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1.

Inleiding

We kijken terug op 2020 met de vraag hoe het, in deze bijzondere omstandigheden, is gelukt om
bij te dragen aan een goed leven voor onze cliënten.
Dit jaar is anders dan de voorgaande jaren. Covid heeft ieders aandacht gevraagd. Het gaf
spanning, onzekerheid, eenzaamheid en verdriet, maar ook saamhorigheid, creativiteit en
vastberadenheid om er, ondanks de omstandigheden, samen het beste van te maken.
We kiezen er in dit jaarbeeld voor om, zoals gebruikelijk, terug te blikken op de plannen die we
voor 2020 hebben gemaakt en hoe die gelukt zijn. Om begrijpelijke redenen hebben we op veel
onderwerpen niet de voortgang geboekt die we voor ogen hadden. Toch zijn er mooie stappen
gemaakt.
Ook al konden veel plannen van tafel, of moesten worden uitgesteld, onze kernopdracht blijft
staan: werken aan een goed leven voor onze cliënten. Ook in tijden van corona.
Hoe ervaren zij dit? Lukt het ons om professioneel en methodisch aan te sluiten op de individuele
wensen en behoeften? Hoe is de relatie in de driehoek, tussen cliënt, professional en voor de cliënt
belangrijke anderen? Hoe is het met de veiligheid? En lukt het ons om de juiste voorwaarden te
creëren om te werken aan een goed leven: met trotse medewerkers en een evenwichtige
bedrijfsvoering?

1.1

Leeswijzer

Cello werkt dagelijks aan een goed leven voor onze cliënten. Dat kan alleen met trotse
medewerkers en een evenwichtige bedrijfsvoering. De drie resultaatgebieden, cliënt, medewerker
en bedrijfsvoering, en de zes vragen die we ons daarbij stellen (zie onderstaande afbeelding) zijn
de kapstok voor ons (kwaliteits)beleid en voor dit jaarbeeld.

Door jaarlijks te reflecteren op deze thema’s, zowel op team- als organisatieniveau, krijgen we in
beeld wat goed gaat en wat beter kan of moet. Je leest dit in de ‘lessen en successen’.
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De verbeterpunten nemen we mee in onze plannen.
De plannen zijn niet alleen afgeleid van de ‘lessen en successen’, ook van ons meerjarenbeleid. Als
onderdeel van onze (strategische) beleidscyclus geven we in de kaderbrief aan welke
onderwerpen we gezamenlijk extra aandacht willen geven en hoe. In dit jaarbeeld lees je in de
tabellen op verschillende thema’s terug hoe het gelukt is om deze plannen voor 2020 te realiseren.
We besluiten het verslag met een terug- en vooruitblik; op wat we vast willen houden en waar we
verbetering willen realiseren. We doen dit in samenspraak met de ondernemingsraad, de centrale
cliëntenraad, ervaringsdeskundigen, en de raad van toezicht. Met een externe visitatie benutten
we de ‘blik van buiten’ op onze ontwikkelingen.
In dit jaarbeeld is het kwaliteitsrapport, zoals bedoeld in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg,
geïntegreerd. Het is onderdeel van hoe wij als organisatie in samenhang willen leren, ontwikkelen
en vernieuwen. Naast dit jaarbeeld is er een gedetailleerde jaarrekening.

1.2

Samenvatting

Een samenvatting van de lessen en successen.
Corona heeft veel gevraagd en ook gebracht
Ondanks het verdriet dat we hebben om de slachtoffers van het virus, kunnen we met trots
terugkijken op de manier waarop we ons aangepast hebben aan de crisis. Met enorme inzet en
betrokkenheid van eenieder. We hebben steeds beter de weg gevonden in de afwegingen tussen
veiligheid en welzijn, tussen organisatiebrede maatregelen en eigen regie. Dit vraagt continue
aandacht, afgestemd op ieder individu.
De situatie vraagt veel van iedereen en de ‘eindstreep’ schuift steeds verder op. We moeten
aandacht blijven houden voor elkaar, om gezond en vitaal te blijven. De projecten die we vooruit
hebben geschoven gaan we opnieuw prioriteren.
De crisis heeft ook wat gebracht: meer verbinding en begrip voor elkaar. Tussen wonen en
dagbesteding, tussen medewerkers, cliënten en verwanten. Het beeldbellen is ervaren als een
mooie aanvulling voor de contacten tussen cliënten en verwanten. En ook tussen medewerkers
onderling.
Een goed leven
Gelukkig zijn de cliëntervaringen overwegend positief, vergelijkbaar met het jaar ervoor. Zo blijkt
uit het cliëntervaringsonderzoek, ‘Dit vind ik ervan!’. De meeste cliënten geven aan ‘familie’ heel
belangrijk te vinden (54%). Het onderwerp ‘veilig voelen’ wordt het meest genoemd op de vraag
waar men graag verandering ziet (door 7%). Waar het dan over gaat is heel verschillend. Dit
loopt uiteen van veilig voelen in huis tot brandveiligheid, tot bang zijn in het donker. Corona wordt
hier overigens niet genoemd. Het gebruik van ‘Dit vind ik ervan!’ (voor 61% van de cliënten
vastgelegd in Ons) is nog niet wat we willen. In 2021 maken we een verbeterplan.
Zorgprogramma’s beschrijven de professionele invulling van menswaardige zorg bij Cello. Er is
een basiszorgprogramma dat voor alle cliënten geldt. Als iemands beperking of problematiek
daar aanleiding voor geeft, komen de specialistische zorgprogramma’s in beeld (ASS, LVB+, EMB,
EVB+ en ouderen/geriatrie). Ze zijn in heldere taal op een website voor iedereen toegankelijk. De
ontwikkelteams per zorgprogramma, die een centrale rol bij het maken, vastleggen, beheren,
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delen en toepassen van kennis en kunde, zijn samengesteld en functioneren. De zorgprogramma’s
hebben nog niet de aandacht kunnen krijgen die was beoogd.
Sneller en beter passende ondersteuning bieden voor nieuwe cliënten, of cliënten van Cello die
andere ondersteuning vragen, kan en moet beter. Dit vraagt niet alleen een goede werkwijze om
tot het aanbieden van passende ondersteuning te komen. Het vraagt vooral ook om te komen tot
een nieuw ontwerp van het vraaggerichte aanbod voor Cello’s huidige en toekomstige cliënten
met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het huisvestingsbeleid moet hierop aansluiten.
Versterken van regie betekent ook het zoveel mogelijk beperken van onvrijwillige zorg. Dat is ook
de bedoeling van de Wet zorg en dwang. De werkwijze is op deze nieuwe regelgeving ingericht.
Het echt doorleven wat het terugbrengen van onvrijwillige zorg in de praktijk betekent vraagt
meer en blijvende aandacht.
Mijn Plan, methodisch samenwerken aan een goed leven
Interne audits ‘Mijn Plan in Ons’, waarin met alle betrokken professionals bij de ondersteuning van
één cliënt werd gesproken, hebben veel opgeleverd. Vooral hoe men beter methodisch en in
samenhang kan vastleggen in het cliëntdossier Ons. Het blijkt dat vrijwel alle cliënten een actueel
zorgplan hebben. Het vastleggen van de andere onderdelen in Ons blijft achter.
We zijn gestart met het cliëntenportaal Caren, waarmee cliënt en anderen toegang kunnen
hebben tot het dossier in Ons.
Projecten als het aanscherpen van de autorisaties, en het agendagebruik in Ons hebben we
moeten doorschuiven naar 2021.
Cliënt en netwerk.
Cello maakt werk van het versterken van het netwerk van cliënten. Ook steken we energie in
lokale samenwerking. Een goed leven is een samenspel tussen de cliënt, zijn familie, netwerk,
omgeving, vrijwilligers en begeleiders. Samen vergroten we de leefwereld en versterken de regie
van cliënten. Een mooi voorbeeld is de steeds grotere groep ervaringsdeskundigen. Met de
training ‘SAMEN naar de top’ zijn deze ervaringsdeskundigen nog beter in staat om trainingen
aan anderen te geven.
Verbinding met cliënt en netwerk is van groot belang. De corona-maatregelen vroegen extra
communicatie. Dit werd erg gewaardeerd. Al was het soms, ook door de vele en veranderende
maatregelen, wat veel.
Vrijwilligers maken uiteraard ook onderdeel uit van het netwerk van de cliënt. Het aantal
vrijwilligers nam af. Veel activiteiten konden als gevolg van corona helaas niet doorgaan.
Vanzelfsprekend blijven wij volop inzetten op vrijwilligerswerk. Zij zijn onmisbaar rondom het
vorm en inhoud geven van een goed leven van de cliënt.
Veilig leven en werken
De aandacht voor veiligheid was vooral gekoppeld aan corona. In onze routekaart legden we de
maatregelen overzichtelijk vast en pasten deze aan aan de actualiteit. En natuurlijk was ook
hygiëne een belangrijk thema.
De MIRS-meldingen laten voor heel Cello geen ander beeld zien dan in een jaar zonder corona.
We constateren een substantiële daling van het aantal meldingen betreffende seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

Jaarbeeld Cello 2020

5

De aandacht voor de medicatieveiligheid werpt zijn vruchten af. Het digitaal voorschrijven door de
artsen leidt tot minder fouten. De volgende stap is digitale ondersteuning bij het toedienen.
Er is ook gewerkt aan de implementatie van een veiligheidssysteem en een werkwijze waardoor je
de back-up van je collega’s kunt vragen. Op De Wijngaert en Groote Cingels wordt dit nu
gebruikt. In 2021 implementeren we dit bij De Binckhorst.
Trotse teams
Op meerdere manieren is extra aandacht besteed aan het werven en behouden van
medewerkers. Onder andere hebben we met wervingscampagnes, een (nu online)
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, een 100-dagen-gesprek e.d. hierop adequaat
ingespeeld. Het project optimaal werkvermogen en verschillende leer- en opleidingsmogelijkheden
zijn voorbeelden waarmee inspelen op het behoud van onze medewerkers.
Het verzuimpercentage (7,95%) is duidelijk hoger dan begroot (6%) en hoger dan het landelijke
gemiddelde in de branche (6,51%). In 2021 wordt er per sector een aanpak ontwikkeld om het
verzuim terug te brengen.
Er is een ontwerp gemaakt voor een structurele interne audit. Hiermee willen we het continu leren
en ontwikkelen van teams ondersteunen. Tegelijkertijd geeft het een beeld hoe het lukt om het
werken vanuit de zorgprogramma’s in de praktijk te brengen.
Hoewel het niet per definitie betekent dat we minder hebben gereflecteerd zien we wel dat er
duidelijk minder teamreflecties zijn aangeleverd dan vorig jaar (door 35 teams). Ten opzichte van
2019 zijn de reflecties positiever over de relatie in de driehoek, over de veiligheid van de zorg en
ondersteuning en hoe ze het doen als team. Medewerkers zijn minder positief over het werken
volgens Mijn Plan.
De teamreflecties vormen, samen met de kaderbrief, input voor de teamplannen. Uit onderzoek
blijkt dat de thema’s waarvoor in de kaderbrief extra aandacht wordt gevraagd goed te
herkennen zijn in de teamplannen. Om een plan met en van het team te maken is vaak nog lastig;
alsmede om hieraan vast te houden gedurende het jaar. Het is helpend om een professionele
driehoek (MZD-er, CB-er en gedragskundige) te hebben die gelooft in het nut van het teamplan,
gelooft dat het team dit kan, en vasthoudend is in deze methodische manier van werken.
Evenwichtige bedrijfsvoering
Cello sluit 2020 af met een positief financieel resultaat van + 0,8 mln.. Evenals vorige jaren is er
een positief resultaat op huisvesting (+ 1,3.mln.) en een negatief resultaat op zorg (-0,5.mln.).
Op onderdelen is het nog niet haalbaar om evenwicht te krijgen tussen de opbrengsten en de
uitgaven. Hiervoor worden plannen uitgewerkt.
In onze rapportages kijken we steeds meer vooruit. Dit helpt om betere keuzes voor de toekomst
te kunnen maken.
Er is volop aandacht voor slimmer en duurzamer werken, wat blijkt uit het organiseren van het
informatiemanagement en de inspanningen om te verduurzamen.

Jaarbeeld Cello 2020

6

2.

Over Cello

2.1

Cello in vogelvlucht

Bij Cello werken we aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen
met cliënten en hun familie/netwerk brengen we in kaart wat hun behoeften en wensen zijn.
Daar sluiten we zo goed mogelijk bij aan. Onze missie, mensbeeld en kernwaarden dienen daarbij
als kompas voor professionele en menswaardige zorg. Van mens tot mens.
Bij Cello zetten we ons actief in voor het
creëren van ruimte en respect voor mensen
met een beperking. Dit doen we door als
organisatie goed in verbinding te zijn met de
omgeving en de samenleving. We investeren
daarvoor in samenwerking met andere
organisaties. Het doel hiervan is
meerwaarde bieden aan vragen van cliënten
en inspelen op maatschappelijke behoeften.
Cello valt onder de zorgkantoorregio
Noordoost Brabant, waar het zorgkantoor
van Zorgverzekeraar VGZ belast is met de
uitvoering van de Wlz. Tevens is voor Wlz
verblijfplaatsen in de zorgkantoorregio
Zuidoost Brabant een productieafspraak
gemaakt met Zorgverzekeraar CZ.
Vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw)
wordt door vijf samenwerkingsverbanden
zorg ingekocht bij Cello.
Cello heeft een tweehoofdige raad van
bestuur. In de besturingsfilosofie hanteert
Cello integraal management als uitgangspunt op het niveau van de manager zorg- en
dienstverlening (MZD). Daarbinnen creëren we speelruimte voor professionele
verantwoordelijkheid van teams. Deze ‘vitale teams’ dienen zoveel mogelijk ruimte te krijgen om
flexibel in te kunnen spelen op de vraag van de cliënten.
Integrale managers zijn binnen hun eenheid zelfstandig verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg,
productie, personele en financiële zaken, huisvesting en middelen. Daarbij handelen ze binnen de
vooraf afgesproken doelen en kaders.
Cello is een platte organisatie met korte lijnen. Sectormanagers geven binnen hun
resultaatverantwoordelijke eenheid leiding aan managers zorg- en dienstverlening. De sturing op
de uitvoering ligt primair bij de managers zorg- en dienstverlening. De strategische en tactische
bestuurslaag wordt gevormd door de bestuurders en het managementteam.
Cello kent in het primaire proces drie sectoren Wonen: Wonen, Wonen en Jeugd en Wonen en
Specialistische Zorg en een sector Dagbesteding en Welzijn. Het bestuur en de sectoren worden
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ondersteund door enkele stafdiensten (Communicatie, Kwaliteit & Beleid, Zorgwijzer) en de
diensten Personeel en Organisatie, Economisch Administratieve Dienst, Huisvesting & facilitaire
services en Informatisering & Automatisering. De dienst Inhoudelijke Ondersteuning en Expertise
(DIO/E) heeft een ondersteunende functie, maar kent ook een eigen (behandel)aanbod. Het
opleidingscentrum maakt deel uit van de DIO/E.

2.2

We werken waardegedreven

Onze missie, ons mensbeeld en onze kernwaarden vormen samen de belangrijkste
richtingaanwijzers voor hoe we menswaardige, professionele zorg organiseren.
Menswaardige zorg vraagt elke dag weer om keuzes te maken, om behoeften en zorginhoud zo
goed mogelijk met elkaar te verenigen. Je kunt je voorstellen dat dat voor de nodige dilemma’s
zorgt. Een groep medewerkers en ouders is gespecialiseerd in het beantwoorden van vragen als
‘Hoe maken we lastige situaties bespreekbaar?’ ‘Hoe weeg je de belangen van cliënt, familie en
medewerker tegen elkaar af?’ ‘Wat betekenen strategische en beleidsmatige keuzes van Cello in
de praktijk?’ Onder de vlag van ‘Commissie Ethiek’ begeleiden ze openhartige, soms kwetsbare
gesprekken.
In 2020 gingen die gesprekken over de invloed van corona op het dagelijks leven en functioneren
van cliënten, hun netwerk en medewerkers. In het begin van de pandemie in het voorjaar van
2020 was er weinig ruimte voor reflectie en ethiek. De verwachting was dat we deze crisis met
een maand of drie onder controle zouden hebben en we het ‘normale’ leven weer zouden
hervatten. Toen na de zomer bleek dat er een tweede lockdown aan zat te komen, werd er bij
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Cello meer ruimte genomen voor de verschillende perspectieven en de invloed van maatregelen op
het dagelijks functioneren. De commissie Ethiek kreeg meer ruimte en werd zichtbaar. Ze heeft in
een satelliet meegedacht over de invloed van het mogelijk verlies van veerkracht onder
medewerkers, cliënten en familieleden. Ze zorgde voor bezetting en een luisterend oor bij de
Corona telefoon. En organiseerde een ‘morele reflectie’ over de overwegingen die een rol spelen bij
vaccinatie.

> Meer lezen

2.3

Cello en Corona

Vanaf half maart heeft de Corona-crisis grote impact. Na een periode met een centraal
geregisseerde lock-down kwamen er steeds meer mogelijkheden voor oplossingen op maat.
Daarbij lag het accent niet meer alleen op veiligheid, maar ook op welzijn. De ontwikkelingen en
de voorschriften van de regering worden continu gevolgd en naar Cello vertaald. In september
kwamen we terecht in een tweede golf van besmettingen, waarvoor opnieuw maatregelen nodig
waren.
Op het moment van schrijven van dit verslag, maart 2021, zijn de cliënten die bij Cello wonen
grotendeels gevaccineerd. Ook medewerkers die direct met cliënten werken hebben we kunnen
uitnodigen zich te laten vaccineren. Het vaccineren laat een duidelijke daling van de
besmettingscijfers zien. Cello maakt hierin een tegengestelde beweging: daar waar in het hele
land de besmettingen en IC-opnames stijgen, zien we bij Cello nauwelijks nog
corona-besmettingen.
De corona pandemie plaatst het jaarverslag in een ander perspectief. Het werken aan doelen en
resultaten zoals we dit voor ogen hadden liep anders dan gepland. Beleidsaandacht ging naar
het inspelen op de situatie: het opschalen en afschalen van maatregelen en alles wat daarbij
kwam kijken. Het stoppen en het weer opstarten van dagbesteding bijvoorbeeld waren projecten
op zich.
Tijdens de eerste coronagolf is er een ‘kernteam corona’ samengesteld om de organisatie te
ondersteunen in de besluitvorming rondom de crisis. In de loop van het jaar ging de rol van het
kernteam van besluitvormend naar adviserend. Daarmee kwam de regie weer terug in de lijn en
bij het management team. Zij lieten en laten zich wél ondersteunen door satellieten. Dit zijn
(negen) werkgroepen met medewerkers uit de directe zorg en ondersteunende diensten en
cliënten/ervaringsdeskundigen.
De coronaperiode heeft een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit en creativiteit. Daar zijn we
ontzettend trots op en dankbaar voor. Hoewel deze bijzondere periode spanning en onzekerheid
met zich meebracht -zoals moeten omgaan met een crisissituatie zoals die nog nooit is geweest,
cliënten en collega’s werden (soms) ernstig ziek, je werk moeten doen in totaal andere
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werkomstandigheden, met beschermende kleding, afstand houden, waar je nabij wilde zijnbracht het ook veel moois. Het gevoel van saamhorigheid was groter dan ooit en de crisis maakte
creatief.
Concluderend kunnen we stellen dat Cello de Corona-crisis onder controle wist te houden. Slechts
op enkele locaties is sprake geweest van besmettingen met ernstige gevolgen. Om de dynamiek
in de teams op te vangen, is er een flexpool ingericht. Bij bezettingsproblemen door corona kon
hier een beroep op worden gedaan. De betrokkenheid en bereidheid om elkaar te helpen was heel
waardevol. In een korte tijd heeft de flexpool veel bereikt in de acute ondersteuning van
zorgteams. Uit evaluatie blijkt dat de flexpool zo succesvol is, dat continuering overwogen wordt.
In de coronaperiode hebben we veel geleerd. Van wat er goed ging, maar ook van wat nog beter
kon. Hier lees je er meer over.

> Lees verder

2.4
-

-

-

-

-

-

Lessen en successen, corona
We hebben ervaren dat Cello zich heeft kunnen aanpassen aan de coronacrisis. Met veel
extra inzet van alle medewerkers. Met een crisisorganisatie, waarin het kernteam corona
een belangrijke rol heeft gespeeld. En met veel aandacht voor de communicatie over de
verschillende maatregelen. Daarnaast is er een enorme creativiteit aan de dag gelegd om
aandacht en verbinding te creëren waar dat niet meer met direct persoonlijk contact ging.
Over het algemeen is het cliënten gelukt om mee te bewegen met de veranderingen.
Er is een steeds beter evenwicht voor cliënten tussen veiligheid/gezondheid en welzijn. Dit
laatste staat wel onder druk. En daarmee ook de eigen regie die we hoog in het vaandel
hebben. Tegelijkertijd leidden maatregelen voor cliënten ‘op maat’, toen er weer
verruiming mogelijk was, regelmatig tot gevoelens van ongelijkheid. Ook hier moeten we
aandacht voor hebben op het moment dat er weer meer kan.
Er is veel contact met cliënten en verwanten om over maatregelen en oplossingen op
maat af te stemmen. Dit heeft op veel plekken geleid tot betere contacten. Dit biedt
kansen om hierop verder te bouwen en de afstemming in de driehoek, cliënt, verwant en
medewerker te versterken.
Medewerkers tonen wendbaarheid en toewijding. Tegelijkertijd is het voor hen een zware
periode, met een forse psychische belasting. En de eindstreep lijkt steeds weer vooruit te
schuiven. Van het ondersteuningsaanbod voor medewerkers is nog weinig gebruik
gemaakt. We zullen aandacht moeten blijven houden voor de veerkracht van eenieder.
De crisis heeft tot een snelle ontwikkeling in het thuiswerken geleid. Ook is het beeldbellen
ervaren als een mooie aanvulling, daar waar het past, voor de contacten tussen cliënten
en verwanten.
Er gaat veel energie naar de organisatie van de zorg irt corona. Dit geeft achterstand op
geplande ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de zorgprogramma’s, het werken in Ons,
of de invoering van de Wet zorg en dwang. Er is weinig aandacht mogelijk geweest om
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3.

deze veranderingen écht te doorleven. We moeten dan ook veel plannen doorschuiven
naar 2021. Gecombineerd met de plannen die we al hadden zullen we opnieuw moeten
prioriteren.
We hebben teams gevraagd om stil te staan bij wat zij geleerd hebben van de crisis. In
februari 2021 hebben we de HKZ-auditor gevraagd om bij zijn bezoeken na te gaan hoe
dit is gelukt. Hier kwam naar voren dat door de dagbesteding op de woning tijdens de
eerste lockdown de samenwerking met Dagbesteding is verbeterd. Veelal kwam terug dat
er nog weinig tijd en ruimte was geweest om stil te staan bij de lessen.

Een goed leven

Een goed leven voor mensen met een beperking. Dat vraagt om professionele, menswaardige
zorg en ondersteuning. Zodat cliënten wonen, werken, leren en ontspannen op een manier die bij
ze past. Daar werken we bij Cello elke dag aan. Vanuit een gelijkwaardige houding. We zijn
nieuwsgierig naar de talenten, behoeften en unieke eigenschappen van iedere cliënt. Daar spelen
we zo goed mogelijk op in, samen met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn.

3.1

Cliëntervaringen

We doen elke dag ons best om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van
cliënten. Én om hun regie te versterken. Met 'Dit vind ik ervan!' nodigen we cliënten uit om te
delen wat ze belangrijk vinden in hun leven. En hoe de zorg- en dienstverlening van Cello hierbij
aansluit. Dat doen we in een open gesprek aan de hand van tien onderwerpen, zoals gevoel,
familie, vrienden, de woning, meedoen, zelf kunnen kiezen en je veilig voelen. De uitkomsten van
deze gesprekken gebruiken we om de ondersteuning aan te passen als dat nodig is.
'Dit vind ik ervan!' is een mooi instrument om cliëntervaringen op te halen. In een dialoog komen
verschillende onderwerpen aan bod: gevoel, lijf, familie, vrienden en kennissen, meedoen, hulp,
huis, doen, kiezen, en veilig voelen. De cliënt geeft aan het besproken onderwerp een waardering
(is het top, goed, matig of slecht). Ook vragen we welk onderwerp de cliënt belangrijk vindt en
waar de cliënt graag verandering ziet. Deze waardering en veranderwensen krijgen pas echt
context op cliënt- en teamniveau. ‘Dit vind ik ervan!’ is dan ook een vast onderdeel van het
methodisch werken volgens Mijn Plan in Ons (zie hoofdstuk 4).
Voor heel Cello zien we een stijging in het gebruik van ‘Dit vind ik ervan!’. Voor 61% van de
cliënten waren eind 2020 de ervaringen in Ons vastgelegd. Dit was 56 % in 2019. De meeste
ervaringen worden in dialoog met de cliënt opgehaald (zo'n 70%). Ook kan het een dialoog zijn
met cliënt én vertegenwoordiger of alleen de vertegenwoordiger. Afhankelijk van wat kan en
rekening houdend met de wens/behoefte van cliënt en/of vertegenwoordiger.
Cliënten zijn overwegend positief. Op de vraag welk thema men belangrijk vindt wordt door de
meeste mensen ‘familie’ genoemd. Met familie kan het gaan over het gezin en de familie, over de
contacten en de betekenis van familie. Op de vraag waar men graag verandering ziet wordt het
vaakst het thema ‘veilig voelen’ benoemd. 7% van de cliënten geeft dit aan. Het gaat dan om
veilig voelen in huis, veilig voelen in de buurt, maar ook over bijvoorbeeld brandveiligheid, bang
voor geluiden, bang in het donker, bang voor medecliënten of bang voor inbrekers. Corona wordt
hierin niet genoemd.
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Lees meer over de cliëntervaringen DVIE over 2020.

………………………………………………………..

¨Veel mensen vinden het
lastig om te zeggen wat
ze echt vinden¨
De ervaringsdeskundigen denken mee over hoe ‘Dit vind ik ervan’ nóg beter tussen de oren komt
bij cliënten en medewerkers. Hoe? Dat lees je hier.

3.2

Zorgprogramma’s in positie

Bij Cello werken we samen aan een goed leven voor mensen met een beperking. In deze animatie
zie je hoe we dat doen: op basis van ons mensbeeld, Mijn Plan en de Zorgprogramma’s.
Zorgprogramma’s beschrijven de professionele invulling van menswaardige zorg bij Cello. Er is
een basiszorgprogramma dat voor alle cliënten geldt. Als iemands beperking of problematiek
daar aanleiding voor geeft, komen de specialistische zorgprogramma’s in beeld (ASS, LVB+, EMB,
EVB+ en ouderen/geriatrie).
Met zorgprogramma’s als basis voor professionele zorg werken we op een eenduidige manier –en
in samenhang– aan onze professionalisering. Zorgprogramma’s maken het mogelijk dat we met
dezelfde bril kijken en dezelfde taal spreken. Dat maakt onze zorg inhoudelijk beter, en ook beter
te organiseren. Meer kwaliteit en meer continuïteit dus.
Met de zorgprogramma’s als leidraad kunnen we cliënten beter passende zorg- en ondersteuning
aanbieden, medewerkers gerichter werven en opleiden, en strategischer omgaan met onze
huisvesting.
Wat wilden we bereiken?

Hoe is dit gelukt?

Dat zorgprogramma’s toegankelijk zijn.
Medewerkers weten wat het betekent om met de
zorgprogramma’s te werken.

Een voor alle medewerkers leesbare versie staat
op internet.
De zorgprogramma’s hebben nog niet de
aandacht kunnen krijgen die was beoogd.

Dat iedere cliënt is gekoppeld aan
zorgprogramma en we weten op welke locaties
welke zorgprogramma’s worden aangeboden.

Voor een groot deel van de cliënten is bepaald
welk zorgprogramma het best aansluit op de
ondersteuningsbehoefte.

Ontwikkelteams vervullen een centrale rol bij het
maken, vastleggen, beheren, delen en toepassen
van kennis en kunde. Per zorgprogramma komt
er één ontwikkelteam.

De ontwikkelteams zijn samengesteld en
functioneren.
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Er is sprake van een richtlijn/werkwijze (PDCA)
waarmee de ontwikkelteams de
zorgprogramma’s actueel houden en onder de
aandacht.

3.3

De werkwijze is vastgelegd en de
ontwikkelteams volgen dit.

Op de juiste plek

Om cliënten beter en sneller passende ondersteuning te bieden, is het proces van plaatsing en
doorstroom aangescherpt. Zo willen we vragen, wensen en aanbod beter met elkaar verbinden.
De afdeling Zorgwijzer bemiddelt bij de plaatsing van cliënten. Met een vernieuwde rapportage is
er beter zicht op de ‘wachtenden’. Dat zijn er meer dan 300, waarvan ongeveer tweederde ‘actief
wachtend’ is. Dat betekent dat ze benaderd kunnen worden bij een open plek. Van deze ongeveer
200 personen zijn er zo’n 80 die binnen Cello willen doorstromen. Geordend naar de zorg- en
ondersteuningsvraag gaat het om 40-50% LVB+ (mensen met een licht verstandelijke beperking
en moeilijk verstaanbaar gedrag).
Aanmeldteams spelen een belangrijke rol in de nieuwe werkwijze die we hanteren bij de matching
van vraag en aanbod. Zij geven de volgende signalen:
● Er is een toename van aanmeldingen van mensen met een LVB+ en EVB+ (mensen met
een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag), zowel nieuw als
doorstroom, en beperkte plaatsingsmogelijkheden.
● Er is een toenemende complexiteit van de ondersteuningsvraag van mensen op de
wachtlijst. Naast de verstandelijke beperking is er sprake van psychiatrische problematiek
of verslavingsproblemen. Medewerkers zijn op veel plekken niet toegerust om hierop in te
spelen. Het vraagt ondersteuning van gespecialiseerde medewerkers en intensievere
samenwerking met ketenpartners.
● Cello heeft een (te) beperkt aanbod voor jongeren, zowel voor in- als doorstroom.
● ook op ander gebieden stemmen vraag en aanbod niet overeen: dit geeft lange
wachtlijsten en soms schrijnende situaties.
Corona heeft geleid tot veel uitgestelde plaatsingen of er kon slechts onder strikte voorwaarden
worden geplaatst.
Wat wilden we bereiken?

Hoe is dit gelukt?

We bieden cliënten sneller én beter een
passende ondersteuning door het proces van
intake, matching en besluitvorming te
verbeteren.
- We volgen de nieuwe werkwijze op de
veronderstelde werking.
- De nieuwe werkwijze wordt breder dan alleen
binnen wonen toegepast.

De nieuwe werkwijze van Zorgwijzer bij wonen
is tussentijds geëvalueerd en heeft meerdere
aandachtspunten opgeleverd. We volgen dit op
de voet.
De nieuwe werkwijze van intake, matching en
aanbieding van een passende ondersteuning is
(1 oktober) ook gestart bij de onderdelen
ambulant, dagbesteding en respijtzorg.

We kunnen beter voorspellen welke cliënten er
komen en daarop anticiperen.
We monitoren de toe- of afname van het aantal
cliënten per zorg- en ondersteuningsvraag (o.b.v.

Zorgwijzer heeft een vernieuwde
kwartaalrapportage gemaakt die helpt om
inzicht te hebben in wachtlijst en het aanbieden
van ondersteuning.
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het zorgprogramma) en voorspellen de
ontwikkelingen naar de toekomst.

3.4

Voornaamste signaal is dat er te weinig
geschikte woonplekken zijn voor de LVB+ en
EVB+ wachtenden. Dit maakt beter en sneller
aanbieden van een passende woning erg
moeilijk.

Huisvesting

Naast de samenstelling van de bewonersgroep en de kwaliteit van de verleende zorg en
dienstverlening is ook de kwaliteit van het huis waarin je woont heel belangrijk voor hoe je je
voelt. Past je huisvesting bij de wensen en ondersteuningsbehoeften die je hebt? Dan draagt dit
bij aan je kwaliteit van leven. Onze zorgprogramma’s geven ook aanwijzingen voor passende
huisvesting.
Wij streven ernaar dat onze huisvesting en faciliteiten (op de langere termijn) aansluiten op de
behoeften en ondersteuningsvragen van huidige en toekomstige cliënten. In 2020 is een nieuw
meerjarenbeleid voor huisvesting voorbereid. Twee punten komen daarin opvallend naar voren.
Qua huisvesting moeten we ons voorbereiden op de veroudering van onze cliënten. Die maakt
dat we ons aanbod moeten afstemmen en aanpassen op wat cliënten in die levensfase nodig
hebben. Denk daarbij aan zich goed kunnen verplaatsen in de woonomgeving met hulpmiddelen
als een rollator of aanpassingen die nodig zijn omdat cliënten slechter gaan zien en horen.
Verder moet Cello qua huisvesting beter worden toegerust op de groeiende vraag om
specialistische ondersteuning. Het gaat om cliënten met een verstandelijke beperking en
bijkomend moeilijk verstaanbaar gedrag.
Deze cliënten vragen in toenemende mate iets anders van Cello dan wij gewend zijn.
In 2020 zijn we begonnen om in kaart te brengen hoe we wonen, werk/dagbesteding en vrije tijd
voor deze cliënten kunnen optimaliseren. Daarbij is extra aandacht nodig voor veiligheid,
communicatie en continuïteit. Het vervolg is dat we bekijken of en hoe Cello deze ondersteuning
het best kan bieden. Huisvesting zal hierin volgend zijn.
Wat wilden we bereiken?

Hoe is dit gelukt?

Onze huisvesting en faciliteiten stroken met de
behoeften en ondersteuningsvragen van huidige
en toekomstige cliënten.
We volgen dit met de cliëntervaringen op het
gebied van wonen. Daarnaast wordt er een
nieuw meerjarenbeleid huisvesting geformuleerd
en vervolgens wordt de voortgang hiervan
gevolgd.

Het meerjaren huisvestingsbeleid is in
hoofdlijnen gereed. Het vraagt om een nadere
analyse van de specialistische zorg en de
groeiende doelgroep LVB+ in het bijzonder.
Als deze analyse afgerond is kan Cello een
duidelijke keuze maken in het gewenste aanbod
voor deze cliënten. Huisvesting volgt deze
ontwikkeling. Het huisvestingsbeleid is een
afgeleide hiervan.

3.5

Onvrijwillige zorg

Bij Cello vinden we eigen regie en zelf keuzes maken erg belangrijk. We streven altijd naar
afspraken waar iedereen het mee eens is. Alleen als er echt sprake is van ernstig nadeel, grijpen
we in. In de Wet zorg en dwang (Wzd) die sinds 1 januari 2020 geldt, staan regels wanneer dat
mag. De wet geldt voor alle cliënten van Cello. De Wzd vervangt de wet BOPZ.
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Nee, tenzij
In het zorgplan staan afspraken over de zorg die de cliënt krijgt. Is hij het daarmee eens dan is het
vrijwillige zorg. Soms is er zorg nodig waar de cliënt zich tegen verzet, maar die we toch nodig
vinden. Bijvoorbeeld voor zijn veiligheid of die van anderen. Dan is het onvrijwillige zorg.
Onvrijwillige zorg kan over van alles gaan, van verzorging tot medicijngebruik. Onder onvrijwillige
zorg valt ook ‘iets niet mogen’, zoals ‘s avonds laat bezoek ontvangen. Wij willen onvrijwillige zorg
zoveel als mogelijk voorkomen. Wij gaan daar alleen toe over als er écht geen andere oplossing is
en als die zorg in het belang van de cliënt is. We vertrekken daarbij vanuit het uitgangspunt dat
iedere cliënt wilsbekwaam is. Vanuit ons mensbeeld en onze kernwaarden geven we samen met
cliënt en zijn verwanten vorm en inhoud aan een goed leven. Dat vormt ons fundament in ons
denken en handelen. Vanuit deze overtuiging handelen we in de geest van de wet zorg en dwang.
Stappenplan
We gebruiken het in de Wzd opgenomen stappenplan om zorgvuldig te wegen en evalueren of en
hoe we onvrijwillige zorg toepassen. Dat betekent onder andere dat we overleggen met
verschillende deskundigen, ook buiten Cello. We bekijken alle mogelijkheden om een oplossing te
vinden waar de cliënt achter staat.
Natuurlijk betrekken we cliënten en vertegenwoordigers bij het stappenplan. Hebben zij een vraag
of klacht over onvrijwillige zorg? Of zijn ze het niet met een beslissing eens? Dan kunnen ze een
externe -onafhankelijke- cliëntvertrouwenspersoon Wzd van Adviespunt Zorgbelang inschakelen.
De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) lost niet alle vragen of problemen meteen op, maar denkt
mee over de stappen die tot een oplossing kunnen leiden. De CVP geeft informatie over de rechten
van de cliënt en helpt mee het probleem te verhelderen en het gesprek aan te gaan.
In het jaarverslag ‘Terugdringen onvrijwillige zorg’ lees je meer over alle inspanningen die in 2020
zijn gedaan op het gebied van onvrijwillige zorg.

> Lees meer
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Wat wilden we bereiken?

Hoe is dit gelukt?

Alle medewerkers van Cello die werken in het
primair proces of die het primaire proces
ondersteunen weten hoe te handelen als
eventuele onvrijwillige zorg overwogen of
geboden wordt.
- Stappenplan Wzd wordt op de juiste manier
doorlopen met cliënten, ouders/
vertegenwoordigers en medewerkers.
- Het systeem “Ons” is ingericht en maatregelen
worden daar op de juiste manier in geregistreerd
(derde kwartaal 2020).
- Cello doet mee aan pilot registratie onvrijwillige
zorg (derde kwartaal 2020).
- Cello rapporteert halfjaarlijks aan IGJ

- Er is in 2020 beperkt de ruimte geweest om de
directe zorg bij de veranderingen te betrekken.
De gedragskundigen (als zorgverantwoordelijke)
zijn al wel voorbereid op hun nieuwe rol volgens
de Wzd en voeren die al grotendeels uit.
- de zorgverantwoordelijken hebben het grootste
deel van de BOPZ-plannen omgezet in
Wzd-plannen (zo’n 70 %).
- De aanstelling van de Wzd-functionarissen
heeft vertraging opgelopen.
- Ongeveer 600 medewerkers hebben de basis
e-learning gevolgd. De vervolgmodules, die zich
meer specifiek richten op de diverse
doelgroepen, zijn minder goed gevolgd.
- Halfjaarlijkse rapportage aan IGJ bleek in 2020
nog niet nodig. Cello is gestart met de pilot
gegevensuitwisseling registratie, t.b.v.
rapportage van onvrijwillige zorg aan IGJ

Cliënten en ouders/vertegenwoordigers zijn
geïnformeerd over de Wzd.

Communicatiematerialen (folders, websites) zijn
met hen gedeeld

Cliëntvertrouwenspersonen (CVP) zijn
geïntroduceerd.

Er is kennisgemaakt met gedragskundigen (alle
vakgroep-overleggen) artsen (vakgroepoverleg) ,
raad van bestuur, TOZ, ervaringsdeskundigen,
CCR, klachtenfunctionarissen,
klachtencommissie en in alle sectoroverleggen.
Informatie staat op de website en intranet.
Er is het aanbod gedaan dat CVP nader
kennismaken met cliënten/locaties. Hier is nog
beperkt gebruik van gemaakt
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Lessen en successen, een goed leven
Er is een lichte toename van het aantal vastgelegde cliëntervaringsonderzoeken in Ons, nu 61%
(t.o.v. 56% eind 2019). Aangezien het een vast onderdeel is van het methodisch werken in Ons
zijn we hier niet tevreden mee. Voor 2021 hebben we ons voorgenomen om een meerjaren
actiegericht verbeterplan te maken voor het gebruik van ‘Dit vind ik ervan!’.
De cliëntervaringen zijn overwegend positief. Op de vraag welk thema men belangrijk vindt
wordt door de meeste mensen (54%) ‘familie’ genoemd. Op de vraag waar men graag
verandering ziet wordt het vaakst (door 7%) het thema ‘veilig voelen’ benoemd. Aangezien je
veilig voelen, of niet, veel oorzaken kan hebben zal er lokaal, voor de betreffende cliënt, aandacht
voor zijn hoe dit te verbeteren. Tegelijkertijd willen we in 2021 het onderwerp veiligheid voor heel
Cello scherper in beeld krijgen en hier onderzoek naar doen om zo ook inzicht te krijgen in wat
gaat goed en wat kan verbeterd worden. Ook omdat vanuit de teamreflectie signalen zijn dat dit
beter kan.
De informatie over de zorgprogramma’s is op een mooie manier ontsloten in een toegankelijke en
leesbare website. Er was door de omstandigheden minder aandacht voor de zorgprogramma’s
dan beoogd. Er is een start met de vertaling naar competentieprofielen gemaakt. Hier lees je
meer over in het hoofdstuk over trotse teams. Met het invullen van het organisatie
ontwikkelingstraject ‘op weg naar een passende (top)structuur’ worden de zorgprogramma’s
verder in de besturing verankerd.
We zijn nog niet tevreden waar het gaat om sneller en beter passende ondersteuning bieden. Dit
vraagt namelijk niet alleen een goede werkwijze om tot plaatsing te komen. Vooral ook om een
nieuw ontwerp van het vraaggerichte aanbod voor Cello’s huidige en toekomstige cliënten met
moeilijk verstaanbaar gedrag. Aanbod op het gebied van werk/dagbesteding, wonen, vrije tijd en
behandeling (waar relevant). Hier wordt momenteel aan gewerkt.
Het (meerjaren) huisvestingsbeleid hangt hiermee samen. Het is volgend op het aanbod voor
deze groeiende groep zorgvragers.
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Er is hard gewerkt aan het implementeren van de Wzd. Corona heeft gezorgd voor vertraging.
Het versterken van eigen regie en daarmee vrijwillige zorg, vraagt nog verdere aandacht.
Bijvoorbeeld door het volgen van de e-learning. Eind 2020 is door ongeveer 600 medewerkers
deze basismodule met uitleg en begrippen gevolgd. De vervolgmodules, die meer specifiek zijn
gericht op de diverse doelgroepen, zijn minder goed gevolgd. Hier kan zeker nog een inhaalslag
gemaakt worden en zo nodig gericht op worden gestuurd.
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4.

Mijn Plan

Wij zijn nieuwsgierig naar wie de cliënt is, wat zijn wensen, dromen en behoeften zijn. Met Mijn
Plan brengen we dit in kaart. Samen met de cliënt en de mensen die belangrijk voor hem zijn gaan
we daarmee aan de slag. De afspraken die we samen maken en alles wat daarmee samenhangt,
leggen we vast in Ons. Zo werken we methodisch, en houden aandacht voor wat goed gaat en
wat beter kan. Met behulp van het gebruik van Mijn Plan geven we gericht aandacht voor het
vergroten van de regie van cliënten en hun netwerk.

4.1

Verder met Mijn Plan

Met meerdere projecten willen we het methodisch werken volgens Mijn Plan in Ons versterken: de
invoering van het cliëntportaal ‘Caren’, Mijn Plan in Ons, het uitvoeren van audits, het
agendagebruik in Ons in samenhang met de Google-agenda, het verbeteren van de
overlegstructuur van het multidisciplinair overleg (MDO) en het invoeren van een vernieuwde
autorisatie-module om scherper te kunnen autoriseren.
Met de introductie van Caren, het cliëntenportaal waarmee cliënten en verwanten toegang
kunnen hebben tot Mijn Plan, versterken we de communicatie in de driehoek cliënt, verwant en
medewerker. De introductie vraagt betrokkenheid en uitleg van de begeleiders aan cliënt en
verwant. Ook de bewustwording dat de rapportages dan meegelezen worden en het verbeteren
van de kwaliteit van de rapportages vraagt in dit proces aandacht. Omdat deze aandacht er
tijdens de eerste corona golf onvoldoende was, is de introductie uitgesteld. Vanaf juli is gestart
met de stapsgewijze introductie, waarbij teams konden aangeven welk startmoment ze willen
benutten. Om de druk op de teams te beperken is er nog een startmoment aan de achterkant
toegevoegd: april 2021. De aangevraagde toegangscodes voor Caren (170 tot en met 21
december 2020) blijven vooralsnog achter bij de verwachting.
De thematische audits Mijn Plan in Ons hebben als doel om een beeld te krijgen hoe het
cliëntendossier, Mijn Plan, wordt gebruikt en welke verbeteringen er nodig zijn. Het accent bij
deze eerste ronde van audits lag op het goed en in samenhang vastleggen in Ons. Per team is op
één plan ingezoomd met de professioneel betrokkenen: persoonlijk begeleiders wonen en
dagbesteding, cb-er, gedragskundige, manager en eventueel paramedicus. Aanvankelijk zijn de
audits wegens corona uitgesteld. In het tweede kwartaal is een werkwijze ontwikkeld via
beeldbellen. Vanaf het derde kwartaal is gestart met de audits. De audits lopen door tot maart
2021. In paragraaf 4.2 lees je wat de audits hebben opgeleverd.
Het inrichten van vernieuwde autorisaties in Ons heeft vertraging opgelopen. Doel van dit project
is het inrichten van een vernieuwde autorisatiemodule met als doel de privacy van de
cliëntgegevens te verhogen en tegelijkertijd het systeem werkbaar te houden. Ook moeten
autorisaties bijdragen aan een betere en gerichtere communicatie binnen Ons. Reden van de
vertraging is deels corona, deels personele wisselingen en ziekte. Ook zijn er gedurende het
project nieuwe mogelijkheden bijgekomen, zoals roostergebonden autorisatie, die samenhangen
met keuzes in de autorisatie. De consequenties van het roostergebonden autoriseren worden nu
getest. De planning is dat medio 2021 de vernieuwde autorisatiestructuur ingevoerd is.
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De proeftuinen die waren bedoeld om te komen tot een nieuwe overlegstructuur van het MDO
(multidisciplinair overleg) zijn vanwege corona stil komen te liggen. Dit geeft onvoldoende
onderbouwing om hier nu een goede keus in te maken. Dit wordt in 2021 weer opgepakt.
De cliëntagenda in Ons wordt nog beperkt gebruikt om de zorg en ondersteuning vanuit
verschillende disciplines af te stemmen. Het gebruik van deze agenda kan een grote meerwaarde
hebben voor de cliënt, zeker in combinatie met het gebruik van Caren voor de afstemming met het
netwerk van de cliënt. Dit vraagt duidelijke keuzes in het agendabeheer dat nu in Ons én in
Google gebeurt. En slimme oplossingen voor medewerkers die niet of moeilijk alleen met de
Ons-agenda uit de voeten kunnen. Het project agendabeheer in Ons in combinatie met de
Google-agenda is doorgeschoven naar 2021.

4.2

Resultaten Mijn Plan

Mijn Plan staat aan de professionele basis van de ondersteuning van Cello. De kwaliteit van het
plan bepaalt in belangrijke mate hoe de cliënt en diens netwerk zijn leven en de ondersteuning van
Cello ervaren.
We gebruiken een meetmethode, waarbij we ons vooral richten op de actualiteit van de
verschillende onderdelen van het methodisch werken. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.
Met de Mijn Plan audits hebben we ingezoomd op de kwaliteit van de plannen.
Op basis van de kwantitatieve vulling in Ons zien we dat het aantal actieve en actuele
documenten behorend bij de Mijn Plan cyclus gestegen is. Het actueel actief zorgplan is de
belangrijkste uit deze set. Elke cliënt die langer dan 6 weken in zorg is, dient een zorgplan te
hebben. Op 31 december 2020 had 94% van de cliënten een actueel en actief zorgplan. Dit komt
daarmee dichtbij de verplichte 100%. Daar waar nog geen actueel en actief zorgplan is, zien we
vaak dat er wel een concept is dat nog op ‘actief’ gezet moet worden.

Kwaliteit van het werken volgens Mijn Plan in Ons
Samen kijken we tijdens de interne thematische audit Mijn Plan in Ons naar wat al goed gaat en
wat beter kan. Met de verbeterpunten gaat het multidisciplinair team aan de slag. Zo organiseren
we onze zorg steeds professioneler en worden we beter in het methodisch werken.
Een interne audit bestaat uit een voorbereiding (invullen vragenlijst) en een digitaal gesprek
(Google Meet). Na afloop ontvangen deelnemers de vragenlijst ingevuld door auditoren en de
vragenlijst, die we samen doorlopen hebben in het auditgesprek.
In onderstaand schema is de gemiddelde score van auditoren van 73 interne audits samengevat
tot één score. We zien dat vanuit het cliëntperspectief “Wie ben ik” op veel plekken bijna in orde is.
De verbinding tussen gemaakte afspraken vanuit het Mijn Plangesprek (“Wat wil ik”) zien we niet
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altijd terug in het Zorgplan (“Wat spreken we af”). En de daarbij behorende
rapportages/evaluaties (“Aan de slag”), worden vaak niet op de juiste plek vastgezet. Deze
onderdelen scoren daarom hoog op “deels in orde”. Profiel vragenlijst “Dit vind ik ervan” is op
diverse locaties goed weggezet en op andere locaties is dit duidelijk een onderwerp wat meer
aandacht vraagt.

Bevindingen naar aanleiding van de audits
● De vragenlijst geeft deelnemers een tool in handen om meer inzicht te krijgen in het
methodisch werken met Mijn Plan in Ons. Reality-check om te kijken waar je staat.
● Met pb-er, cb-er, MZD-er (wonen/dagbesteding) en betrokken paramedici ben je
aanwezig bij de interne audit. Deelnemers krijgen echt meer inzicht waar het goed gaat
en waar het beter kan (bewustwordingsproces). Het wordt als positief ervaren om op
deze manier met elkaar in gesprek te gaan.
● Met alle partijen methodisch te werken in 1 dossier vanuit het cliëntperspectief wordt nog
ervaren als ingewikkeld.
● Multidisciplinair samenwerken, en daarmee gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, is
een aandachtspunt.
● We zien op verschillende dagbestedingslocaties dat er nog wat minder methodisch
gewerkt wordt in Ons dan bij verblijf locaties.
● Medische voorgeschiedenis, icoontje wel/niet reanimeren en rapportage van de arts
wordt gemist.
● Het juiste zorgprogramma en locatietypering toekennen aan de cliënt is onvoldoende in
cliëntendossier geborgd.
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Tot slot
60% dat “deels in orde” scoort heeft veelal wel velden gevuld in Ons, maar is er nog onvoldoende
samenhang tussen de verschillende fases van Methodisch werken.
Als auditor geef je (nooit) de score “alles in orde”. Van de 40% die de score “bijna in orde” hebben
gekregen van de auditoren, hoeven er bij zes cliëntendossier echt nog maar een paar kleine
puntjes op de i gezet te worden.

4.3
-

-

-

Lessen en successen, Mijn plan
We hebben een start gemaakt met het gebruik van het cliëntportaal, Caren. Vanwege
corona zijn we later gestart met de introductie bij cliënten en verwanten en loopt dit door
in 2021. Op het moment van schrijven van dit verslag is het aantal aanmeldingen voor
Caren al fors toegenomen (een kleine 700).
Vrijwel alle cliënten hebben een actueel zorgplan in Ons. De vastlegging van de andere
onderdelen van de methodische cyclus blijft achter.
De thematische audits hebben aandacht gegenereerd voor het verbeteren van het
multi-disciplinaire en methodische samenwerken volgens Mijn Plan in Ons. Mooi dat de
audits, ondanks de digitale vorm, zo veel hebben opgeleverd. De audits worden in de
eerste maanden van 2021 voortgezet. Vanuit dit totaalbeeld wordt bepaald wat er nodig
is voor een volgende stap. Uit de tussentijdse resultaten wordt duidelijk dat we actief
moeten blijven werken aan het verbeteren van het methodisch en in samenhang werken
in Ons.
Om verschillende redenen, met name corona, zijn projecten niet voltooid en
doorgeschoven: vernieuwing van de autorisaties in Ons, werkwijze multidisciplinair
overleg (MDO), en agendagebruik in Ons en Google. Deze projecten worden in 2021
(verder) opgepakt.
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5.

Cliënt en netwerk

Cello maakt werk van het versterken van het netwerk van cliënten. Ook steken we energie in
lokale samenwerking. Een goed leven is een samenspel tussen de cliënt, zijn familie, netwerk,
omgeving, vrijwilligers en begeleiders. Samen vergroten we de leefwereld en regie van cliënten.

5.1

Regie versterken

Ons doel is dat cliënten gelukkig zijn en zoveel mogelijk zelf regie hebben. Bij Cello vinden we het
belangrijk dat we mét cliënten praten, niet óver hen. Onze ondersteuning is erop gericht om
cliënten een zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Dat geldt voor alle cliënten,
ongeacht de beperking die zij hebben.
Naar de top
In 2020 is Cello gestart met het trainingstraject ‘Naar de top’. ‘Naar de top’ valt onder ‘Volwaardig
Leven’ van het ministerie van VWS. In een periode van twee jaar werken we aan groei,
ontwikkeling en meer eigen regie. De eerste training ‘SAMEN naar de top’ begon op 6 oktober.
Gedurende twaalf weken kregen tien ervaringsdeskundigen en vier coaches één dag in de week
les. Aan de hand van onderwerpen als emoties, communiceren, kwaliteiten, samenwerken, oog
voor een ander, presenteren, eigen verhaal, je netwerk inzetten en werken in een team leren zij na
te denken over hun eigen ervaringen en samen trainingen aan anderen te geven.
Sleutelwoorden voor de training zijn dat cliënten leren door te doen, in een team en samen met
coaches, op een gelijkwaardige manier. Zo werken ze gericht en op hun eigen niveau aan de
doelen die ze voor zichzelf stellen én werken ze aan een sociaal netwerk. Na afloop van ‘SAMEN
naar de top’ speelt de startgroep een belangrijk rol bij de andere drie trainingen: STERK, STEVIG
en STOER naar de top. Alle trainingen richten zich op persoonlijke groei en ontwikkeling, maar
verschillen in vorm en in doelgroep. Bij STEVIG en STOER is daarbij een grotere rol weggelegd
voor het netwerk van de cliënt en begeleiders.

> Lees meer.

Ook als het moeilijker is
Ook voor cliënten waarvoor regie niet zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld mensen met een
ernstige meervoudige beperking (EMB), streven we naar meer invloed en zeggenschap.
Voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking is het op het eerste gezicht misschien wat
ingewikkelder. Deze cliënt praat niet en gaat je niet zelf vertellen wat zijn wensen en dromen zijn.
Waarschijnlijk kan hij niet zelf bewegen in de richting waar hij naartoe wil, niet zelfstandig
beslissen of hij wil werken, naar buiten wil of zou willen uitslapen. Niet bepalen welke douchegel
hij wil gebruiken, welke kleren hij aankrijgt, of hij vis eet of groenten en hij daar misschien een
pittige rode peper doorheen wil of niet. Toch is eigen regie ook voor deze cliënten mogelijk.
Alleen kan iemand met EMB zijn voorkeuren niet aangeven zoals jij en ik dat doen. Daarom is het
zo belangrijk dat begeleiders en naasten zich inzetten om die voorkeuren te leren kennen.
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……………………………………………………………………

¨Ook iemand met EMB heeft het in zich,
maar hij heeft jou nodig als middel om
hier gehoor aan te geven!¨
Neem de tijd om goed te kijken naar de cliënt en jezelf de vraag te stellen die je op het bestek ziet
staan. Ga bij jezelf en bij anderen na wat dat voor die cliënt betekent en handel ernaar. Dan geef
je de cliënt regie! > Lees meer

5.2

Medezeggenschap doen we samen

Eigen regie om zoveel als mogelijk eigen keuzes te maken, heeft ook alles te maken met
medezeggenschap. Nog te vaak horen we dat cliënten en verwanten ervaren dat ze te weinig bij
keuzes betrokken worden. Daarom besteden we in 2021 extra aandacht aan dit thema.
Hoe willen cliënten het liefst leven, wonen, werken en ontspannen? Welke ondersteuning hebben
ze daarbij nodig? En hoe kunnen we die het beste vormgeven? Daar zijn we bij Cello nieuwsgierig
naar. Om daarachter te komen, willen we de wensen en behoeften van cliënten en verwanten niet
alleen horen, maar er ook proactief naar vragen. Zodat het cliëntperspectief in alle plannen,
besluiten en onderdelen van Cello doorklinkt. Want alleen dán leveren we de best mogelijke
menswaardige zorg.
Medezeggenschap heeft te maken met samenspraak rondom Mijn Plan, met keuzes op de woning
of dagbestedingslocaties én keuzes op team of organisatieniveau. Zowel formeel (bijvoorbeeld
door een cliëntenraad) als informeel (even een telefoontje naar de familie). Samenspraak betekent
in een gelijkwaardige dialoog in de driehoek de best mogelijke zorg en ondersteuning vormgeven.
Vanuit onze visie en mensbeeld zijn de voorbereidingen getroffen om de samenspraak en
medezeggenschap te versterken. We sluiten daarmee meteen aan op de vernieuwde Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). We richten ons vooral op de dialoog met een
groep cliënten over onderwerpen die spelen op een woning of een werkplek. Zo gaat de manier
waarop we medezeggenschap realiseren veranderen, er komt veel meer aandacht voor lokale
initiatieven. Niet alleen voor formele medezeggenschap in een officiële raad, maar vooral ook voor
andere, meer informele of tijdelijke formele vormen (denk bijvoorbeeld aan een panel). Vanuit de
bedoeling en wat past op de betreffende locatie. In 2021 is medezeggenschap speerpunt van
beleid.
De centrale cliëntenraad is in 2020 intensief betrokken geweest bij de besluitvorming rondom de
bezoekregelingen in verband met corona. De raad heeft zich altijd sterk voor gemaakt voor een
goede bezoekregeling binnen de mogelijkheden die er zijn.
Zowel bij de centrale als bij lokale raden is het online overleggen de norm geworden. Bij een
aantal lokale raden is het goed gelukt dat ook cliënten online deelnemen. Zo zijn er door de corona
nieuwe vormen van overleggen ontstaan, die makkelijker ‘even tussendoor’ kunnen.

5.3

Communicatie met cliënten en netwerk

Een goed leven betekent ook dat we cliënten op het juiste moment en aansluitend op hun
belevingswereld informatie geven. In het dagelijks leven doen begeleiders dit één-op-één, over
allerlei onderwerpen die cliënten bezig houden. Over wonen, werk en vrije tijd. Over keuzes waar
zij voor staan; noem maar op.
Hoe belangrijk goede communicatie is, werd helemaal duidelijk tijdens de coronatijd. Cello
verspreidde centraal veel informatie om alle doelgroepen op de hoogte te houden: aan cliënten,
hun netwerk, vrijwilligers en medewerkers. De warme Cello-toon in de berichtgeving werd enorm
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gewaardeerd. Maar mensen gaven aan het soms te veel informatie te vinden. Berichten volgden
elkaar in snel tempo op. En onze doelgroepen gaven aan dat ze vooral behoefte hadden aan korte
informatie, die specifiek voor hen is bedoeld.
Om een luisterend oor te bieden is de Cello Coronatelefoon ingericht. Hier konden cliënten, hun
ouders en vertegenwoordigers en vrijwilligers terecht met al hun vragen.
Als tegenhanger van de hele praktische corona-informatie over persconferenties, routekaarten,
maatregelen, afstand houden, het belang van hygiëne zijn we begonnen met ‘Samen voor Cello’.
In die communicatiestroom konden we meer aandacht geven aan de menselijke verhalen van de
coronatijd: de mooie initiatieven die ontstonden, zoals raamtekeningen, gezamenlijke activiteiten
in de woning en vrijetijdsactiviteiten in de tuin.
Om een indruk te krijgen van de gedachten en gevoelens over corona hebben we een oproep
gedaan. Deze bundeling geeft daarvan een zeer divers beeld.
Medewerkers vonden het soms lastig uit te leggen waarom een bepaalde maatregel (bijvoorbeeld
geen bezoek ontvangen, niet naar de winkel) nodig was. Dit staat namelijk op gespannen voet
met de eigen regie van de cliënt.
Na de eerste coronagolf hebben we de ervaringsdeskundigen gevraagd om feedback te geven op
het coronabeleid van Cello en hun ervaringen te delen.

5.4

Rol en betekenis van vrijwilligers

In het leven van mensen met een beperking hebben vrijwilligers een belangrijke rol. Mede dankzij
hen kunnen cliënten van Cello meedoen in de samenleving. De inzet van vrijwilligers is breed: bij
wonen, dagbesteding, Vrije tijd en ambulant, waar vrijwilligers ondersteunen bij activiteiten, één
op één contacten en de handen uit de mouwen steken bij grote en kleine klussen etc.
In corona tijd blijkt met name het houden van verbindingen met vrijwilligers een aandachtspunt.
Tijdens de lockdowns kunnen vrijwilligers zich niet inzetten voor cliënten van Cello zoals ze
gewend zijn. Bijvoorbeeld bij wonen worden op dit moment, zonder inzet en betrokkenheid van
vrijwilligers, activiteiten op maat aangeboden, vaak in de woning of tuin. Voor een aantal
vrijwilligers is deze periode aanleiding om zich te bezinnen op hun toekomstige rol. Willen zij zich
nog inzetten, gezien hun leeftijd, beschikbare tijd en interesses?
Een deel van de vrijwilligers kan op afstand wel betrokken blijven. Een voorbeeld hiervan is dat
een aantal vrijwilligers zich vol enthousiasme heeft ingezet om een ‘Zomer Doe Boek’ voor cliënten
te realiseren, met recepten, puzzels en knutseltips. Op deze manier konden cliënten zich vermaken
met bakken, koken, knutselen, puzzelen en verhalen lezen. > Meer lezen.
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5.5

Nieuwe partnerschappen

Cello benut haar netwerk in de regio en zoekt actief naar samenwerking. Zo ontstaan nieuwe
initiatieven, die het leven van de cliënt verrijken. In 2020 hebben we met een aantal organisaties
(nieuwe) afspraken gemaakt over samenwerking. Hier lees je er meer over.

> Lees meer

5.6
-

-

-

-

-

-

Lessen en successen, cliënt en netwerk
Onze ervaringsdeskundigen zijn een belangrijke aanjager in het versterken van regie van
cliënten. Deze groep groeit. Met de training ‘SAMEN naar de top’ zijn ze nog beter in staat
om trainingen aan anderen te geven.
Ook voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking is regie belangrijk. Als een
cliënt niet kan zeggen wat hij wil vraagt dit extra aandacht van medewerkers om
voorkeuren te ontdekken. Een mooi initiatief is het ‘bewustwordingsbestek’.
Medezeggenschap is en blijft een belangrijk thema. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen
om het in 2021 extra aandacht te geven. Vanuit onze visie vullen we dit in en sluiten
meteen aan bij de vernieuwde Wmcz.
Meepraten en meebeslissen kan alleen als je goed geïnformeerd bent. Ook als er niet veel
te kiezen is, zoals bij de corona-maatregelen, helpt het als je snapt waarom de maatregel
wordt genomen. Cello heeft veel werk gemaakt van de corona-communicatie. En dat werd
gewaardeerd. Al was het soms wel wat veel als de maatregelen elkaar in sneltempo
opvolgden.
Vrijwilligers hebben een belangrijke rol in het leven van cliënten. Veel activiteiten op het
gebied van wonen, werken en vrije tijd zijn afhankelijk van hun inzet. Door de
corona-maatregelen kon dit niet doorgaan als normaal. We hebben het aantal vrijwilligers
zien afnemen. Ondanks de aandacht die we eraan besteden om ze bij Cello te blijven
betrekken.
Cello blijft investeren in duurzame samenwerkingen die het leven van cliënten verrijken.
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6.

Veilig leven en werken

We vinden het belangrijk dat iedereen bij Cello zich veilig voelt: cliënten én medewerkers. Hoe
gaan we om met grensoverschrijdend gedrag? En hoe creëer je een woon- en werksituatie die de
veiligheid bevordert? Ook medicatieveiligheid is een belangrijk thema. Hieronder lees je
voorbeelden van hoe we bij Cello werken aan veilige ondersteuning.

6.1

Beleid veiligheid

Het beleid op het gebied van veiligheid heeft vooral in het teken gestaan van corona. Hoe
zorgen we met de risico’s die het corona-virus met zich meebrengt voor een veilig en
tegelijkertijd een zo goed mogelijk leven? Hoe sluiten we aan bij de landelijke maatregelen en
hebben we oog voor de vaak kwetsbare cliënten? De afspraken die we hierover maken
leggen we vast in een routekaart die steeds weer wordt aangepast. De actuele routekaart is
hier te vinden op de website van Cello.
Op de achtergrond is aandacht besteed aan de organisatie van de bedrijfshulpverlening
(BHV) met als doel om dit goed en modern neer te zetten. Met goede en geborgde trainingen.
Goede informatie in de vorm van ontruimingsplannen en duidelijke taken en rollen.
Hetzelfde geldt voor de vernieuwde vorm van risico inventarisatie en- evaluatie (RI&E). Na de
eerste ervaringen met deze vorm is de manier van werken verder ontwikkeld om zaken goed
te borgen en aantoonbaar te maken. Overzicht en gebruiksgemak voor de teams staat
daarbij voorop. Met behulp van een eenvoudige applicatie ondersteunen we de teams en
kunnen we voor heel Cello aantonen dat we gestructureerd werken aan het constant
verbeteren van de veiligheid. Na de testfase zal de applicatie medio 2021 geïntroduceerd
worden.

6.2

Back-up van collega’s

Een veiligheidssysteem zorgt ervoor dat je als medewerker altijd back-up hebt van collega’s.
De zoektocht naar een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem was niet gemakkelijk. In
2018 vonden we een systeem waarin we vertrouwen hebben. Het draait niet alleen om het
maken van een keuze voor een systeem waarmee je op elk moment een collega op kan
roepen, ook de manier van werken moest worden aangepakt. Als een oproep om
ondersteuning wordt gedaan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat er een reactie komt.
Om deze verandering goed te begeleiden startten we in 2019 een pilot in Haaren op De
Wijngaert. Die hebben we geëvalueerd om vervolgens in 2020 het veiligheidssysteem in
Vught, op Groote Cingels te implementeren. In 2021 gaan we van start in Rosmalen. Zo
werken we stap-voor-stap naar een omgeving waar het veilig en fijn leven en werken is.
Deze stappen verlopen minder snel dan we vooraf hadden bedacht. Dit ligt niet aan de
techniek, maar vooral aan de eerder genoemde werkwijze die nodig is om het
veiligheidssysteem goed te laten werken. Dat vraagt aandacht en die ging het afgelopen jaar
in belangrijke mate uit naar de corona-maatregelen.
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6.3

Medicatieveiligheid

Veel cliënten gebruiken medicatie. Artsen, binnen en buiten Cello, schrijven medicatie voor. In
2020 is hierin iets belangrijks gewijzigd. De artsen van Cello zijn de medicatie namelijk
digitaal voor gaan schrijven. De systemen van de Cello-artsen en de apotheek sluiten
daardoor precies bij elkaar aan. Dit is niet alleen sneller, het is ook minder foutgevoelig. Een
volgende stap is dat niet alleen het voorschrijven, maar ook het toedienen van medicatie
digitaal wordt ondersteund.
Cello heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verhogen van de medicatieveiligheid. De
aandachtsfunctionarissen per team spelen hierbij een belangrijke rol. Zij houden het
onderwerp onder de aandacht en worden regelmatig geschoold op de laatste
ontwikkelingen. Externe audits, door de Apotheek zorgpark Vught en de HKZ, geven een
positief beeld van het omgaan met medicatie. Daarnaast heeft Cello een vaste commissie
medicatieveiligheid. Net als de bovengenoemde externe partijen stelt deze commissie vast
dat de meeste fouten ontstaan bij het toedienen en aftekenen van medicatie. Een reden te
meer om dit verder de aandacht te geven.
In het jaarverslag ‘vaste commissie medicatieveiligheid´ lees je meer.

6.4

Meldingen en klachten

Als iets niet goed gaat dan willen we dit een volgende keer voorkomen. We willen leren van
wat er mis gaat of dreigt mis te gaan. Meldingen van incidenten en risicovolle situaties,
interne onderzoeken die vaak volgen op ernstige incidenten en calamiteiten, maar ook
klachten zien we als kansen om te verbeteren.
MIRS
Door meldingen van incidenten en risicovolle situaties (MIRS) vast te leggen krijgen we een
beeld van de aard en frequentie. Teamleden, de gedragskundige en andere betrokkenen
kijken samen naar de situatie achter een MIRS-melding. Wat is er gebeurd en hoe kon dat
gebeuren? Wat kunnen we doen om dat te voorkomen en hoe gaan we dat dan regelen? Op
die manier kunnen zaken direct en op de eigen locatie verbeterd worden.
Omdat geen situatie hetzelfde is, is het moeilijk om Cello-brede conclusies te trekken uit de
cijfers. Tijdens de lockdown-perioden zagen we geen opvallende wijzigingen in de aard en
omvang van de meldingen. Meer over de MIRS-meldingen lees je in het jaarverslag MIRS.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Sinds enkele jaren besteedt Cello extra aandacht aan situaties met Seksueel
Grensoverschrijdend Gedrag (SGG). Het is destijds dan ook als afzonderlijke meldcategorie in
het MIRS-systeem opgenomen. In het MIRS-formulier kunnen medewerkers op een
laagdrempelige manier een onthulling of uitspraak van een cliënt, een (in)direct signaal of
een observatie melden. Het hoeft dus niet alleen om concrete situaties gaan, maar kan ook
betrekking hebben op een vermoeden!
Het bijzondere van de MIRS-meldingen rond Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag is dat
deze ook naar de leden van de zogenaamde Meldingscommissie gaan. Leden van deze
commissie zijn gedragskundigen die specifieke kennis en ervaring opgebouwd hebben rond
dit thema. Zij kunnen de betrokkenen op verschillende manieren ondersteunen en adviseren.
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In een analyse van de meldingen van SGG geeft de meldingscommissie aan dat het totaal
aantal meldingen ongeveer gelijk is gebleven t.o.v. 2019. Het aantal meldingen die vroegen
om een actieve rol van de meldingscommissie is van 87 naar 33 gegaan. De commissie geeft
als verklaring hiervoor dat deze problematiek direct naar de achtergrond verdwijnt als er
(meer) urgente situaties spelen. Aandacht voor dit thema blijft dus van belang.
In het kader van bewustwording van het thema ‘seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend
gedrag’ had de meldingscommissie zich in 2020 ten doel gesteld alle teams te bezoeken. De
Corona-maatregelen maakten dit onmogelijk.
Hier lees je meer over de jaarcijfers en de analyse van de meldingscommissie SGG.
Meldingen toezichthoudende instanties en intern onderzoek
Ernstige incidenten en calamiteiten moeten, afhankelijk van de situatie, worden gemeld bij de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of, bij cliënten
met een Wmo-indicatie, bij de betreffende gemeente. Een melding gaat meestal gepaard met een
intern onderzoek. Bijvoorbeeld omdat er een incident heeft plaatsgevonden waarvan niet direct
duidelijk is of het meldplichtig is.
In 2020 was er sprake van vijf incidentmeldingen die als calamiteit bij de de betreffende
toezichthoudende instantie zijn gemeld. In alle gevallen was dit de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ). Daarnaast zijn er nog drie situaties waar Cello heeft besloten om zelf een intern
onderzoek te doen. Uit de onderzoeken komen verbetermaatregelen voort, die veelal een direct
vervolg kregen. Meer hierover lees je in het jaarverslag meldingen toezichthoudende instanties en
intern onderzoek.
Klachten zijn wisselend van aard en worden veelal direct opgelost
Er kan sprake zijn van ontevredenheid of een klacht. Veelal wordt dit opgelost met de direct
betrokkenen. Soms met behulp van een klachtenfunctionaris. Als men er niet uit komt kan een
officiële klachtenprocedure starten en wordt de klachtencommissie ingezet.
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Iedereen die te maken heeft met
onvrijwillige zorg, heeft bij vragen of klachten hierover recht op de ondersteuning van een
onafhankelijk (extern) cliëntenvertrouwenspersoon. Dit is vastgelegd in de Wzd. Hiervoor zijn
twee functionarissen vanuit Adviespunt Zorgbelang gekoppeld aan Cello. Zowel cliënten als hun
vertegenwoordigers kunnen een beroep op hen doen.
Er is gekeken naar de trend en analyse van de meldingen. De trend is dat, evenals bij
collega-instellingen in de VG-sector, het aantal klachten laag is en blijft. Daarnaast is de conclusie
dat de klachten echt allemaal op zichzelf staan, ze komen voor in verschillende sectoren, zijn
verschillend van aard en oorzaak en hebben geen verband met elkaar. Er zijn dus geen
verbeterpunten dan enkel op het individueel cliëntniveau.
Wat opvalt is een terugloop van cliënten die een beroep doen op een klachtenfunctionaris. De
komst van de externe cliëntvertrouwenspersonen lijkt hier de oorzaak van. Cliënten zijn over het
algemeen tevreden over de klachtbehandeling. Of dit nu is door inzet van de klachtenfunctionaris,
de secretaris van de klachtencommissie, een lijnverantwoordelijke of een
cliëntvertrouwenspersoon.
Meer hierover lees je in het jaarverslag klachtencommissie 2020.
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Lessen en successen, veilig leven en werken
De beleidsaandacht op het gebied van veiligheid is vooral gegaan naar de
corona-maatregelen. Op een ‘routekaart’ zijn deze voor Cello overzichtelijk vastgelegd en
continu aangepast aan de actualiteit.
Zowel de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) als de opzet van de Risico
inventarisatie en evaluatie (RI&E) zijn vernieuwd. De implementatie is door corona
vertraagd.
Op Wijngaert en Groote Cingels startte men met een veiligheidssysteem waardoor je als
medewerker altijd back-up hebt van collega’s. Dit heeft langer geduurd dan beoogd. Niet
alleen door corona, maar vooral ook omdat het iets van de werkwijze vraagt, van hoe je
de techniek gebruikt.
De aandacht voor de medicatieveiligheid werpt zijn vruchten af. Het digitaal voorschrijven
door de artsen leidt tot minder fouten. De volgende stap is digitale ondersteuning bij het
toedienen.
De MIRS-meldingen laten voor heel Cello geen ander beeld zien dan in een jaar zonder
corona. De meldingen blijven vooral een hulpmiddel om als team te verbeteren.
Het lijkt erop dat de aandacht voor het melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag
vermindert. In ieder geval is de meldingscommissie beduidend minder betrokken bij
dergelijke situaties. De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is nog niet
vanzelfsprekend. De corona-maatregelen maakten het beoogde bezoek van de
meldingscommissie aan alle teams niet mogelijk.
Uit de interne onderzoeken komen verbetermaatregelen naar voren die veelal direct
toepasbaar zijn.
Klachten zijn wisselend van aard en worden veelal direct en naar tevredenheid opgelost.
Met de komst van de Wzd kunnen cliënten met klachten die te maken hebben met
onvrijwillige zorg terecht bij een extern cliëntvertrouwenspersoon. Hierdoor wordt minder
een beroep gedaan op de klachtenfunctionarissen van Cello.
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7.

Trotse teams

7.1

Cello als aantrekkelijk werkgever

Warm welkom
Bij Cello vinden we het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich vanaf het eerste moment welkom
voelen. We bieden hen een goede start, zijn nieuwsgierig naar de ander en hebben oprechte
aandacht voor elkaar. We investeren in nieuwe medewerkers en bieden hen een
introductieprogramma aan. Daarnaast is er een 100 dagen-gesprek met de raad van bestuur
voor medewerkers die hun eerste kwartaal bij Cello erop hebben zitten.
Introductie: brede kennismaking
Via een introductieprogramma laten we nieuwe medewerkers kennismaken met Cello. Wie zijn
we? Hoe werken we? Wat houdt ons mensbeeld in? Hoe roosteren we? In die kennismaking zijn er
ook gesprekken met een aantal cliënten. Zo zorgen we ervoor dat de stem en ervaring van de
cliënt voorop staat.
Normaal gesproken beslaat het introductieprogramma drie dagen: een bustour langs een aantal
locaties, een dag over digitale vaardigheden en een kompasdag over missie, mensbeeld en
kernwaarden.
Corona vroeg om een aanpassing in dit programma. In plaats van een bustour een online
bioscoopmiddag, op afstand. En digitale alternatieven om kennis te nemen van het kompas en
digitale vaardigheden. Zo blijven we aandacht hebben voor een goede start van onze
nieuwkomers.
100 dagen-gesprek
Nieuwe medewerkers krijgen als ze ongeveer drie maanden bij Cello in dienst zijn een 100
dagen-gesprek. We gaan dan in gesprek over hoe ze het vinden om bij Cello te werken, hoe ze die
eerste periode hebben ervaren, wat opvalt, waar ze trots op zijn en wat beter kan.
Ook tijdens de corona tijd waren we nieuwsgierig naar die ervaringen. We hebben het gesprek
alleen anders georganiseerd: online in plaats van een lunch met de bestuurders.
Werven
Om cliënten een goed leven te bieden hebben we voldoende én goed gekwalificeerd personeel
nodig. In 2020 hebben we onze wervingscampagne aangepast op corona. Onder de leus ‘afstand
houden en dichtbij blijven Zie jij mogelijkheden?’ hebben we campagne gevoerd in kranten, met
posters in bushokjes en op sociale media. > Lees meer
Campagne ‘Welkom terug in de zorg’
Mensen met een zorgdiploma terughalen naar de zorg. Dat is het doel van de campagne ‘Welkom
terug’. Juist nu hebben wij hen heel hard nodig. Met een arbeidsmarktcampagne op sociale media
motiveren we mensen om de mogelijkheden bij Cello te onderzoeken. In online
informatiebijeenkomsten praten we hen bij over de zorg van nu, over Cello, onze doelgroepen en
de vacatures. > Lees meer
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Leren, opleiden en vernieuwen
Alle teams, of ze nu wel of niet in de direct zorg werken, zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
Bij Cello stimuleren we iedereen om te blijven leren, ontwikkelen en vernieuwen.
We vinden niet alleen ervaring belangrijk, maar zeker ook de nieuwe en frisse ideeën van jonge
mensen geven we graag ruimte. Juist de mix van mensen maakt ons werk succesvol. Het gaat om
het talent dat je hebt, niet om je functie of je werkervaring. Om de regie van cliënten te vergroten,
moeten teams en medewerkers zelf ook invloed en regelruimte hebben. Daarom werken we bij
Cello met vitale teams. Bij Cello zijn we er trots op dat we werken en leren volgens de ‘LEV
methode’ (LEV staat voor Leren en Versterken). Deze methode hebben we samen met het Koning
Willem I College ontwikkeld en is uniek. Studenten en medewerkers werken heel nauw met elkaar
samen.
De volgende drie pijlers vinden we belangrijk:
- eigenaarschap: je voelt je zelf verantwoordelijk voor je leerproces en pakt daarin zelf de
regie;
- krachtgericht: je werkt vanuit jouw talenten en mogelijkheden, kijkt naar groei en
ontwikkeling;
- werkplek is leerplek: in het werk van alledag, dat is waar je leert.

7.2

Optimaal werkvermogen

Op medewerkers moet je zuinig zijn. Medewerkers die lekker in hun vel zitten, geven het beste van
zichzelf. Er komt meer uit hun handen, ze zijn flexibel, actief en gemotiveerd. Het resultaat:
tevreden cliënten én collega’s. Zo dragen we allemaal bij aan een zo goed mogelijk leven voor de
cliënt. Met het project ‘Optimaal werkvermogen, goed voor elkaar!’ besteden we hier extra
aandacht aan.
Zoals we ook bij cliënten zo veel mogelijk werken op basis van behoeften en wensen doen we dat
ook als het gaat om het werkvermogen versterken. We hebben daarom onderzocht en ervaren
welke ondersteuning we het best kunnen bieden aan medewerkers. Door in gesprek te gaan met
teams, door vragen te stellen aan collega’s, door ervaringen uit te wisselen met leidinggevenden
tijdens workshops én door de samenwerking tussen en met (verzuim)specialisten te versterken.
Zo weten we nu waar we meer aandacht aan moeten besteden en welke interventies
medewerkers helpen om te werken aan hun werkvermogen.
Volgende stap in werkvermogen
We merken dat we bij Cello al vaak bezig zijn met ons werkvermogen. Soms bewust, vaak
onbewust. Hier bouwen we op voort. We hebben het aanbod uitgebreid en ook kunnen
medewerkers zelf stappen zetten.
Aanbod:
● We hebben ervoor gezorgd dat het volledige aanbod en de beschikbare ondersteuning op
een zichtbare plek te vinden is.
● Eind 2020 was er op het gebied van optimaal werkvermogen een open aanbod
beschikbaar in de vorm van workshops voor teams en individuele medewerkers.
● We hebben het ontwikkelgesprekbeleid geëvalueerd en stimuleren vitaliteitsgesprekken.
● We werken het vitaliteits-ambassadeurs concept verder uit.
● We delen ervaringen, zodat we elkaar kunnen inspireren en samen blijven leren.
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Wat medewerkers zelf kunnen doen:
● Blijven doen wat ze deden om hun werkvermogen te versterken.
● Zelf initiatieven nemen en aandacht vragen voor hun werkvermogen.
● Teamgesprekken te organiseren over onderwerpen, zoals ontwikkelen, werk-privé balans
of positief denken.
● Aangeven bij hun leidinggevende of P & O waar hun behoeften liggen en ervaringen en
verhalen delen met elkaar.
Verzuim
Door aandacht te geven aan werkvermogen zijn medewerkers beter inzetbaar en voorkomen we
verzuim. Juist tijdens corona was verzuim een extra aandachtspunt. Medewerkers hebben
knetterhard gewerkt en hadden het gevoel in een ‘overlevingsstand’ te staan.
De belasting van teams en medewerkers was in die periode extra groot.
Tijdens de eerste coronagolf zagen we een piek in de verzuimcijfers. In de tweede golf bleef die
achterwege. Het verzuimpercentage in 2020 was wel duidelijk hoger dan begroot.

7.3

Leren en ontwikkelen met de zorgprogramma’s

Voor het behoud en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers hecht Cello groot belang aan
het continu leren en ontwikkelen. Medewerkers moeten de juiste competenties hebben om aan te
kunnen sluiten op de behoeften en wensen van cliënten, nu en in de toekomst. Nu we de
zorgprogramma’s een belangrijke positie hebben gegeven hebben willen we het leren en
ontwikkelen op basis van de zorgprogramma’s extra aandacht geven.
In de zorgprogramma’s hebben we beschreven welke competenties van belang zijn. Bijvoorbeeld
voor het toepassen van methodieken die we bij Cello hanteren. Zo spreken we vanuit wonen,
dagbesteding en/of behandeling dezelfde taal en zorgen we voor samenhang in de
ondersteuning.
We vragen van medewerkers om in beeld te hebben of de huidige competenties aansluiten op
wat de cliëntengroep en het bijbehorende zorgprogramma van hen vraagt. En dat medewerkers
vervolgens de juiste kennis en competenties ontwikkelen.
Daarnaast bieden we nieuwe medewerkers een intensiever introductietraject met nadrukkelijk
aandacht voor methodisch werken en professioneel handelen in lijn met ons Mensbeeld, de
kernwaarden en de zorgprogramma’s.
Wat wilden we bereiken?

Hoe is dit gelukt?

De ontwikkelteams hebben een
competentieprofiel opgesteld en
hebben het gewenste professionele kennis- en
competentieniveau beschreven.
- Professionele ontwikkeling is in het teamplan
opgenomen.

- Het concept competentieprofiel voor het
basiszorgprogramma is later klaar dan
beoogd, namelijk begin 2021. De
specialistische profielen worden op basis
hiervan ontwikkeld.
- Het teamplan en daarmee ook het opnemen
van een leer- en ontwikkelplan hierin,
gekoppeld aan de zorgprogramma’s, wordt
door een deel van de teams uitgesteld
vanwege corona. We hebben hierin ruimte
gegeven tot en met het eerste kwartaal 2021.
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Er is een (meet)instrument dat gebruikt wordt
om op teamniveau vast te stellen in hoeverre
de zorg overeenkomt met de normen van
basis- en de specialistische zorgprogramma’s.
Het is geïntegreerd in de interne audits.
- Er is een werkwijze ontwikkeld en in de
praktijk gebracht. Verbeterpunten zijn terug te
vinden in het teamplan.

Er is een ontwerpteam samengesteld (onder
begeleiding van Q-consult) om tot een plan te
komen voor structurele interne (brede) audits.
In december is dit plan opgeleverd en
goedgekeurd. De audit-thema’s zijn gekoppeld
aan de (meerjaren)doelen van Cello en leveren
input voor de teamplannen.

Er is een introductietraject voor nieuwe
medewerkers dat helpt om zich te verbinden
met Cello met hoofd, handen en hart.
- Het introductietraject is ingevoerd en in de
tweede helft van het jaar geëvalueerd.

Het introductietraject voor nieuwe
medewerkers is begin 2020 vanwege corona
tijdelijk gestopt. In het tweede kwartaal is dit
omgezet naar een digitale variant. Die is in
september gestart.

7.4

Samenwerking gedragskundigen en managers

De samenwerking tussen gedragskundigen en managers zorg- en dienstverlening (mzd’ers)
willen we helder en eenduidig organiseren. Die samenwerking is cruciaal, zowel vanuit cliënt- als
uit organisatieperspectief.
De eenheid en samenhang in methodisch werken moet overal herkenbaar zijn – en moet
voorgeleefd worden door de gedragskundigen en de mzd’ers.
Wat wilden we bereiken?

Hoe is dit gelukt?

Gedragskundigen en mzd’ers werken
schouder-aan-schouder aan (de organisatie
van) menswaardige zorg, op basis van een
duidelijke taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling.
- Structuur en werkwijzen voorzien hierin.

Het onderzoek waar, wanneer en hoe dit
‘schouder-aan-schouder-principe in de
praktijk noodzakelijk is, is meegenomen in het
onderzoek naar de (top)structuur. Dit
onderzoek is door corona uitgesteld. Voor het
organisatie ontwikkelingstraject ‘naar een
passende topstructuur’ is in het 3e kwartaal
samen met OR en CCR een adviseur
geselecteerd. Deze heeft een stapsgewijs plan
van aanpak geformuleerd en hiermee zijn we
gestart.

7.5

Teamreflectie en teamplan

Een onderdeel van het methodisch werken als team is de teamreflectie. Samen met de kaderbrief
vormt dit de input voor het teamplan. In de infographic ‘Werken met teamplannen’ lees je hier
meer over.
35 teams met in totaal 361 medewerkers hebben in 2020 de teamreflectie doorgestuurd. Dit is
ongeveer de helft van wat er in 2019 was doorgestuurd. Door corona hebben we de ruimte
gegeven om in het eerste kwartaal 2021 de teamreflectie te doen en het teamplan te maken. We
zien net als vorige jaren dat er meer teamreflecties plaats vinden dan dat er worden
doorgestuurd.
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Het beeld van de teamreflecties is overwegend positiever dan de voorgaande jaren. Zo zijn
medewerkers positiever over de relatie in de driehoek, over de veiligheid van de zorg en
ondersteuning en hoe ze het doen als team. Ten opzichte van 2019 zijn medewerkers minder
positief over het werken volgens Mijn Plan. De audits Mijn plan in Ons (tweede helft 2020)
brachten in beeld wat er beter kan (zie 4.2) en dit heeft tot een minder positief oordeel geleidt.
Hier lees je meer over de teamreflecties.
Aangezien de teamplannen ook de plek is om de teamontwikkeling vast te leggen is er onderzoek
gedaan door het opleidingscentrum naar deze plannen. Zij hebben zo’n 60 teamplannen bekeken
en zijn met verschillende betrokkenen hierover in gesprek geweest. Wat opviel was dat:
- MZD-ers er het afgelopen jaar vaker voor kozen om het plan zelf te maken om teams te
ontlasten,
- het vaak lastig is om een teamplan met en van het team te maken, en ook om het levend
te houden gedurende het jaar,
- het helpend is om een professionele driehoek (MZD-er, CB-er en gedragskundige) te
hebben die gelooft in het nut van het teamplan, dat het team dit kan en vasthoudend is in
deze methodische manier van werken,
- er veel verschillende formats zijn,
- de doelen vooral actiegericht zijn, gericht op organiseren, en minder op reflectie, dialoog
en het creëren van toekomst,
- de thema’s uit de kaderbrief goed herkenbaar in de plannen terug komen,
- er nog grote verschillen in de aandacht voor teamontwikkeling, met name in relatie tot de
zorgprogramma’s.
De onderzoekers adviseren om opnieuw naar het proces te kijken, onder andere vanuit de
volgende vragen:
● Hoe maak je de slag naar continue ontwikkeling met behulp van teamplannen?
● Hoe houden teams zicht op voortgang?
● Wat zou het de moeite waard maken om te investeren in een slag op teamplannen?
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Lessen en successen, trotse teams
Cello blijft zich actief presenteren als aantrekkelijk werkgever met wervingscampagnes,
een introductieprogramma, een 100-dagen gesprek, en met leer- en
opleidingsmogelijkheden.
Met het project ‘Optimaal werkvermogen, goed voor elkaar’ hebben we extra aandacht
gegeven aan het versterken van het werkvermogen van onze medewerkers. We hebben
onderzocht wat zij nodig hebben om lekker in hun vel te zitten en hun werk met passie en
inzet te kunnen blijven doen. Daarvoor is het aanbod van workshops geactualiseerd en
hebben we op een rijtje gezet wat medewerkers zelf kunnen doen om hun werkvermogen
te versterken.
Door het werkvermogen te versterken leveren we een bijdrage aan het beperken van het
verzuim. Wat dat betreft gooide corona roet in het eten: medewerkers en teams voelden
zich extra belast om de zorg aan onze cliënten goed te regelen. Tijdens de eerste
coronagolf zagen we een piek in de verzuimcijfers; die bleef tijdens de tweede golf
gelukkig achterwege. Het verzuimpercentage (7,95%) is wel duidelijk hoger dan begroot
(6%) en hoger dan het landelijke gemiddelde in de branche (6,51%). In 2021 wordt er per
sector een aanpak ontwikkeld om het verzuim terug te brengen.
Het leren en ontwikkelen met behulp van de zorgprogramma’s heeft verder invulling
gekregen. Ontwikkelteams zijn gestart met het beschrijven van competentieprofielen. Er is
een meetinstrument ontworpen, een structurele audit, waarmee we onder andere de
ontwikkelingen kunnen volgen. In de kennismaking voor nieuwe medewerkers hebben de
zorgprogramma’s een belangrijke plaats. Met name de ontwikkeling van
competentieprofielen heeft vertraging opgelopen.
De coronacrisis is een positieve impuls voor de samenwerking tussen gedragskundige en
manager. Deze samenwerking krijgt verder vorm en inhoud gekoppeld aan het plan voor
het organisatie ontwikkelingstraject “naar een passende topstructuur”.
Er zijn minder teamreflecties doorgestuurd dan vorig jaar (35 teams deden dit in 2020).
Ten opzichte van 2019 zijn de reflecties positiever over de relatie in de driehoek, over de
veiligheid van de zorg en ondersteuning en hoe ze het doen als team. Medewerkers zijn
minder positief over het werken volgens Mijn Plan. Als oorzaak zien we de audits Mijn
Plan in Ons (tweede helft 2020). Door de audit kwam in beeld wat er beter kan.
In de teamplannen zijn de thema’s waarvoor in de kaderbrief extra aandacht wordt
gevraagd goed te herkennen. Een onderzoek naar deze plannen laat zien dat het vaak
nog lastig is om een plan met en van het team te maken. En om eraan vast te houden
gedurende het jaar. Het is helpend is om een professionele driehoek (MZD-er, CB-er en
gedragskundige) te hebben die gelooft in het nut van het teamplan, gelooft dat het team
dit kan, en vasthoudend is in deze methodische manier van werken.
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8.

Evenwichtige bedrijfsvoering

8.1

Financieel beleid

In financiële zin kunnen we het jaar met een positief resultaat afsluiten. Na een jaar met veel
onzekerheden is dit een prettige vaststelling. Zo bleef compensatie voor de meerkosten vanwege
corona lang onduidelijk en hing deze af van de landelijke verdeelruimte.
Evenals vorige jaren is er een positief resultaat op huisvesting (+ 1,3.mln.) en een negatief
resultaat op zorg (-0,5.mln.).

Afgelopen jaar zijn stevige stappen gezet in de rapportagecyclus. De kwartaalrapportages zijn
uitgebreider en kennen een grotere variëteit aan onderwerpen. We leveren ze sneller op en kijken
veel meer vooruit dan terug. De financiële gevolgen van Corona maakten het ons daarbij niet
makkelijk. We hebben aannames moeten doen, inschattingen moeten maken en vergelijkingen
met vorig jaar getrokken. Dat heeft ons geleerd om met bandbreedtes te werken. Die les nemen
we mee naar de rapportages in 2021.
Vanaf 2019 zijn de tarieven van de zorgzwaartepakketten aangepast. Voor Cello als geheel
betekent dit dat we erop vooruit gaan. Aangezien budgetten binnen Cello de cliënt volgen
betekent dit voor onderdelen minder inkomsten en voor andere onderdelen meer. Deze interne
herverdeling krijgt geleidelijk aan vorm.
Resultaten:
De uitgaven zijn in evenwicht met de ZZP-inkomsten.
Wat wilden we bereiken?

Hoe is dit gelukt?

Managers werken aan professionele
zorginhoud binnen beschikbare
ZZP-inkomsten.
- Werkwijze en rapportage zijn op orde. We
zien evenwicht tussen de inkomsten en
uitgaven op sectorniveau.
- Voor WSZ (hier ligt de grootste opdracht)
zal dit pas in de maand december zijn bereikt.

- De tekorten in de sector WSZ zijn toe te spitsen
op een (klein) deel van de woningen (4 locaties).
De oplossing voor de vraagstukken zal
sectoroverstijgend gezocht moeten worden. Voor
cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag wordt
opnieuw en geïntegreerd naar dit aanbod
gekeken om zo tot een passend en kostendekkend
ontwerp te komen. Een evenwichtige begroting
voor de sector WSZ zal nog niet in 2021 bereikt
worden. Uit het nieuwe ontwerp gaat blijken hoe
en wanneer dit realiseerbaar is.
- De impactanalyse van de teruglopende
inkomsten voor dagbesteding heeft stil gelegen
tijdens de coronacrisis. Niet alleen omdat de
beleidsadviseur die hiernaar onderzoek deed
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ingezet is in het kernteam corona. Ook worden de
resultaten nu beïnvloed door het zorginhoudelijke
coronaeffect.
- Het financieel beleid is er steeds meer op gericht
om prognoses te maken en zo te voorspellen hoe
het financieel resultaat zich ontwikkelt. Zo kunnen
we beter tijdig reageren.

8.2

Slimmer werken met onze applicaties

In 2020 legden we bij Cello een basis voor Informatiemanagement, in 2021 bouwen we daarop
verder. De teams van I&A en Planning & Control trekken daarin samen op. We investeren hierin
omdat we het belangrijk vinden om de juiste informatie op het juiste moment en veilig bij de juiste
gebruiker te hebben.
Kernapplicaties
Door te standaardiseren werk je slimmer en haal je meer uit de beschikbare middelen. Bij Cello
maken we de keuze om zoveel mogelijk te werken met standaard applicaties (dus geen
maatwerk) waarin we - bij voorkeur - meerdere bedrijfsprocessen kunnen onderbrengen. Die
noemen we kernapplicaties. We hebben er drie: Google, Ons en AFAS. We werken er naartoe dat
we zoveel mogelijk ICT-oplossingen kunnen integreren in één van de kernapplicaties. Daarmee
maken we het aanbod aan applicaties (ons applicatielandschap) overzichtelijker. Dat is
gemakkelijker voor de medewerkers die er in moeten werken én bovendien zijn we goedkoper uit.
Een belangrijke voorwaarde daarvoor is wel dat de kernapplicaties goed werken. Daarvoor is
professioneel applicatiebeheer onmisbaar. In het terugkerende Applicatie Overleg (AO) maken we
afspraken over de (kern)applicaties van Cello en de manier waarop we deze blijven verbeteren.
Omdat we het applicatiebeheer op Cello niveau willen inrichten wordt het beheer van de
applicatie dienstoverstijgend ingericht. In het applicatiebeheer zijn verschillende rollen benoemd
en uitgewerkt: applicatie eigenaar, kernapplicatiebeheerder, functioneel beheerder en technisch
beheerder. Ook is een overlegstructuur vastgesteld. Via ‘change management beleid’ maken we
afspraken over hoe we omgaan met wijzigingen aan de applicaties, het installeren van updates
en hoe we wijzigingen testen.
Applicatielandschap
Het liefst houden we uiteindelijk alleen de drie kernapplicaties over, maar zo ver zijn we nog niet.
We brengen eerst in kaart wat er allemaal is binnen Cello, hoe systemen onderling met elkaar
‘praten’ en hoe, waar en door wie data wordt vastgelegd. Dat noemen we het
applicatielandschap. Waarom willen we het eenvoudiger maken? Als we met minder applicaties
kunnen werken, kunnen we informatie meer op maat en gemakkelijker aanbieden. Dat betekent
dat je sneller inzicht hebt in gegevens die voor de organisatie belangrijk zijn en sneller kunt
reageren op veranderingen die eventueel nodig zijn.
Data die we vastleggen moeten juist, betrouwbaar en volledig zijn. Er is vastgelegd wie hiervoor
verantwoordelijk is en hoe we hierop controleren. We verzamelen deze gegevens en analyseren
ze om bedrijfsmatige inzichten te verkrijgen. Zo kunnen we steeds beter ontwikkelingen
voorspellen en keuzes maken voor de toekomst. Cello als intelligente organisatie.
Wensen of ideeën?
Zoals gezegd werken we bij Cello toe naar het gebruik van minder applicaties. Wensen, behoeften
of ideeën over een verandering in één van de huidige applicaties of een wens voor een nieuwe
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applicatie (denk aan: programma’s, website, apps etc.) worden die voortaan opgepakt door het
Cello Informatie Overleg (CIO). Dit is een aangewezen groep medewerkers die zich buigt over dit
soort wensen en ideeën. De intake voor zo’n applicatie verzoek wordt gedaan door een
medewerker van informatiemanagement en vervolgens ingebracht in het CIO. Het CIO beslist of
er een nieuwe applicatie wordt aangeschaft of dat de gevraagde functionaliteit wordt
geïmplementeerd in een kernapplicatie. Een verzoek dien je in via de Servicedesk ICT. Dit is de
nieuwe naam voor het centrale punt voor het aanvragen van dienstverlening, het melden van ICT
gerelateerde storingen en klachten en het stellen van vragen over alle applicaties van Cello.

8.3

Duurzaamheid

Ook bij Cello dragen we graag ons steentje bij aan een beter milieu. Minder CO2 uitstoot én slim
investeren om de energierekening zo laag mogelijk te houden. Al een aantal jaren maken we werk
van het verduurzamen van onze gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen.
In 2020 heeft Cello zich verbonden aan de zogenaamde ‘green deal’. Daarmee verbinden we onze
inspanningen om te verduurzamen aan vier doelen:
- CO2-neutraal zijn: de opdracht van Cello is om in 2030 vijftig procent minder CO2 uit te
stoten ten opzichte van 2017. Aan dit doel werken we op natuurlijke momenten, bij
nieuwbouw of bij renovatie van bestaande gebouwen. Dit gaat over duurzame
alternatieven voor stroom en gas. Maar er is méér nodig, bijvoorbeeld het stimuleren van
duurzaam gedrag in de woon- en werkomgeving, het aanhaken bij gemeenten en hun
transitie visie over warmte, het aangaan van gesprekken met verhuurders;
- circulair werken: dit betekent dat we gaan werken zonder afval te produceren. Één van de
inspanningen die hiervoor in 2020 is gedaan, is dat er een marktplaats is gestart om
hergebruik van spullen te stimuleren;
- medicijnen uit afvalwater: op dit moment is dit doel nog niet concreet te maken voor de
gehandicaptenzorg;
- gezondheid en herstelbevorderende leefomgeving: in ruimtes waar veel mensen
samenkomen en waar weinig buitenlucht naar binnen komt, spannen we ons in om de
luchtkwaliteit te verbeteren. Een voorbeeld waar we dit hebben toegepast is bij de
renovatie van dagcentrum Eygenweg. Andere inspanningen die we doen zijn het
realiseren van een aangename lichtsterkte en akoestiek. We nemen maatregelen om
hinderlijke geluiden en galm te dempen, zodat het prettig wonen en werken is.

8.4
-

-

Lessen en successen, evenwichtige bedrijfsvoering
Cello sluit 2020 af met een positief financieel resultaat.
Het is voor de specialistische zorg nog niet haalbaar om de uitgaven en de ZZP-inkomsten
in evenwicht te krijgen. Voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag wordt opnieuw en
geïntegreerd naar dit aanbod gekeken om zo tot een passend en kostendekkend ontwerp
te komen. Een evenwichtige begroting voor deze doelgroep zal nog niet in 2021 bereikt
worden.
De impactanalyse van de lagere tarieven voor dagbesteding is door corona vertraagd.
Ook wordt de analyse bemoeilijkt door het effect van de coronacrisis op de cijfers.
In de financiële rapportages kijken we steeds meer vooruit. In 2021 willen we tot een
integrale bestuursrapportage komen met een samenhangend beeld op ‘een goed leven’,
‘trotse medewerkers’, en een ‘evenwichtige bedrijfsvoering’.
Er zijn goede stappen gezet om het informatiemanagement op een gestructureerde en
moderne manier neer te zetten. Zo kunnen we de applicaties en de beschikbare data
steeds beter inzetten ter ondersteuning en verbetering van onze zorg.
Cello heeft zich verbonden aan de green deal en daarmee aan inspanningen om te
verduurzamen.
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9.

Terug- en vooruitblik

9.1

Raad van bestuur blikt terug en kijkt vooruit

We kijken terug op een bijzonder, dynamisch en bewogen corona-jaar. We zijn ontzettend trots op
de inzet, veerkracht en flexibiliteit van onze medewerkers. We spreken onze oprechte waardering
uit voor hoe cliënten, hun vertegenwoordigers en onze vrijwilligers hebben meebewogen en
meegedacht in een lastige tijd die voor eenieder veel langer duurde dan aanvankelijk verwacht en
gehoopt.
Samen hebben we er het beste van gemaakt. Voor menigeen was het een hele pittige periode.
Cliënten, verwanten en collega’s die zelf besmet raakten met het virus met alle gevolgen van
dien. Enkelen daarvan die ons zelfs ontvielen. Dan wel dierbaren in ieders omgeving die besmet
raakten of het leven hebben gelaten, al dan niet veroorzaakt door corona. Een periode die veel
van ons allen heeft gevraagd. Tegelijkertijd zijn er ook hele positieve effecten tijdens de crisis
ontstaan. De vertraging en verstilling die door corona ontstond en de soms lastige keuzes waar
wij voor hebben gestaan, hebben geleid tot meer verbinding met en begrip voor elkaar. Kortere
lijnen, snelle en effectieve besluitvorming en een “overall” ervaren goede communicatie werden
duidelijk zichtbaar. In het begin van de crisis doorgaans nog veelal “top down”, maar al relatief
snel verbreed door het goede werk van tal van mensen waaronder zij die actief deelnamen in de
diverse “satellieten”.
Belangrijk, ook nu, is dat we gezond en vitaal blijven. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn,
kunnen we de maatregelen langzaam gaan afbouwen. Dit zullen we stap-voor-stap doen. En
zoals het vóór corona was, zal het waarschijnlijk niet meer worden. Samen geven we handen en
voeten aan het ‘nieuwe normaal’. Dit vraagt tijd en aandacht van ons allen.
Opnieuw prioriteren
Veel van onze tijd en energie is in 2020 uitgegaan naar de organisatie van onze zorg in relatie tot
corona. Daardoor is vertraging ontstaan op voorgenomen plannen op onderwerpen als
zorgprogramma’s, werken in Ons en de invoering van de Wzd. Er was weinig aandacht om deze
onderwerpen écht te doorleven. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe ideeën, doelen en ambities
voor 2021. Dit maakt dat we opnieuw onze prioriteiten moeten stellen, zowel in de jaarplanning
als in het meerjarenbeleid.
Houvast
In het mensbeeld en onze kernwaarden vinden we houvast in tijden dat het lastig is. Deze vormen
dan ook ons fundament van ons denken en handelen. Dat maakt dat we deze nóg beter willen
verankeren in alles wat we doen.
Tegelijkertijd halen we onze houvast uit heldere verbindingen: tussen mensen en onderdelen van
onze organisatie. Om die reden maken we werk van het ontwikkeltraject ‘naar een nieuwe
topstructuur’. Deze structuur draagt eraan bij om het goede leven van de cliënten écht centraal te
stellen. Echter, de structuur kan enkel faciliteren en volgt de strategie en niet andersom. De
structuur is dan ook geduldig….het zijn uiteraard de mensen die het doen!
Verbinden
Verbinden betekent ook in verbinding zijn met cliënt en hun netwerk. De contacten rondom de
corona-maatregelen hebben de afstemming verbeterd. Dit willen we vasthouden en als vliegende
start gebruiken om de samenspraak en medezeggenschap, met name op groepsniveau te
versterken. Dit alles hangt samen met onze meerjarendoelstelling om de regie van cliënten verder
te versterken.
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Toekomstbestendig
Veel ontwikkelingen -en ook de stagnatie ervan- hangen samen met het ontwikkelen en continu
verbeteren van menslievende zorg en dienstverlening. Het goede leven samen met cliënten en hun
verwanten vorm en inhoud te geven. De ontwikkeling van o.a. de zorgprogramma’s maken hier
onderdeel van uit. Een belangrijke pijler daarbinnen is een toekomstbestendig aanbod te
ontwikkelen voor de groeiende groep cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het streven is
het ontwerp hiervan in 2021 gereed te hebben en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk te
hebben gestart. Het spreekt voor zich dat de zorg- en ondersteuningsvraag zich continu
ontwikkelt. Vanuit “de driehoek”, de cliënt, diens verwant/vertegenwoordiger en de
zorgprofessional leren, ontwikkelen en vernieuwen dan ook op basis van de ervaringen opgedaan
in de dagelijkse praktijk.
Dat vraagt om een proces waarbij we met elkaar op basis van reflectie stapsgewijs verbeteren en
ontwikkelen.
We vinden het van belang om ingezette veranderingen vast te houden en in de praktijk te volgen.
Een mooi voorbeeld zijn de audits Mijn Plan in Ons. Zij geven het beeld dat het methodisch
samenwerken met en rondom de individuele cliënt nog niet is waar wij naar streven. De audit is
een belangrijke impuls geweest om te verbeteren en dit willen we vasthouden. Het raakt de kern
van het zorgproces.
Om ingezette veranderingen in de praktijk te volgen gaan we ook op andere thema’s auditeren.
De plannen hiervoor zijn inmiddels klaar.
Voldoende goede professionals
Samenwerken aan een goed leven voor mensen met een beperking kan alleen met voldoende
goede professionals. Het binden en boeien van onze bevlogen en betrokken medewerkers blijft
dan ook onze grote aandacht behouden. Ook willen we sterk staan op de arbeidsmarkt. We
investeren daarom in ons werkgeversmerk met gerichte campagnes. Cello is en blijft daarmee een
aantrekkelijk werkgever.
Samen op weg
Al met al kunnen we concluderen dat we, ondanks de roerige tijd, met elkaar goede stappen
hebben gezet die bijdragen aan een goed leven van onze cliënten. Soms wat minder snel dan we
wilden, maar altijd met het juiste doel voor ogen.
Wij danken alle cliënten en hun verwanten voor het feit dat ze hun zorg- en ondersteuning aan
ons toevertrouwd hebben; voor hun inzet, betrokkenheid, geduld, begrip en prettige
samenwerking. Onze oprechte dank en waardering spreken we uit naar al onze medewerkers en
vrijwilligers. Dank je wel voor jullie enorme inzet en veerkracht. We zijn ontzettend trots op jullie!

Toine van der Pol en Marc Bindels
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9.2

Reflectie en visitatie

Kijk hier voor de reflecties op het jaarverslag door centrale cliëntenraad, ondernemingsraad,
ervaringsdeskundigen en Raad van Toezicht.
verslag reflectie op jaarbeeld met CCR (3 mei 2021)
verslag reflectie op jaarbeeld met OR (4 mei 2021)
verslag reflectie op jaarbeeld met ervaringsdeskundigen (4 mei 2021)
verslag reflectie op jaarbeeld door raad van toezicht (17 / 18 mei 2021)
En kijk hier voor het verslag van de visitatie door SWZ aan Cello op 18 mei jongstleden:
verslag van visitatie door SWZ (18 mei 2021)
Reageren op dit jaarverslag?

Cello
De Ring 14
5261 LM Vught
Telefoon: (088) 345 10 00
E-mail: communicatie@cello-zorg.nl
www.cello-zorg.nl
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