en ondersteuning. Net als van de bewoners is het van het
grootste belang er zorg voor te dragen dat zij hun werk adequaat, professioneel, bevlogen, en naar tevredenheid kunnen doen.
In 2018 is de personeelsvertegenwoordiging vervangen door een medewerkersraad. Er bleek onvoldoende draagvlak voor een OR,
ondernemingsraad. In de MR zijn alle functiegroepen van de organisatie vertegenwoordigd en vindt periodiek overleg plaats met raad van
bestuur en raad van toezicht. In 2019 zal de MR een actieve rol gaan vervullen in de evaluatie en opvolging van het kwaliteitsrapport 2018.
In 2017 heeft de stichting naar aanleiding van een mto (medewerkerstevredenheidsonderzoek) uitgevoerd door Effectory een organisatiescan
uitgevoerd. Deze scan is uitgevoerd door No Lost Capital en is het startpunt van tal van verbeteracties die zijn uitgevoerd binnen de organisatie.
Om de resultaten hiervan maar met name de tevredenheid van de medewerkers te meten is een tevredenheidmeting uitgevoerd met als
rapportcijfer een 8,6. De eNPS score van Villa Boerebont is positief: 40.8% van de medewerkers zou Villa Boerebont zeer waarschijnlijk aanraden
als werkgever.
Teamreflectie:
Naast de diverse werkoverleggen dient er ruimte te zijn voor zelfreflectie binnen de teams. VBB heeft de thema’s als het zorgproces rondom de
individuele cliënt, bejegening en communicatie en veiligheid meegenomen in haar MTO. In 2018 heeft de teamreflectie plaatsgevonden
binnen de locatie teams. De ervaring heeft geleerd dat bij dergelijke bijeenkomsten de onderwerpen voornamelijk casusgeboden blijven en er
te weinig wordt toegekomen aan het structureel reflecteren op het handelen, zienswijze en kwaliteit hiervan. VBB had beoogd dit in 2018 beter
vorm te kunnen geven en de werkwijze,” hoe doen we het , waarom doen we het, en hoe kan het beter” centraal te stellen. Omdat dit
onvoldoende van de grond is gekomen is een werkgroep opgericht die de opdracht heeft te komen tot een wijze van vorm van reflectie die
dergelijke vragen centraal stelt. In 2019 dient deze geïmplementeerd te zijn binnen de gehele organisatie en de uitkomsten hiervan beschikbaar
worden gesteld aan Medewerkersraad, en raad van bestuur.

“Hele fijne club mensen, die met plezier samenwerken en aanpakken wat nodig is. Iedereen het gevoel geven
er bij te horen en pro-actief zijn”
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Krachten:
- Positief, veilig werkklimaat
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
- Passie voor de doelgroep
- Meerwaarde cursus motiverende gesprekvoering
- 94% van de medewerkers gaat dagelijks met plezier naar zijn of haar werk

Verbeterpunten:
- Communicatie tussen verschillende afdelingen
- Teamreflectie
- Emotionele belasting van het werk wordt hoog ervaren
- Vergaderstructuur
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- Wie ben je en wat doe je bij VBB/Moerbei?
Ik ben Caspar, en mijn functie is die van trajectbegeleider bij De Moerbei.
Dit houdt in de eerste plaats in dat ik de deelnemers van de dagbesteding
individueel begeleid van aanmelding tot eventuele uitstroom.
Daarnaast behoort het tot mijn takenpakket om regelmatig met mijn collega's
in de werkplaatsen te overleggen; contact te houden met het netwerk en aan
te sluiten bij overleggen met gemeente en samenwerkingspartners van het
werkveld; nieuwe dagbesteding initiatieven op te zetten; het organiseren van
evenementen binnen de stichting ten behoeve van vermaak en verbinding;
het begeleiden van eerstejaars studenten van Sociale Studies.
- Waarom heb je ervoor gekozen om hier te gaan/blijven werken?
Eind 2013 begon ik bij Villa Boerebont. Ik had al gewerkt bij andere
zorginstellingen, maar via via kwam ik hier terecht. In eerste instantie enkel als
woonbegeleider, maar al snel werd ik ook ingezet om ons sportproject te
organiseren en uit te voeren. Vervolgens heb ik ook een muziekproject
opgezet. Na verloop van tijd kwam de functie van trajectbegeleider bij De
Moerbei op mijn pad. Ik kreeg meer behoefte aan een gestructureerde
werkweek en een andere uitdaging in het werk.
- Waar ben trots op bij VBB? Wat maakt ons uniek?
Ondanks de groei die de organisatie nog steeds doormaakt, hou ik van het
kleine karakter van Villa Boerebont. Het is begonnen als een familie, en dat
gevoel heerst nog steeds. Ik vind het ook heel belangrijk dat dat gevoel blijft.
Medewerkers, deelnemers en bewoners kennen elkaar. We lunchen bij de
dagbesteding dagelijks gezamenlijk, en met eerder genoemde evenementen
blijven we ook genoeg met elkaar in contact. Denk bijvoorbeeld aan het
jaarlijkse voetbaltoernooi, het kerstdiner en allerlei kleinere activiteiten en
evenementen die gedurende het jaar georganiseerd worden.
- Waarom wil je met deze doelgroep werken, waarom vind je deze doelgroep
leuk?

"Het is begonnen als een familie
en dat gevoel heerst nog steeds."

Ik heb altijd graag met jongeren gewerkt; de dynamiek van jonge
adolescenten vind ik leuk. Het feit dat ze nog een heel leven voor zich hebben
en nog volop in ontwikkeling zijn. Bij De Moerbei werken we met een ruimere
doelgroep, met een leeftijd tot 65 jaar. De ouderen hebben andere doelen,
maar ook een andere energie. Ze hebben echt zelf gekozen voor onze
dagbesteding en hebben dus minder weerstand. De mix van jong en oud is
heel goed voor de balans. Als ik kan bijdragen om iemand zich beter te kunnen
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laten voelen door een uitdagende en originele dagbesteding te coördineren,
dan word ik daar zelf ook blij van.

5 Veiligheid
Veiligheid is binnen de organisatie een belangrijk thema, voor bewoners, deelnemers en medewerkers.
Om veilig met elkaar te kunnen werken is het van belang om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten of te minimaliseren. Met het complexer
worden van de doelgroep vraagt dit continue actie op preventie en beheersing. Een belangrijk onderdeel is in het voorgaande hoofdstuk aan
de orde geweest, het signaleren van tevredenheid en gevoel van veiligheid bij de medewerkers. Bijscholing is hierbij een aspect wat continue
aandacht behoeft. Medewerkers ervaren een toenemende complexiteit van de doelgroep en de inrichting van het huidige zorglandschap
maakt dat er soms schotten zijn die een risico vormen voor de veiligheid. Uitwisseling van informatie en uitwisseling van (externe) expertise zijn
hier voorbeelden van.
VBB werkt met een systeem waarbij meldingen van onveilige situaties en incidenten worden bijgehouden (MIC). Per kwartaal worden deze
meldingen geanalyseerd en omgezet in verbetermaatregelen. Medicatieveiligheid is in 2018 een actueel thema gebleken.
MIC meldingen 2018:

!19

Krachten:
- Periodieke keuringen
- Periodieke metingen
- Expertise
- Bereikbaarheidsdienst

Verbeterpunten:
- Behoefte aan time-out voorziening
- Uitwisseling van informatie en expertise binnen de keten
- Behoefte aan bijscholing en psycho- educatie
- Medicatieveiligheid
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6 Kwaliteit, kwaliteitsrapport & externe visitatie
Vbb is in 2012 gestart met de implementatie van de PDCA cyclus in al haar bedrijfsprocessen. Dit houdt in dat het gehele managementsysteem
vanuit deze systematiek is opgebouwd en wordt bewaakt door interne- en externe audits. Met name de processen ten dienste van het primair
proces (zie KHB V3.0) zijn hierin al enkele jaren doorontwikkeld. Ook in de vergaderstructuur en overheadprocessen komt deze cyclus steeds
beter tot uiting. In 2015 heeft de organisatie het kwaliteitskeurmerk ISO 9001-2008 behaald en wordt hier jaarlijks op worden geaudit door DNV.
Vanaf 2017 gebeurt dit op de nieuwe norm, ISO 9001/2015. Punten uit de door DNV opgestelde rapportage uit september 2018 zijn
meegenomen in de krachten en verbeterpunten. Naast deze normeisen is VBB in 2017 gestart met de implementatie van het kwaliteitskader
gehandicaptenzorg.(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/10/kwaliteitskader-gehandicaptenzorg-landelijk-kader-voorzorg-onder-de-wlz). Jaarlijks wordt een kwaliteitsjaarverslag gepubliceerd op www.jaarverslagen zorg en in juni 201 zal dit ook gepubliceerd
worden op de website: www.villaboerebont.nl en op de site van de VGN. Ook wordt jaarlijks een digitale verantwoording afgelegd aan het
ministerie van VWS.
Naast de externe audit door DNV voert VBB interne audits uit. Hiervoor is een auditteam samengesteld. Jaarlijks worden ten minste een maal alle
afdelingen door hen geaudit en leveren zij verbeter maatregelen aan het management.
Externe visitatie:
In 2018 heeft er geen externe visitatie plaatsgevonden op het kwaliteitsrapport van 2017. Het samenstellen van een extern auditteam is pas eind
2018 voltooid. Zitting in deze commissie nemen twee extern deskundigen uit het werkveld: SMO traverse en de GGD regio Eindhoven. Naast
deze deskundigen uit het werkveld neemt een derde lid zitting in de commissie vanuit ene andere invalshoek: hospitallity. Hoe staan we open
voor bewoners, deelnemers, ketenpartners en netwerken is een onderwerp wat de stichting graag mee laat toetsen in 2019.
In het tweede kwartaal van 2019 zal de externe visitatiecommissie zal de commissie kennisnemen van de organisatie, relevante beleidstukken
en het kwaliteitsrapport. In kwartaal drie en vier zullen zij toetsen of de voorgenomen bevindingen en verbeterpunten uit dit rapport vertaald
worden in concrete verbetermaatregelen die concreet en inzichtelijk worden uitgewerkt.
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Krachten:

-AVG wordt goed nageleefd
-Nieuwe organisatiestructuur team coördinatoren en 2 koppig bestuur
-Aandacht voor tevredenheidsmeting
-Verbetering in samenwerking diverse locaties
-Fysieke dossiers zijn vervangen door digitale dossiers
- Meer aandacht voor onderhoud en opknappen van de panden
- Meerwaarde (regionaal) van BLINK
- Aanbod Moerbei & winkel
Verbeterpunten:
- Medicatieveiligheid
- Medicatie afspraken
- Interne audits : smarter formuleren verbetermaatregelen
- Vormgeven en uitvoeren externe visitatie
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7 Bevindingen:
De raad van bestuur is trots op hetgeen bereikt is in 2018. De organisatie heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt en blijft inspelen op de
behoeften, vraag en wensen vanuit de kwetsbare jongeren en jong volwassenen. Vanuit de verrichtte onderzoeken, scans en metingen wordt
bevestigd dat er nog veel werk verzet dient te worden om aan onze missie te blijven voldoen. De organisatie heeft veel krachtfactoren die zij
kan benutten de verbeterpunten aan te pakken en te komen tot nog betere kwaliteit van zorg voor bewoners, deelnemers en betrokkenen.
Vanuit de gesignaleerde verbeterpunten worden verbetermaatregelen opgesteld waarbij prioriteit zal worden gegeven aan:

Medicatieveiligheid

Voorkomen van ervaren hoge emotionele werkbelasting

faciliteiten voor WLZ

Voorziening door-uitstroom

Educatie

Teamreflectie

Meedoen aan activiteiten
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Bronnen:

Auditverslag DNV 2018
Kwaliteitsrapport 2017
Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017- 2022
Clienttevredenheidsmeting Custom eyes
Bevlogenheidsmeter (MTO) No Lost capital
EPMO Arboned 2018
Voor het verantwoordingsdocument namens stichting Villa Boerebont voor het ministerie van VWS wordt verwezen naar www.jaarverantwoordingzorg.nl
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