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Sherpa
Sherpa ondersteunt zo’n 1600 mensen met een beperking  
(en hun naasten) bij het leiden van een volwaardig leven binnen 
hun mogelijkheden. Sherpa doet dit op het gebied van  
wonen, werken, leren en ontwikkelen en vrije tijd in de regio  
Gooi & Vechtstreek, Eemland en Utrecht West.

Manifest

Elkaar verder brengen, dat is waar we bij Sherpa voor staan.  
Met als kernwaarden vertrouwen, onderzoekend en lef.

Visie op zorg

Voor ons is ieder mens uniek
We zien en respecteren iedere cliënt met al zijn kwaliteiten, talenten en  
hebben oog voor verschillen in mogelijkheden en behoeften. Wij onder
steunen cliënten in het maken van keuzes om het eigen leven vorm te geven. 
We luisteren naar de cliënt hoe hij het leven wil leiden binnen de mogelijk
heden die hij heeft. Wij begrijpen de vraag van de cliënt en zijn verwant. 
Cliënten voelen zich thuis bij Sherpa.

Professionals
We werken vanuit zorgprogramma’s, scholen via leerprogramma’s en  
hebben oog voor ontwikkeling en innovatie. Op zoek naar expertise als wij 
die niet hebben. Balans tussen cliëntvraag en professionele verantwoorde
lijkheid. We werken methodisch vanuit multidisciplinaire samenwerking.

Respectvolle dialoog
We gaan uit van respectvolle wederzijdse dialoog tussen cliënt, netwerk  
en professionals. De onderlinge relatie is de basis van waaruit wij werken.  
De cliënt heeft een vast contactpersoon. Afspraken liggen vast in het  
ondersteuningsplan en in de zorg en dienstverleningsovereenkomst.
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Bestuurlijke reflectie 
Terugkijkend op 2019 kan ik met trots zeggen dat er veel goed gaat binnen Sherpa. Dankzij bevlogen 
medewerkers en vrijwilligers èn betrokken cliënten en verwanten kunnen we met elkaar veel aan. Het 
is mooi om te constateren dat veel verbeterpunten die we in 2018 hadden benoemd ook daadwerkelijk 
zijn opgepakt. Een samenvatting hiervan staat in hoofdstuk 7. Wat me opvalt is dat er veel in samen
werking met elkaar, met cliënten en verwanten is opgepakt en dat dit bijdraagt aan meer onderlinge 
verbinding. Een belangrijke ontwikkeling waarin we ook in de komende jaren blijven investeren. 

Ook al gaat er veel goed, 2019 was geen gemakkelijk jaar. De zorgvraag blijft toenemen in complexiteit 
en intensiteit. Dit vraagt veel van de medewerkers in de teams en het Expertisecentrum. Ook de medi
sche zorg nam in intensiteit toe. Sherpa kende daarbij, zeker in de eerste helft van 2019, veel overlijdens 
in het cluster Senioren. 
2019 is het eerste jaar waarin op basis van de nieuwe besturingsfilosofie de organisatie is aangestuurd. 
Dat betekende een nieuwe directieraad, een zwaardere functie voor de managers zorg en ondersteu
ning, waarbij zij integraal verantwoordelijk werden voor alles wat zich in hun teams voordoet. Voor een 
groot aantal betekende dit ook aanvullende scholing. Een dergelijke verandering gaat nooit geruisloos. 
Ook voor Sherpa zijn er her en der consequenties zichtbaar geworden binnen teams, bij managers en 
ook in de bedrijfsvoering.

In 2019 werd ook de arbeidsmarktproblematiek in volle hevigheid duidelijk. Sherpa had in 2019
40 fte hardnekkige vacatures in de zorg. Deze konden helaas alleen met uitzendkrachten worden 
gecompenseerd. In diverse teams ging dit gepaard met hoog verzuim en ook een hoog verloop onder 
medewerkers. Processen die elkaar versterkten en moeilijk bij te sturen bleken. Dat heeft ook geleid  
tot kwaliteitsvraagstukken. Onder meer in het cluster EMB. Voor dit cluster is een aparte aanpak  
geformuleerd waarbij het management samen met ondersteuning vanuit de staf in de lead zijn.
Gelukkig kan Sherpa tegelijkertijd in de volle breedte steunen op veel vakbekwame en bevlogen  
medewerkers, zo blijkt ook uit het Effectory onderzoek. Daar mogen we trots op zijn.
De arbeidsmarktproblematiek heeft er ook toe geleid dat Sherpa, samen met Amerpoort en  
ROC Landstede, de opleiding van zijinstromers en eigen medewerkers zelf ter hand heeft genomen. 
Meer dan 100 medewerkers volgen deze eigen opleiding.

Het Kwaliteitskader zelf raakt steeds beter ingebed in het reguliere beleid. Er is een goede start ge
maakt met het cliëntervaringsinstrument Dit Vind Ik Ervan (DVIE), met een aantal belangrijke uitkom
sten. Ook de teamreflectie is in grote aantallen toegepast. De resultaten van deze twee bouwstenen 
leiden, samen met een groot aantal andere bronnen en registraties, tot dit rapport. Naar mijn mening 
geeft dit rapport een getrouw beeld van de kwaliteit van zorg in 2019. De reflecties vanuit de CCR, CVR 
en OR bevatten waardevolle aanknopingspunten voor komende jaren. Het beeld is opgebouwd langs de 
landelijk benoemde thema’s. Dat leidt hier en daar tot een versnippering binnen een specifiek thema. 
De diverse hoofdstukken moeten dan ook in hun samenhang gelezen worden. Voor alle onderwerpen 
geldt dat de samenwerking tussen management, CCR, CVR en OR van groot belang is. We hebben 
geprobeerd om steeds aan het begin van ontwikkelingen met elkaar te spreken om in samenwerking 
met elkaar nieuwe stappen te zetten. Ik ben er trots op dat dit vaak is gelukt. Dit jaar hebben we geen 
externe visitatie gehouden. Dat gaan we in 2021 wel weer doen. Het kwaliteitsrapport en de reflecties 
zijn besproken met de Raad van Toezicht.
Graag wil ik alle medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers bedanken voor alle inzet om samen 
iedere dag weer keihard te werken aan het realiseren van kwaliteit van zorg en leven voor onze cliënten. 
Daar gaan we komende jaren nog intensiever mee door.

Henk Kouwenhoven, Raad van Bestuur
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Reflectie vanuit de  
medezeggenschap 

We hebben het concept kwaliteitsrapport besproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR),  
de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) en de Ondernemingsraad (OR).  
Hieronder leest u hun reflectie op het kwaliteitsrapport.

Dit vindt de CCR van het kwaliteitsrapport Sherpa 2019

17 augustus 2020 heeft de CCR vergaderd over het kwaliteitsrapport Sherpa 2019. De CCR herkent  
de punten waaraan in 2019 aan is gewerkt. Nog steeds merkt de CCR dat het vernieuwde 
ondersteuningsplan helpt om goed met elkaar in gesprek te gaan. Ook het werken in de driehoek 
tussen cliënt, verwant en begeleider gaat beter. Cliënten zijn tevreden met het cliënt 
ervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’ 

Bij dit kwaliteitsrapport is een poster gemaakt. Daarop kunnen cliënten in het kort lezen wat er in het 
rapport staat. En ze kunnen met elkaar opschrijven hoe ze dit op hun locatie ervaren. De CCR vindt dit 
een heel goed initiatief. Zo betrek je veel meer cliënten.

Verbeterpunten
Er zijn ook een aantal verbeterpunten, vindt de CCR. 
•  Er mag meer aandacht komen voor voeding. Soms is het eten niet gezond en niet lekker.  

Want niet alle begeleiders hebben geleerd te koken.
• Sherpa mag nog meer aandacht geven aan toegankelijke informatie voor cliënten. 
•  Betrek cliënten nog meer bij onderwerpen die belangrijk zijn voor hen. Sherpa moet  

zorgen voor een goede inspraak: meedenken, meepraten en meedoen!

Dit vindt de CVR van het Kwaliteitsrapport Sherpa 2019

Positief rapport
De CVR heeft kennis genomen van de mooie ontwikkelingen die te lezen zijn in het kwaliteitsrapport 
2019 ‘Samen in verbinding’. Sherpa mag terecht trots zijn op de kwaliteit van de zorg die zij aan onze 
verwanten geven. Als we terugkijken naar onze reflectie op het kwaliteitsrapport van 2018 constateren 
we dat een aantal opmerkingen ook van toepassing zijn op het kwaliteitsrapport van 2019. Als CVR 
herkennen we de aandacht die er is voor de individuele cliënt en zijn netwerk. Het kwaliteitsrapport 
2019 leest als een zeer positief en succesvol jaar, echter niet alles was zo positief. De CVR mist voldoende 
zelfreflectie. 

Cliënttevredenheid en DVIE
De CVR vindt dat de uitkomst van de 92% tevredenheid van cliënten gebaseerd is op een smalle basis 
en zet vraagtekens bij de representativiteit ervan, temeer daar 40% van de DVIE gesprekken gehouden 
zijn in het cluster EMB, een cluster dat ten opzichte van de andere clusters ruimschoots aandacht krijgt 
in het hele kwaliteitsrapport. Doelgroepen die niet genoemd worden zullen zich minder herkennen 
in het rapport. Dit zal niet de bedoeling zijn, maar het komt wel zo over. De achterstand in het aantal 
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gehouden DVIE gesprekken wordt mede veroorzaakt doordat nog onvoldoende begeleiders opgeleid 
zijn voor het houden van DVIE gesprekken. In 2019 hebben begeleiders 25% minder tijd besteed aan 
deskundigheidsbevordering, met de huidige (personeels)problematiek vreest de CVR dat het moeilijk 
wordt de opgelopen achterstand in 2020 in te halen. 

Ervaringsdeskundigheid en medezeggenschap
In het kwaliteitsrapport is veel aandacht voor ervaringsdeskundigheid, ervaringsdeskundigen en  
medezeggenschap. In het rapport wordt hoofdzakelijk de ervaringsdeskundigheid van cliënten be
licht. Wat ervaringsdeskundigheid van verwanten betreft, herkent de CVR niet dat daar al aan gewerkt 
wordt. De CVR is wel tevreden over de intentie om volgend jaar meer aandacht te geven aan de  
ervaringsdeskundigheid van verwanten, zo zouden zij ook ingezet kunnen worden bij de interne  
beroepsopleiding en de introductie van nieuwe medewerkers. Ervaringsdeskundigen worden vaak  
verbonden met medezeggenschap, de CVR heeft al eerder opgemerkt dat ervaringsdeskundigen op 
veel meer gebieden inzetbaar zijn. Daar staan al mooie voorbeelden van in het kwaliteitsrapport. 

Medezeggenschap en ouderbetrokkenheid
In 2018 heeft de taakgroep medezeggenschap de eerste opdracht afgerond en in 2019 is gewerkt aan 
een vervolg opdracht. Als CVR hebben wij al eerder onze zorgen geuit over de geringe voortgang op 
dit thema. De CVR vindt het belangrijk dat cliënten en verwanten goed geïnformeerd worden over de 
implementatie van de WMCZ 2018 en op grond van deze informatie gemotiveerd raken en tot goede 
keuzes kunnen komen voor deelname aan de verschillende medezeggenschapsraden. Een betrokken en 
gewaardeerde medezeggenschap kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. 
Sherpa is voornemens een visie op ouderbetrokkenheid te ontwikkelen. Uiteraard juicht de CVR dit toe, 
maar het woord ouderbetrokkenheid dekt wat de CVR betreft niet de lading, immers steeds vaker zijn 
het de broers en zussen of andere verwanten die betrokken zijn bij de cliënt. Verwantenbetrokkenheid 
zou in dit geval een betere woordkeuze zijn. 

Communicatie
In de overlegvergaderingen met de bestuurder heeft de CVR regelmatig gesproken over de communica
tie naar de verwanten. De CVR is van mening dat er meer vanuit de directie en de bestuurder  
gecommuniceerd zou moeten worden als het over Sherpabrede zaken gaat. Een voorbeeld uit het  
kwaliteitsrapport is ‘Mijn Cura’, waar verwanten toegang hebben tot de dagrapportage. De toegang 
wordt weliswaar gefaseerd ingevoerd, maar alle verwanten hadden informatie moeten ontvangen  
dat deze mogelijkheid er is. 

Tot slot
Over het geheel genomen vindt de CVR de ontwikkelingen die in het kwaliteitsrapport worden weer
gegeven, goede ontwikkelingen. Cliënten die ondersteuning van Sherpa krijgen kunnen vertrouwen op 
een goede kwaliteit van zorg, ook als het om complexe en gevoelige zorg gaat. Uiteraard zijn hier en 
daar verbeteringen mogelijk. 

Dit vindt de OR van het Kwaliteitsrapport Sherpa 2019

Terugblik 
Met trots lezen we in dit rapport wat er allemaal het afgelopen jaar binnen Sherpa is gebeurd. Er is 
gewerkt aan vakmanschap van medewerkers. Dit kwam onder andere tot uiting in de film ‘Boven Jan’, 
die voor het eerst werd getoond tijdens het 50jarig jubileum van Woonwijk Eemeroord. Wat ook  
steeds meer naar voren is gekomen is de dialoog met de cliënt en zijn netwerk, dit komt mede door  
de methode ‘Dit vind ik ervan’.

De OR sprak vorig jaar de wens uit dat het werken in de driehoek, waarbij de relatie tussen cliënt, ver
want en medewerker wordt versterkt, cultuurgoed gaat worden. Met trots zien we dat dit steeds meer 
in de vezels komt van onze medewerkers. Deze vorm van persoonsgerichte ondersteuning vindt nu in 
steeds meer vormen plaats. Zo is binnen EMB ‘een schatkist vol leven’ ontwikkeld en geïntroduceerd; 
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een methodiek gericht op het gezins en levensverhaal van de cliënt, welke ook aansluit bij Senioren. 
Ervaringsdeskundigen nemen een belangrijke plek in bij de introductie van nieuwe medewerkers. Zij 
denken mee en geven input bij projecten, onderzoeken, thema’s in opleidingsplannen en presenteren 
zich zowel binnen als buiten de instelling. Dit is rijkdom! 

Tot zover de roze wolk.
Het aantrekken van nieuwe medewerkers, de arbeidsmarkt en het behoud van medewerkers zijn 
prioriteiten voor de OR. Medewerkers in het primaire proces zijn het gereedschap waarmee we moeten 
werken. Wij missen in dit rapport de aandacht voor duurzame inzetbaarheid, gezonde roosters, werk
druk, een juiste inzetbaarheid van functies, erkenning op de werkvloer en dialoog over wat er nodig is 
om met plezier en gezond te kunnen blijven werken. 
Verder mist de OR de ontwikkelingen binnen de ondersteunende diensten, zoals het facilitair bedrijf, 
het expertisecentrum, de back office en ICT. Hier mag men wat meer over publiceren, want ook deze 
mensen dragen hun steentje bij!

Vooruitblik
Met een vooruitblik naar de toekomst vindt de OR het belangrijk dat Sherpa scherp blijft op de punten 
werkdruk, teamontwikkeling, communicatie en samenwerking. Ook spreekt de OR de wens uit dat 
HRM in 2020 een prioriteit zal gaan worden.

De managers zorg en ondersteuning zijn nog volop bezig met hun ontwikkeling. Hier moet goed  
aandacht voor blijven bestaan, zodat de medewerkers zich gehoord en gesteund voelen. 
De OR zal zich ook in 2020 met hart en ziel inzetten voor deze speerpunten. 
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Persoonsgerichte  
ondersteuning

Ondersteuning vanuit  
de driehoek
In dialoog met de cliënt en/of verwant worden 
wensen en verwachtingen zichtbaar, naast de 
ondersteuningsbehoefte. Wensen, doelen en 
afspraken worden vastgelegd in het ondersteu
ningsplan. Medewerkers zijn, dankzij de inves
tering in kennis en door ervaring, steeds meer 
bedreven in het voeren van een goede dialoog. 
Hierdoor wordt beter ingespeeld op de wensen 
van de cliënt. Soms is het eenvoudig, soms is het 
heel ingewikkeld. Zeker als het gaat om cliënten 
die niet zelf kunnen aangeven wat zij nodig heb
ben. Een goede samenwerking tussen familie en 

professionals en tussen professionals onderling is 
dan essentieel. Het cluster Kind, Jongere en Gezin 
(KJG), en ook andere clusters, is al jaren actief rond 
de dynamische driehoek. Werken in de driehoek 
is in de vezels komen te zitten in dit cluster. De 
mensen die de training hebben gevolgd, kunnen 
allemaal een bepaalde ervaring noemen waarbij 
het kwartje viel. Een begeleider die in de opstel
ling van een ouder stond zei ‘‘Nu voel ik het pas. 
Wat heb ik die ouder altijd verkeerd beoordeeld’’. 
Om te zorgen dat het tussendoor niet wegzakt, 
hebben de medewerkers van het cluster KJG een 
kalender gemaakt met de twaalf belangrijkste 
thema’s. De kalender hangt op alle locaties van 
het cluster KJG, nieuwe medewerkers en ouders 
krijgen hem mee. Kennis en ervaring werden in 

We zien en respecteren iedere cliënt met al zijn kwaliteiten, talenten en hebben 
oog voor verschillen in mogelijkheden en behoeften. Wij ondersteunen cliënten 
in het maken van keuzes om het eigen leven vorm te geven. We luisteren naar 
de cliënt hoe hij het leven wil leiden binnen de mogelijkheden die hij heeft.  
Wij begrijpen de vraag van de cliënt en zijn verwant. Cliënten voelen zich thuis 
bij Sherpa. Een prioriteit voor de komende jaren is het versterken van de relatie 
tussen cliënt, verwant en medewerker (Kwaliteitsrapport 2018).
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eerste instantie veelal op teamniveau uitgewis
seld en begeleid. Steeds meer ontstaat de vraag 
naar maatwerk en dit wordt, bij voorkeur in  
gezamenlijkheid vorm gegeven. Dus ook bij voor
keur in nauwe samenwerking met verwanten. 
Niet overal gaat het samenwerken in de driehoek 
goed en dit vraagt onze blijvende aandacht.
Naast de samenwerking op individueel cliënt
niveau, gaat het ook om uitwisselen van kennis en 
ervaring. Dat overstijgt soms die ene persoon en 
kan van betekenis zijn voor velen, verwant of  
professional. Met deze blik is de basisleergang 
EMB ‘In stappen’ ontwikkeld, samen met ver
wanten en medewerkers. Er is ook gekeken naar: 
wat leren we van en met elkaar zodat we goed 
aansluiten bij wat moet en wat kan? Daarnaast 
leren medewerkers hoe essentieel de afkomst, het 
verleden van de cliënt is. Uit welk ‘nest’ komt ie
mand? Hoe is deze mens geworteld in zijn of haar 
gezin en hoe respecteren en omarmen wij dit? 
In de basisleergang EMB ‘In stappen’ zijn het de 
wederzijdse verhalen geweest die de verandering  
in inzicht brachten. Deelnemers hebben ervaren  
dat delen van ervaring, het uitspreken van ver
wachtingen en het niet schuwen van gevoelige 
thema’s, de relatie en wederzijds begrip flink kan 
verstevigen. 

Betrokkenheid van  
verwanten

Bij Sherpa wonen relatief wat oudere cliënten. De 
gemiddelde leeftijd is ruim 49 jaar. Helaas zijn er 
in 2019 ook verschillende cliënten overleden. Dit 
brengt met zich mee dat het ouder worden, maar 
ook verlies en rouw, steeds vaker onderwerp van 
gesprek is. Onder andere tussen cliënten, me
dewerkers en verwanten in de driehoek, tijdens 
teamreflectie en in dialoogsessies. Om meer 
inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg is de au
ditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HRM van de 
Raad van Toezicht in 2019 gestart met doelgroep
gerichte gesprekken met verwanten, cliënten en 
begeleiders en vervolgens met gedragskundigen 
en management. Tijdens het gesprek van de 
auditcommissie met ouders van cliënten met een 
ernstige meervoudige beperking kwam ook het 
thema verlies en rouw naar boven. 

Ouders, begeleiders, gedragskundigen en managers zorg en 
ondersteuning vertellen over deze moeizame jaren waarin Jan 
steeds meer Jan wordt. De documentaire gaat bij uitstek over 
langdurige zorg en het belang van samenwerking. Het laat ook 
zien dat het bij complexe zorgvragen essentieel is dat het team 
ondersteuning krijgt van goede multidisciplinaire begeleiding. 
En ook vanuit de ondersteunende diensten zoals de facilitaire 
en technische medewerkers. Zo biedt de organisatie optimale 
ondersteuning aan het primaire proces op de werkvloer. 

De documentaire ging in september in première tijdens het 
50jarig jubileum Woonwijk Eemeroord. En is daarna ook meer
dere keren getoond aan verwanten, medewerkers, collegaorga
nisaties en onderwijs. Dankzij deze documentaire ontstonden 
mooie, intensieve tafelgesprekken en nieuwe inzichten. Ook is 
gesproken over wat de film voor het onderwijs kan betekenen. 
De documentaire is ook getoond aan samenwerkingspartners 
op het gebied van huisvesting en facilitair, waardoor er meer 
inzicht en begrip is voor de doelgroep waar ook zij voor werken.

Dat een goede samenwerking tussen familie en professionals en tussen professionals  
onderling niet vanzelf gaat, laat de in 2019 gemaakte documentaire ‘Boven Jan’ zien.  
Een indrukwekkende en ontroerende film, die de zoektocht naar de juiste ondersteuning 
voor cliënt Jan weergeeft.

ArtikelDOCUMENTAIRE ‘BOVEN JAN’

“Wat gebeurt er 
met mijn kind als ik 
er niet meer ben?”

�“
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Verschillende verwanten spraken hardop hun zorg 
uit ‘wat gebeurt er met mijn kind als ik er niet 
meer ben?’. Een medewerker heeft deze vraag 
opgepakt en is middels verdiepend onderzoek 
in gesprek gegaan met een aantal ouders van 
cliënten met een ernstig meervoudige beperking. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat zij deze 
vraag doorgaans niet bespreken met hun familie, 
netwerk of met de professionals om hen heen. 
Ouders zijn veelal tevreden over de zorg; de we
tenschap dat hun kind bij Sherpa kan blijven wo
nen, is belangrijk voor ouders als zij bedenken dat 
zij een keer wegvallen. Dit laatste is een verwach
ting die niet uitgesproken wordt. De interviews 
met ouders laten zien dat het mogelijk is om in 
gesprek te gaan over dit precaire onderwerp,  
vanuit een respectvolle dialoog. Door dit thema 
meer bespreekbaar te maken, kan de betrokken
heid van ouders en verwanten op een zeer  
wezenlijk niveau verbonden worden aan de  
professionals binnen Sherpa. Het cluster EMB 
gaat hier mee aan de slag; de inspiratiedag  
in 2020 zal in het teken staan van ‘het goede 
gesprek samen verder’. 

Schatkist vol leven

Ouders geven aan hoe belangrijk het is dat mede
werkers het levensverhaal van de cliënt kennen. 
Zij zien dit als krachtig middel waarmee hun kind 
zich kan laten kennen als uniek individu. Een 
verhaal dat niet alleen gaat over de relatie tussen 
ouder en kind, maar ook over de overige gezinsle
den en het netwerk. En ook vanuit het perspectief 
van de ouders en de impact die het had, en soms 
nog heeft, op het gezin. In 2018 is de ‘Schatkist vol 
leven’ ontwikkeld, waarin tastbare herinneringen 
van de cliënt worden verzameld. Betrokkenen  
zijn heel enthousiast over de methodiek, welke 
inmiddels is opgenomen in de leergang Senioren.  
Binnen EMB is de methodiek ook onderdeel van 
de leergang, waarbij het gezinsverhaal ‘in de 
schatkist’ is gestopt. Daarbij is er specifieke aan
dacht voor het laten voortbestaan van het gezin 
zoals het in de kern is (geweest), ondanks het feit 

dat iemand bij Sherpa woont. 

In 2019 is onderzocht op welke wijze de 
‘Schatkist vol leven’ levend blijft, goed 
geïmplementeerd en geborgd kan 
worden. Uit dit onderzoek kwam het 
belang van een doorstart van het leer
netwerk binnen Sherpa naar voren. De 
positieve effecten van een leernetwerk 
zijn de communicatie (intern en extern), 
de multidisciplinaire samenwerking, de 

organisatie (stok achter de deur, duidelijke taak
verdeling en aanwezigheid van één verantwoor
delijk aanspreekpunt). De intrinsieke motivatie 
bij begeleiders om de cliënt voorop te stellen en 
de deskundigheid van de begeleider blijkt van 
doorslaggevend belang te zijn. Die intrinsieke 
motivatie heeft te maken met het inzien van de 
waarde van de Schatkist vol leven als een verbin
dende factor tussen cliënt, familie, begeleider en 
organisatie. We willen de waarde van de ‘Schat
kist vol leven’ een centralere rol geven binnen de 
organisatie en onderdeel maken van alle leer
programma’s. Ook gaan we de ‘Schatkist vol leven’ 
verdiepen met meer attributen en methoden, 
gefaseerd breder inzetten in de organisatie en een 
verbinding maken met het ondersteuningsplan. 
Over de schatkist is een filmpje beschikbaar.

Digitale ondersteuning 

Een mooie ontwikkeling is dat in 2019 alle cliënten 
toegang hebben gekregen tot wifi, waardoor 
cliënten en begeleiders de mogelijkheden van het 
internet kunnen benutten. We zien ook steeds 
meer cliënten met een eigen tablet. Het Digilab 
van Sherpa helpt cliënten om meer en beter 
toegang te krijgen tot moderne digitale middelen 
die hun kwaliteit van leven verhogen. Samen met 
cliënten, vrijwilligers en stagiaires zijn er in 2019 
mooie producten ontwikkeld. Bijvoorbeeld de app 
PickaPicto waar ook veel mensen buiten Sherpa 
van gebruik maken. Met PickaPicto kunnen enkele 
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pictogrammen gekozen worden waarmee de be
geleider of verwant via de smartphone eenvoudig 
met een cliënt kan communiceren. 

Een ander mooi product is de interactieve wand die 
inspeelt op de individuele behoefte van de cliënt, 
door het aanbieden van pictogrammen voor  
planning of het aanpassen van de sfeer in de  
huiskamer.

In 2019 is er onderzoek gedaan naar het effect van 
een Virtual reality bril bij mensen met een EMB. 
Hieruit kwam naar voren dat het gebruik van de  
bril kan bijdragen aan het vergroten van de 
bewegingsvrijheid van de cliënten en daarbij ook 
een verandering kan brengen aan het stukje eigen 
regie. Tevens viel op dat het aantal beweegmomen
ten overdag toenam, de cliënten fitter en alerter 
werden. Cliënten lieten zelfs merken dat zij de VR 
bril op wilden en namen hiermee meer initiatief  
tot activiteiten en bewegen. De uitkomsten van  
dit onderzoek geven input om het gebruik van  
VR meer en gerichter in te zetten bij mensen  
met een ernstige verstandelijke en/of uitings
beperkingen.

WAAR ZIJN WE TROTS OP?
•  Steeds meer medewerkers raken, dankzij de investering in kennis en door ervaring 

meer bedreven in het voeren van een goede dialoog
•  Het werken in de driehoek komt steeds meer in de vezels te zitten van Sherpa
•  Er is meer aandacht voor de cliënt als mens en het levensverhaal van de cliënt, zijn of haar familie  

en netwerk. Wij zijn ook trots op de ontwikkelde methodieken en de samenwerking
•  Ontwikkeling van digitale producten die bijdragen aan kwaliteit van leven van cliënten

WAAR GAAN WE MEE VERDER? 
• Het borgen van de methode ‘Schatkist vol leven’ en verbreden naar alle doelgroepen
• Sneller en slimmer gebruik maken van (zorg)technologie, die bijdraagt aan kwaliteit 
 van leven voor cliënten
• Blijven investeren in kennis, ervaring en samenwerken in de driehoek: het goede gesprek
•  Tijd en ruimte creëren om met elkaar stil te staan bij de ervaringen op het gebied van 

samenwerking tussen cliënt, verwanten en medewerkers

Mensen die ambulant worden begeleid zijn vaak 
moeilijk te bewegen tot verandering van hun 
leefstijl. Samen met sportschool Feel Good Studio 
bedachten medewerkers van Sherpa de leefstijl- 
en begeleidingsinterventie ‘Make Yourself Proud’. 

Door minimaal 2 keer in de week te sporten en daarnaast 
groepscoaching blijken de mensen fysiek en mentaal een 
stuk sterker te worden. Deelnemers zijn trots op hun erva
ringen en resultaten en enthousiasmeren daarmee ande
ren! Uit onderzoek blijkt dat de leefstijlinterventie Make 
Yourself Proud veel effect heeft. Zo zijn mensen minder 
eenzaam door contacten in de sportgroep, gaan beter om 
met tegenslag, zijn trots op zichtzelf en hun sportpres
taties. Ook hebben ze door het sporten geen tijd om te 
piekeren en krijgen hiervoor ook ontspanningsoefeningen 
voor thuis. Door de vaste begeleiding en de kleine, veilige 
groep houden ze het leefstijlprogramma goed vol.

MAKE YOURSELF PROUD

Kwaliteitsrapport  2019
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Ervaringsdeskundigheid 
en medezeggenschap

Ervaringsdeskundigheid

In het kader van het 50 jarig bestaan van de 
woonwijk Eemeroord heeft het symposium ‘Een 
schat aan ervaringen’ plaatsgevonden. Waardevol
le en inspirerende verhalen van diverse sprekers 
en ervaringsdeskundigen gaven aan dat het 
belangrijk is om goed te luisteren naar elkaar en 

het lef te hebben om aan te geven of je iets wel 
of niet kan. Maar ook leren om de juiste vragen 
te stellen en het betrekken van ervaringsdeskun
digen bij het maken van beleid. De gemeente 
Huizen is hierin een mooi voorbeeld. De wethou
der van gemeente Huizen en ervaringsdeskundige 
Vincent vertelden hoe de samenwerking in de 
praktijk eruit ziet. 

Wij willen onze cliënten begeleiding geven die echt aansluit bij wat zij ervaren, 
willen en nodig hebben. Daarom leiden we ervaringsdeskundigen op, zodat zij  
hun persoonlijke kennis en ervaring kunnen inzetten. Voor cliënten biedt het 
talentontwikkeling, persoonlijke groei en het versterkt hun positie. Voor Sherpa 
biedt het kansen om de begeleiding nog beter te laten aansluiten op wensen en 
mogelijkheden van cliënten. 

We vinden het belangrijk dat cliënten en hun familie rechtstreeks meepraten  
over zaken die voor hen van belang zijn op een locatie of binnen een team.  
We zetten in op het versterken van de lokale medezeggenschap, waardoor  
de betrokkenheid van cliënten wordt vergroot en de communicatie wordt  
verbeterd (Kwaliteits rapport 2018).
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Tijdens de jaarlijkse ontmoeting tussen de Raad 
van Toezicht, Raad van Bestuur, Centrale Cliën
tenraad, Centrale Vertegenwoordigersraad en 
Ondernemingsraad is ook gesproken over het 
belang van ervaringsdeskundigheid en hoe we dit 
kunnen inzetten bij Sherpa. Bijvoorbeeld bij het 
opleiden van medewerkers, de introductie van 
nieuwe medewerkers en casuïstiekbespreking. 
Daarbij is het belangrijk om ook verwanten (vanaf 
het begin) te betrekken als ervaringsdeskundi
gen. Een aandachtspunt dat werd benoemd, is 
dat ervaringsdeskundigen niet op de stoel van 
de medewerkers moeten gaan zitten. Ook werd 
aangegeven dat cliënten er niet te vroeg mee 
moeten beginnen, iemand moet het emotioneel 
wel aankunnen. 

Ervaringsdeskundigen

2019 was een belangrijk jaar voor het team van 
ervaringsdeskundigen. Iedere ervaringsdeskun
dige heeft een persoonlijk werkplan gemaakt en 
een persoonlijke presentatie. In hun jaarverslag 
staat te lezen wat ze allemaal gedaan hebben en 
dat is indrukwekkend. Ze hebben meegedacht in 
verschillende werkgroepen, zoals bij de nieuwe 
corporatewebsite, het project ‘Bemoei je er bui
ten’, het strategisch opleidingsplan en de werk
groep ‘Seksualiteit en kinderwens’. Ze hebben 
meegewerkt aan de open dag van Zorg en Welzijn, 
de roadtrip voor de bestuurder van Sherpa en ze 
gaven workshops bij de beroepsopleiding ‘Goed 
voor elkaar’. Ook gaven ze presentaties tijdens 
introductiedagen, maakten ze filmpjes voor con
gressen en gingen ze in gesprek met gemeente en 
wethouder. We leren veel van hen en zijn enorm 
trots op de ervaringsdeskundigen! 

Ook cliënten die (nog) niet zijn opgeleid als  
ervaringsdeskundigen zetten hun kennis in bij 
projecten, onderzoeken en netwerken. In het 
onderzoek ‘Bemoei je er buiten’ hebben enkele 
ervaringsdeskundigen zitting genomen in de 
stuurgroep als ‘critical friends’. Hun input en 
meedenken heeft mede geleid tot de behaalde 
resultaten. Dankzij hen is er een kwartetspel 
ontwikkeld waarmee ‘de lastige gesprekken’ op 
een speelse en laagdrempelige manier gevoerd 
zouden kunnen worden. Samen een spel spelen 
en ondertussen met elkaar in gesprek: dat werkt 
en dat wisten onze ervaringsdeskundigen als 
geen ander! We ontwikkelen steeds meer samen 
in gezamenlijkheid en benutten daarmee kennis 
vanuit de perspectieven van cliënt, verwant en 
medewerker.

Annette is ervaringsdeskundige en geeft presen-
taties aan begeleiders. Ze vraagt hen in de eerste 
plaats naar de mens te kijken en dan pas naar 
de beperking. ‘Ik wil een zo goed mogelijk leven 
leiden en heb daar hulp bij nodig’.

Door het werk van het team van ervaringsdeskundigen 
leert Annette veel mensen kennen en voelt ze dat ze er 
toe doet. “Ik kan van betekenis zijn voor een ander. Ook 
heb ik dit jaar veel geleerd zoals luisteren naar een ander, 
geduld hebben en jezelf kennen. In het team kunnen we 
ervaringen delen. Hoe pak je dingen aan? Wat doe je als je 
kritiek krijgt? Je leert van andermans manier van denken. 
Dit verrijkt je leven, niet alleen in het werk, maar ook 
privé.” 

Annette wil zich vooral verder ontwikkelen in het lesge
ven en in de medezeggenschap. Ze is goed in vertellen en 
stevig voor een groep staan. Dit heeft ze laten zien tijdens 
het symposium op 25 september dat ze, samen met Gijs 
Wanders, mocht presenteren. Dit was heel inspirerend. 
Ze is er terecht trots op dat uit deze dag opdrachten zijn 
voortgekomen voor het team.

GELIJKWAARDIGHEID
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Versterken van  
medezeggenschap 

In 2018 is de taakgroep medezeggenschap gestart 
met een zoektocht naar nieuwe vormen van 
medezeggenschap, die aansluiten bij de nieuwe 
wet op de medezeggenschap (WMCZ). Eén van 
de adviezen van de taakgroep was het oprichten 
van een steunpunt medezeggenschap en cliënten 
hiervoor op te leiden als ervaringsdeskundige. In 
samenspraak met de Centrale Cliëntenraad zijn 
we eind 2019 gestart met het LFBproject ‘Zelf
ontplooiing en talentontwikkeling’. Bij Sherpa ligt 

de focus op het ontwikkelen van vaardigheden 
en/of talenten van cliënten die bijdragen aan het 
versterken van inspraak en medezeggenschap. 
Een aantal van de ervaringsdeskundigen kunnen 
gaan werken bij het nog op te richten steunpunt 
medezeggenschap. Inmiddels zijn er 10 opgeleide 
ervaringsdeskundigen en worden er in de  
komende jaren 100 cliënten getraind in ervarings
deskundigheid. 

De taakgroep heeft zich verder verdiept in hoe  
de medezeggenschap op locaties georganiseerd 
kan worden. Er zijn goede voorbeelden opgehaald 
binnen en buiten Sherpa en is er een visie op  
lokale medezeggenschap ontwikkeld.  
Met ondersteuning vanuit de LSR komt de taak
groep in 2020 met een advies voor de nieuwe 
medezeggenschapstructuur en werkwijze. 

Binnen Sherpa zijn verschillende verwanten 
betrokken bij activiteiten of raden binnen Sherpa, 
zoals ouders, broers, zussen en vertegenwoordi
gers. Zij geven aan dat zij zich door deze betrok
kenheid verbonden voelen met de organisatie, het 
team en de groep cliënten. Zij kennen daardoor 
de zorg van dichtbij en dat geeft hen vertrouwen. 
Tegelijkertijd maken ouders zich zorgen over de 
toekomst, doordat zij door de vergrijzing ook een 
afname van ouderbetrokkenheid zien ontstaan. 
Dit vraagt een nadere dialoog om de visie op be
trokkenheid van verwanten verder te ontwikkelen 
en van daaruit de betrokkenheid te versterken. 

WAAR ZIJN WE TROTS OP?
• Opgeleide ervaringsdeskundigen
• Ervaringsdeskundigheid is bij een breder publiek onder de aandacht gebracht via het symposium
•  De inzet van de ervaringsdeskundigen bij onder meer de introductie van nieuwe medewerkers  

en opleidingen
• Er wordt steeds meer in gezamenlijkheid met cliënten en/of verwanten ontwikkeld

WAAR GAAN WE MEE VERDER? 

• Meer bekendheid geven aan ervaringsdeskundigen
•  Uitbreiden van het aantal ervaringsdeskundigen, ondersteund door het LFBproject  

‘Zelfontplooiing en talentontwikkeling’
• Oprichten van het steunpunt medezeggenschap
• Visie ontwikkelen op betrokkenheid van verwanten
• Meer inzetten van verwanten in hun rol als ervaringsdeskundigen en hen hiervoor toerusten

14
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Ervaringen van  
cliënten en verwanten

Ervaringen van cliënten

2018 was het jaar waarin we overgingen op een 
ander cliëntervaringsinstrument ‘Dit Vind Ik 
Ervan!’ (DVIE!). In 2019 zijn we gestart met de 
Sherpabrede implementatie. Een belangrijk  
kenmerk is dat de gesprekken met de cliënt  
en/of verwant door de eigen begeleider  
worden gevoerd. Wanneer een cliënt dat  
liever niet heeft, voert een andere begeleider  
het gesprek. 

In het najaar van 2019 zijn 52 begeleiders ge
schoold in de DVIE!werkwijze en zijn vervolgens 
enthousiast aan de slag gegaan met de nieuwe 
werkwijze. Inmiddels hebben er 99 bijzondere en 
diepgaande gesprekken plaatsgevonden, voor
namelijk bij EMB (40%), Wonen in de Wijk (21%), 
Ambulant (12%) en Senioren (11%). 
Voor cliënten zijn de belangrijkste thema’s ‘gevoel’ 
en ‘lijf’. In de gesprekken gaat het om uiteenlopende  
thema’s rond uiterlijk, voeding, medische proble
men en veroudering. Omdat meer dan de helft van 

Om de zorg en ondersteuning goed te laten aansluiten op de wensen,  
mogelijkheden en doelen van cliënten wordt hier regelmatig met cliënten  
en verwanten over gesproken. Het gesprek ter voorbereiding op het  
ondersteuningsplan is daarvoor een natuurlijk moment. Ook vinden we  
het van belang te horen hoe cliënten en verwanten de kwaliteit van bestaan  
en kwaliteit van zorg en ondersteuning ervaren.

Hoofdstuk 3

Belangrijkste  
thema’s:  
Gevoel, lijf  
en doen
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de gesprekken zijn gehouden met EMBcliënten 
en Senioren is het geen verrassing dat ‘gevoel’ en 
‘lijf’ hoog scoren. Om de vragen die er spelen op 
medisch gebied goed te kunnen blijven beantwoor
den hebben we extra geïnvesteerd in de medische 
zorg. De AVGzorg is fors uitgebreid waardoor meer 
cliënten structurele toegang hebben tot AVGzorg. 
Daarnaast is het aantal huisartsen uitgebreid zodat 
er altijd voldoende huisartsen aanwezig zijn en heb
ben alle regiolocaties een eigen regioverpleegkun
dige. Gezonde voeding is heel belangrijk en gaan 
we de komende jaren extra aan de orde stellen. Ook 
het thema ‘doen’ wordt als belangrijk ervaren. In de 
gesprekken gaat het dan om werk en dagbesteding. 
Zinvolle tijdsbesteding is ook een thema dat ook 
EMBcliënten belangrijk gevonden wordt.
We zijn er trots op dat ruim 92% van de bevraagde 
cliënten vindt dat Sherpa hen (zeer) goed helpt bij 
het leiden van het leven dat bij hen past. Niemand 
geeft de score ‘slecht’. Meer informatie is te  
vinden in bijlage 4.

Het aantal gesprekken blijft wel achter. Er is 62% 
gerealiseerd van wat we ons hadden voorgeno
men. Positief is dat begeleiders enthousiast zijn 
over de aanpak. Ze ervaren ook dat DVIE! aansluit 
bij de ondersteuningsplanwerkwijze en het helpt 
om ondersteuningsdoelen beter te formuleren. 
Beide gesprekken vullen elkaar aan en draagt bij 
aan persoonsgerichte ondersteuning. Wel zien  
we de gesprekken via ‘Ik zie en Vertel’ en ‘Ik toon’ 
veel planning en tijd vraagt en speelt arbeids
krapte een rol bij het niet realiseren van het 
aantal beoogde gesprekken. 

In 2020 hopen we een inhaalslag te maken door 
meer begeleiders te trainen en hen actief te  
stimuleren om gesprekken te voeren en te onder
steunen waar gewenst. Daarnaast wordt onder
zocht of er een verkorte training ontwikkeld kan 
worden voor begeleiders die dialoogvaardigheden 
eigen hebben gemaakt in training ‘Samenwerken 
in de driehoek’. De uitkomsten van DVIE! worden 

Begeleider Rachel: “Sinds juli 2019 zijn we op  
Klein Duimpje aan de slag gegaan met MijnCura. 
Sinds MijnCura is gestart leest en rapporteert iedereen 
mee en zijn de lijntjes veel korter met mooie effecten. 

Zoals bij een jongetje van 7 jaar. Moeder schrijft hoe het weekend 
is geweest en wat ze met hem geoefend heeft. Hierdoor kunnen 
begeleiders beter bij hem aansluiten qua energieniveau of qua 
herkenning. Andersom schrijven wij regelmatig hoe we op de 
groep zijn ontwikkeling stimuleren, waarom we voor deze stap
jes kiezen en wel effect dat heeft. Hier kan het thuisfront weer 
op aanhaken. Bijvoorbeeld: op de groep stimuleren we sociaal 
contact tussen de cliënt en zijn groepsgenootjes door ander 
andere het begroetingsritueel van een highfive in te trainen. 
Thuis merkte moeder dat hij aanzienlijk socialer geworden is, 
maar dat dit zich nu vooral uit in iedereen een houtgreepknuffel 
geven. Dat schrikt mensen af, waardoor ze afstand van hem ne
men. Toen ze in MijnCura las hoe wij het geven van een highfive 
inzetten en met hem hebben opgebouwd, gebruikt ze dat thuis 
nu ook. Zo schrikt het buurmeisje niet meer zo en kan er toch 
interactie ontstaan. Thuis is men ook erg op zoek naar wat ze 
hem aan spelmateriaal kunnen aanbieden. Ook hier rapporteren 

wij vanuit de groep op en proberen van alles uit. En in de rap
portages lezen we terug dat dit thuis ook wordt uitgeprobeerd 
en nieuw materiaal wordt aangeschaft. Met als resultaat dat 
hij thuis nu veel vaker lekker aan het spelen en de cliënt meer 
onderdeel van het gezin is geworden, omdat zijn broer nu steeds 
vaker met hem kan meespelen.

In dit geval heeft MijnCura echt opgeleverd dat, zonder extra 
tijd investering, de lijntjes veel korter en actiever zijn geworden 
met groots resultaat voor dit mannetje. Nadeel is nog wel dat 
er ‘maar’ 2 mensen in MijnCura kunnen, in dit geval speelt de 
gastouder namelijk ook een grote rol in zijn leven en is zij ook 
heel actief met zijn ontwikkeling bezig. Dat wordt nu opgelost 
doordat ze via vader of moeder mee kan lezen. Bijkomend  
voordeel is overigens ook dat het lijntje met beide ouders,  
ook na de scheiding, bewaard is beleven, omdat zij beiden in 
MijnCura kunnen.”

MIJN CURA
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nog beperkt gebruikt als bron voor de team
reflectie, ook dat vraagt in 2020 aandacht. 

Dialoogsessies

In 2018 zijn we gestart met dialoogsessies 
op locatie om ervaringen van cliënten en/
of verwanten op te halen, in lijn met de visie 
‘Dialoog in de driehoek’. Het is een manier om 
elkaar echt te ontmoeten en de onderlinge 
communicatie te versterken. Dialoogsessies 
kunnen door teams facultatief (naast DVIE! en 
teamreflectie) worden ingezet en wordt als heel 
waardevol ervaren. Begeleider: “De gesprekken 
tijdens de dialoogsessie hebben me een andere 
kijk gegeven, het heeft mijn ogen geopend om 
anders naar dingen te kijken en om het samen 
te doen. We kijken samen vooruit en proberen 
dingen uit. Mijn advies? Durf te dromen en blijf 
je openstellen!”

In 2019 zijn op 3 verschillende locaties, onder het 
genot van een verzorgde maaltijd, dialoogsessies 
gevoerd tussen cliënten, verwanten en begeleiders 
met een gespreksleider. Wat opvalt is de waarde
ring die cliënten en verwanten uitspreken voor be
geleiders. Ook ontstaan er ideeën om meer samen 
te gaan doen, zoals een barbecue of een uitstapje. 

Grootste zorg blijft het personeelstekort en dat 
vertrek van medewerkers soms ook leidt tot 

verschuivingen. Ouder: “Je maakt je altijd wel een 
beetje ongerust als ouder. Gaat dat wel goed?  
En met de één ga je heel gerust naar huis, omdat 
je weet dat ze allemaal liefde en aandacht heeft. 
En bij de ander ga je niet fijn naar huis…”

Communicatie

Dialoogsessies en DVIE! dragen bij aan het ver
beteren van de communicatie. We horen terug 
dat de lijntjes met begeleiders kort zijn en dat 
openheid van begeleiders maakt dat er vertrou
wen is. Voor begeleiders is het ook belangrijk om 
verhalen over cliënten te horen van vroeger om 
zo de cliënt beter te begrijpen. Ondanks verbe
teringen blijft de communicatie een belangrijk 
aandachtspunt. Zeker als het gaat om wisseling 
van personeel is het voor cliënten en verwanten 
heel belangrijk om duidelijk te communiceren en 
dat zij een vast aanspreekpunt hebben. Dit gaat 
ook nog niet overal goed.

De toegang tot de dagrapportage in het cliënt
dossier helpt bij het delen van informatie en de 
onderlinge communicatie. In 2019 hebben meer 
cliënten en verwanten toegang gekregen tot de 
dagrapportage in ‘MijnCura’. Vanuit een heldere 
visie op ‘MijnCura’ zijn er instructiefilmpjes  
ontwikkeld vanuit het perspectief van de cliënt, 
verwant en medewerker. We streven ernaar  
dat in 2020 alle cliënten/verwanten toegang 
hebben. 

WAAR ZIJN WE TROTS OP?
•  Ruim 92% van de bevraagde cliënten vindt dat Sherpa hen (zeer) goed helpt bij het leiden van  

het leven dat bij hen past
•  DVIE! wordt als positief ervaren en draagt bij aan een verdere versterking van de driehoek en  

een verdieping van de dialoog
•  Toegang tot de dagrapportage in MijnCura draagt bij aan betere en tijdige informatie

WAAR GAAN WE MEE VERDER?

• Verdere implementatie van ‘Dit Vind Ik Ervan!’
•  Verdere implementatie van de toegang tot het cliëntdossier MijnCura
• Blijven investeren in een betere communicatie
•  Uitkomsten van DVIE! meer inzetten als bron voor de teamreflectie

Kwaliteitsrapport  2019
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Veiligheid
en woonomgeving

Leren van incidenten 

We zien dat onze doelgroep verandert. Cliënten 
worden ouder, er is meer gedragsproblematiek en 
toename van cliënten met psychische problema
tiek. Dat uit zich ook in de cijfers. In heel 2019 zijn 
er 10.896 meldingen gedaan (zie bijlage 3). Dat is 
8% meer dan in 2018 en 12% meer dan in 2017. We 
zien op alle onderdelen een stijging, met duide
lijke verschillen tussen doelgroepen (clusters) en 
tijdstippen. Het is ook aannemelijk dat wisseling 
van personeel en inzet van uitzendkrachten  
hebben geleid tot meer meldingen. Dit vraagt  
een extra investering in het hebben van de juiste 
kennis en kunde van de tijdelijke krachten. Hier is 
in 2019 aandacht voor geweest door per doel
groep ‘snelkenniskaarten’. Naast de bestaande 
inwerkmappen, geven deze snelkennisoverzichten 
aan welke trainingen er bijvoorbeeld per direct 
nodig zijn, van te voren al gevolgd kunnen worden 
of pas later gevolgd mogen worden.

Incidenten worden gemeld in het digitale 
meldsysteem. Meldingen gaan naar de manager 
zorg en ondersteuning en verbeteracties vin
den plaats in de directe omgeving van de cliënt. 
Daarmee focussen we ons op het leren en verbe
teren in teams. Om meer zicht te krijgen op de 
meldingsprocedure en het meldgedrag heeft er 
eind 2019 een onderzoek plaatsgevonden. Hieruit 
kwam naar voren dat medewerkers niet alles 
melden om verschillende redenen, onder andere 
omdat zij het idee hebben dat er toch niets met 
de melding gedaan wordt. Ook kwam naar voren 
dat de medewerkers onduidelijkheden ervaren 
rondom het proces van het melden van een inci
dent. Er zijn ook verbetervoorstellen, zoals het in
stellen van een Meldingen Incidenten Commissie, 
eenduidig beleid over meldingen en handvaten 
over het melden van fouten en incidenten. Tevens 
wordt geadviseerd om een aandachtsfunctionaris  
per locatie aan te stellen die, naast het geven 
van voorlichting, de manager ondersteunt bij het 

Samen hebben we een schat aan ervaringen, kennis en vakmanschap opgebouwd.  
Een waardevolle basis waar we elke dag op voortbouwen. Door van elkaar te 
leren en onszelf te blijven ontwikkelen. Daar worden niet alleen onze cliënten 
maar ook onze medewerkers beter van. We willen een transparante organisatie 
zijn, waar iedereen zich veilig voelt om te kunnen leven en werken.
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Hoofdstuk 4

analyseren van meldingen, terugkoppeling en 
opstellen verbeterplannen. In 2020 gaan we hier 
mee verder. 

Kwaliteit en veiligheid van 
het medicatieproces 

In 2019 zijn er veranderingen in het medicatiebe
leid doorgevoerd. Zo is de medicatiecommissie 
versterkt met een huisarts en zijn de voormalig 
apothekersassistentes inmiddels werkzaam als 
kwaliteitsmedewerker medicatie. Zij houden 
medicatiecontroles per woning, waarbij ze in 
gesprek gaan met de taakhouder medicatie en 
de actuele situatie rondom het medicatieproces 
bekijken. Hierbij wordt een doelgroep specifieke 
checklist gebruikt met controlepunten, gebaseerd 
op de advieslijst van het Instituut Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM). Na afloop schrijft de kwa
liteitsmedewerker een verslag dat gedeeld wordt 
met de taakhouder en de aan de woning verbon
den verpleegkundige. Indien nodig wordt er een 
vervolgactie gestart. 

Er is al veel verbeterd in de borging en kwaliteit 
van het medicatieproces, zowel op inhoud als 
op procedure. De intensieve samenwerking met 
de apotheek Uplus en de functie van de kwali
teitsmedewerkers medicatie zijn hierin belangrij
ke factoren gebleken. In het meten van kwaliteits
verbetering, onder andere door gestructureerde 
registratie en interpretatie van medicatieinciden
ten, zijn nog verbeteringen door te voeren. De in
voering van digitaal voorschrijven en aftekenen is, 
vanwege logistieke en organisatorische hobbels, 
vertraagd en pakken we in 2020 op. 

Meld- en adviesteam

Sinds 2014 is het Meld en Adviesteam (MAT) 
actief binnen Sherpa. Ze zijn het meldpunt en 
vraagbaak bij (kinder)mishandeling, seksueel 
misbruik en huiselijk geweld. De betrokken aan
dachtsfunctionarissen staan ingeschreven bij de 
vakvereniging LVAK en volgen jaarlijks bijscholing. 
Het MAT krijgt gemiddeld 6 adviesvragen per 
maand. In 2019 zijn er 72 meldingen binnengeko
men (in 2018 waren dat er 54). Deze meldingen 
hebben geleid tot 24 meldingen bij Veilig Thuis 
en 6 meldingen/aangiftes bij de politie. Het MAT 
wordt steeds vaker gevraagd voor ondersteuning 
bij complexe situaties, ook rond thema’s waar het 

Begeleidster Gerritsina vertelt hierover: “Vooral voor de 
cliënte was het heel heftig, zij stond achter de kassa. Maar 
zij heeft zo goed gereageerd. Ik kon daardoor meteen de 
politie bellen. Die was bijna direct ter plaatse, maar helaas 
waren de overvallers toen al weg. Er is door iedereen heel 
snel gehandeld. De bestuurder en onze manager Marieke 
kwamen ook direct. Vanuit Sherpa kregen we hulp aan
geboden vanuit het Bedrijfsopvangteam. Uiteindelijk was 
dat niet nodig, want we kregen ook vanuit de politie en 
Slachtofferhulp veel ondersteuning. Zo kon iedereen met 
vragen terecht bij de wijkagent, die ook echt de tijd nam 
voor cliënten. We hebben in overleg met elkaar extra vei
ligheidsmiddelen aangeschaft. Het ging er echt om hoe 
wij ons weer veilig konden voelen. Die opvang vanuit de 
organisatie deed mij goed. We kunnen nog steeds terecht 
bij onze manager Marieke, want soms merk je ineens 
weer de impact van het incident. Bijvoorbeeld als iemand 
binnenkomt die op 1 van de jongens lijkt, maar dat ebt 
hopelijk vanzelf weg.”

Dat een veilige omgeving belangrijk is, bleek 
in november 2019. De Hilversumse Attent*, een 
supermarkt waar Sherpa-cliënten werken, werd 
overvallen. Een cliënt en begeleidster werden door 
2 jongens bedreigd met een steekwapen. Na een 
greep in de kassa, gingen de daders er vandoor. 
Gelukkig raakte niemand gewond, maar de  
impact op alle betrokkenen is enorm.

OVERVAL OP SUPERMARKT

*sinds begin 2020 is de naam gewijzigd in Super Speciaal
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MAT oorspronkelijk niet voor is bedoeld. Bijvoor
beeld bij situaties waarin cliënten zich begeven 
in het criminele circuit. Bekeken wordt of er een 
groep functionarissen samengesteld kan worden 
die bij dit soort complexe situaties kan adviseren, 
waarbij iemand van het MAT aansluit. 

Naast het op peil houden van de eigen deskundig
heid is het vergroten van de deskundigheid van 
medewerkers een belangrijk doel van het MAT. 
In 2019 zijn er trainingen gegeven op het gebied 
van signaleren en bespreekbaar maken, gespreks
voering en het werken aan veiligheid in gezinnen. 
In 2020 zal er ook ingezet gaan worden op het 
vergroten van de deskundigheid van onder andere 
gedragskundigen en derden, zoals chauffeurs en 
het regionale vervoerscentrum. Ook zal er aan
dacht zijn voor gezonde seksualiteit, het vergroten 
van de bespreekbaarheid hiervan en hoe je als 
medewerker cliënten ondersteunt bij het aangaan 
van intimiteit, relaties. 

Vrijheidsbeperking

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) 
in werking getreden. In 2019 is hard gewerkt aan 
de voorbereiding voor deze wet. Er is een be
leidsnotitie opgesteld en er is veel aandacht  
besteed aan voorlichting en deskundigheids
bevordering. Zo zijn er trainingen gegeven aan 
gedragskundigen, inloopsessies gehouden en 
stonden de teamreflecties van de doelgroep MVG 
in het teken van de nieuwe wet (zie hoofdstuk 6). 
Ook zijn er aanpassingen gedaan in het digitale 
cliëntdossier, zodat ICT de praktijk kan onder
steunen bij de uitvoering van de WZD. Voor  
ouders en cliënten is er informatie opgesteld  
en zullen er in 2020 informatiebijeenkomsten 
worden georganiseerd waarbij ook de externe  
vertrouwenspersoon WZD betrokken zal zijn. 

Klachten en meldingen  
vertrouwenspersoon

In 2019 ontvingen wij 5 klachten van familie van 
cliënten (twee minder dan in 2018). Vier klachten 
zijn middels gesprekken en/of mediation met de 
direct betrokkenen opgelost. Eén klacht is voorge
legd aan de externe klachtencommissie en is deels 
gegrond verklaard. Naar aanleiding van één van de 
klachten wordt de klachtenprocedure nader onder 
de loep genomen en waar nodig aangepast. 

Bij de vertrouwenspersonen voor cliënten zijn 55 
meldingen binnengekomen: een verdubbeling ten 
opzichte van de afgelopen jaren. Mogelijk komt 
dit door de extra aandacht die besteed is aan de 
bekendheid van vertrouwenspersonen, waar
door cliënten hen steeds makkelijker weten te 
vinden. De meeste meldingen hadden te maken 
met bejegening van de cliënt door de begeleider, 
persoonlijke problematiek van de cliënt en zorgen 
van verwanten over de ondersteuning van cliënt. 
De meerderheid van de meldingen zijn afgehan
deld middels een gesprek, een aantal melders zijn 
doorverwezen (8). Slechts 1 melding heeft geleid 
tot een formele klacht. 

De vertrouwenspersoon voor medewerkers heeft 
8 meldingen ontvangen. Een daarvan was een in
tegriteitsmelding (is ook een klokkenluidersmel
ding gedaan) in combinatie met een melding van 
ongewenste omgangsvormen. In 2 gevallen heeft 
de melder zich onheus bejegend gevoeld. In 3 
gevallen gaven de melders aan zich onvoldoende 
ondersteund te hebben gevoeld door de leiding
gevende na een ingrijpende gebeurtenis op de 
werkplek. Daarnaast zijn er 2 meldingen gedaan 
vanwege onveiligheid binnen een team (verschil
lende teams). We zien dat het voor leidinggeven
de soms lastig is om om te gaan met ongewenst 
gedrag. Dit vraagt extra aandacht voor het  
toerusten van leidinggevenden hierin. 

Geen van de meldingen heeft geleid tot een 
klacht. Er zijn geen meldingen binnengekomen  
bij de externe vertrouwenspersoon. 

Kwaliteit van het wonen

Zowel cliënten, verwanten als medewerkers 
hebben de afgelopen jaren hun onvrede geuit 
over de schoonmaak. Er is in 2019 door de afde
ling Facilitair samen met de externe partij hard 
gewerkt aan kwaliteitsverbetering met tussen
tijds tevredenheidsmetingen onder de managers. 
Hieruit kwam naar voren dat dat de werkdruk op 
locaties hoog is en het belangrijk is dat mede
werkers worden ontzorgd, ook op het gebied van 
schoonmaak. In de loop van 2019 is, mede door de 
korte lijnen en de aandacht voor de verbeterpun
ten, de tevredenheid dusdanig toegenomen dat 
het contract met de externe partij verlengd kon 
worden. Ook de Centrale Cliëntenraad en Centra
le Vertegenwoordigersraad konden zich hier in 
vinden. Wel blijft de belangrijkste wens meer tijd 
voor schoonmaak. De afdeling Facilitair zal blijven 
inzetten op het behouden en verbeteren van de 
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geleverde kwaliteit en gaan hierover regelmatig  
in gesprek met de managers. 

In 2019 is hard gewerkt aan het verder brandveilig 
maken van de woningen, onder andere door ver
vanging van plafonds. Daarnaast zijn alle tekort
komingen die zijn vastgesteld door het bevoegd 
gezag (brandweer) vanuit Sherpa opgepakt. Naast 
de veiligheid van gebouwen is er ook aandacht 
besteed aan training en informatie. Vanuit de 
cliëntenraad is erop aan gedrongen om hier extra 
aandacht aan te besteden. Aan de hand van een 
behoeftepeiling zijn er 4 workshops brandveilig
heid gegeven, waaraan zo’n 55 cliënten deelna
men. Hierbij is ondermeer gebruik gemaakt van 
filmpjes. Ook is er op een locatie een rookoefening 
georganiseerd. De workshops zullen geregeld 
herhaald worden. 

Sherpa wil samen met de woningcorporaties 
in de regio een aantrekkelijke partij zijn voor de 
cliënt in het zorg en wonen. Eén van de speerpun
ten hierbij is het omzetten van de kleinschalige 
woonvoorzieningen bestaande uit aan gehuurde 
eengezinswoningen naar levensloopbestendige 
woningen. Deze levensloopbestendige studio’s/ 
appartementen moeten geclusterd zijn met vol
doende schaalgrootte voor een positieve bedrijfs
voering. Samen met woningcorporatie Het Gooi 
en Omstreken wordt gewerkt aan een nieuwe 
locatie voor 29 intramurale cliënten die aansluit 
bij ons huisvestingsconcept. 

WAAR ZIJN WE TROTS OP?
• Verbeteringen in het medicatieproces
• Bekendheid en inzet vertrouwenspersonen
•  Voorbereidingen en scholing in het kader van de nieuwe Wet Zorg en Dwang 
•  De schoonmaak is verbeterd en leidt tot tevredenheid
•  Extra investering en aandacht voor de brandveiligheid

WAAR GAAN WE MEE VERDER?

• Implementatie van de Wet Zorg en Dwang
•  Het beheer van medicatie verbeteren en digitaal aftekenen op alle locaties
•  Aanscherpen van het MICbeleid ten behoeve van systematisch verbeteren aan de hand  

van gestructureerde registratie en interpretatie van incidenten
•  Leidinggeven toerusten in het omgaan met situaties ongewenste omgangsvormen/  

integriteitskwesties

Een bijzondere samenwerking tussen de woningcor
poratie Alliantie, Amerpoort, Kwintes en Sherpa heeft 
in 2019 geleid tot het appartementengebouw Lucent 
te Hilversum, met 33 zelfstandige appartementen voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstan
delijke beperking. Cliënten huren hun appartement van 
de woningcorporatie en krijgen ondersteuning van één 
van de zorgaanbieders. Ook is er een ‘Buurtkamer’, een 
ontmoetingsplek voor de bewoners van de appartemen
ten maar ook voor buurt en wijkbewoners. De activiteiten 
in de Buurtkamer worden door en voor de buurtbewoners 
georganiseerd met ondersteuning van Versa Welzijn. 
Eind 2019 zijn 18 cliënten vanuit woningen van Sherpa 
verhuisd naar hun eigen appartement. Ze zijn vooraf 
voorbereid op het zelfstandig wonen, het huishouden en 
het onderhouden van contacten. Het leukst aan wonen 
op Lucent is volgens Thessa ‘Dat ik geen 24 uurs onder
steuning meer heb! En ik vind het heerlijk om mijn eigen 
badkamer te hebben.’

NIEUWE APPARTEMENTEN LUCENT
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Betrokken en bekwame
medewerkers

Betrokkenen en bevlogen 
medewerkers
Eind 2019 heeft er een medewerkersonderzoek 
door Effectory plaatsgevonden. Ruim 67% van de 
medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. 

De belangrijkste uitkomsten zijn dat medewer
kers Sherpa van harte aanbevelen als werkgever 
en dat zij veel ruimte ervaren voor eigen regie en 
ontwikkeling. Als verbeterpunten werden werk
druk, teamontwikkeling, communicatie en sa
menwerking genoemd. Als we de uitkomsten van 
het medewerkersonderzoek naast de verzuimcij
fers leggen, valt op dat grensbewaking lastig is 
(groep onder de 35 jaar), balans werkprivé, werk 
emotioneel aankunnen en zelf verantwoordelijk 
zijn voor vitaliteit (groep onder de 26 jaar scoort 
het laagst). Opvallende uitkomst is de ervaren 
werkdruk: 68% ervaart de druk als hoog/te hoog, 
waarvan 11,5% vervolgens zegt niet te zien welke 
invloed ze hier zelf op hebben. Dit vraagt nader 
onderzoek en extra aandacht Sherpabreed.

Iedere medewerker kan de eigen resultaten zien 
en die van het eigen team. Afgesproken is dat 
teams en leidinggevende de resultaten bespreken 

in het eerste kwartaal van 2020. Daarbij wordt 
gekeken naar trotspunten en verbeterpunten en 
komen ze samen tot een actieplan. 

Met de uitkomsten van het onderzoek scoort 
Sherpa 0,3 punt boven het branchegemiddelde 
en heeft hiervoor 1 ster en het keurmerk Beste 
Werkgever 20192020 van Effectory ontvangen 
(zie ook bijlage 5). 

Continuïteit van zorg

Het zorgen voor vaste gezichten is een lastige 
opgave, zeker met deze arbeidsmarkt. Ook de zo
merperiode is qua inzet van personeel moeizaam 
verlopen. De evaluatie van de zomerperiode laat 
daarbij twee belangrijke zaken zien: ten opzichte 
van de zomer 2018 zijn er minder eigen flexme
dewerkers en meer personeel niet in loondienst 
(PNIL) ingezet. 

Het verzuim ontwikkelt zich onverminderd zorge
lijk en stijgt sneller dan het branchegemiddelde. 
Gemiddeld verzuimen er 113 mensen per dag. Met 
name het langdurig verzuim tot een jaar is fors 
gestegen (3,9% ten opzichte van 3,1% in 2018). 

Voor cliënten en hun verwanten staan de medewerkers centraal. 
Belangrijk is dat zij met plezier bij Sherpa kunnen werken,  
betekenisvol werk hebben en in dialoog zijn met cliënten,  
verwanten en collega’s. Vakmanschap is voor ons heel belangrijk. 
Wij willen dat medewerkers een goede opleiding gevolgd hebben, 
maar ook dat ze zich blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. 
We stimuleren het delen van kennis met elkaar en met collega’s 
van andere organisaties. Onze leerprogramma’s zijn gebaseerd op 
het doelgroepenbeleid. Een belangrijke prioriteit is het hebben 
en houden van voldoende en vakbekwaam personeel en vaste 
gezichten in de teams (Kwaliteits rapport 2018).
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Sherpa heeft extra ingezet op verzuimreductie, 
met name rond het langlopend verzuim. Dat 
moet zich in 2020 gaan uitbetalen, al moet wor
den opgemerkt dat een groot deel van het lang
durig verzuim nietarbeidsgerelateerd is. Er zitten 
grote verschillen tussen de organisatieonder
delen. De clusters waarin de personele bezetting 
sterk onder druk staat, laten een hoger verzuim 
zien. Ook zien we verschillen in leeftijdsgroepen. 

Het personeelsvraagstuk zet op een aantal 
locaties de kwaliteit van zorg onder druk. Uitzend
krachten en flexkrachten kunnen daar niet altijd 
de continuïteit en kwaliteit leveren die nodig is. 
Daarvoor zijn extra maatregelen getroffen, onder 
andere langdurige detacheringen. Ook op locaties 

is hier aandacht voor. Zo is in de teams van EMB 
gesproken over samenwerken als ‘tijdelijke’ 
collega’s; hoe vorm je een team als er zo vaak 
invalkrachten staan? En wat verwachten we van 
elkaar? Wat kan en mag je eigenlijk verwachten? 
Er is aandacht geweest voor ieders positie,  
verantwoordelijkheid en werkplezier. Door de  
gesprekken hierover te voeren, wordt voor  
iedereen de werkdruk al anders ervaren. 

Het is belangrijk dat wij inzicht hebben hoeveel 
medewerkers van verschillend opleidingsniveau 
we dagelijks nodig hebben om goede zorg te 
verlenen aan onze cliënten. Op het gebied van 
strategische personeelsplanning hebben we nog 
een stap te zetten. 

Wat is het succes van ‘Goed voor Elkaar’? “Ik merk dat juist de 
combinatie werken en leren de meesten enorm aanspreekt”, 
deelt Marieke Linnebank, teamleider Leren en Ontwikkelen. 
“‘Goed voor Elkaar’ is een opleiding op maat, passend bij jouw 
talenten en vaardigheden. Daardoor ervaren leerlingen ook 
dat het leren op een hele natuurlijke manier gaat. De leerling 
formuleert zelf zijn vragen of kwesties vanuit zijn werkpraktijk 

en gaat deze vervolgens onderzoeken.’’ “De combinatie van 
werken en leren was voor mij een unieke kans om de switch 
van de horeca naar de zorg te maken”, vertelt Patrick, leerling 
bij Sherpa, enthousiast. “Ik kan het echt iedereen aanraden!  
Het heeft mij niet alleen persoonlijke groei en voldoening ge
bracht, maar zelfs een hele nieuwe kijk op de maatschappij.”

Elke woensdag stromen de speciaal gebouwde klaslokalen aan de Zandheuvelweg vol 
met een gemêleerde groep leerlingen. Gemotiveerde mannen en vrouwen, waarvan  
sommigen ooit riepen: “Ik ga nooit meer leren!”, gaan nu met veel plezier naar school. 
Jong en oud. 

ZIJ-INSTROMERS ONTWIKKELEN  
SUCCESVOL MET ‘GOED VOOR ELKAAR’
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Werving

De werving van nieuwe medewerkers verloopt 
succesvol, ondanks de krapte op de arbeids
markt. Dit met uitzondering van de vacatures 
in de clusters Senioren, MVG en EMB.  
Per maand stromen er tussen de 20 en  
35 nieuwe medewerkers in en worden en  
20 nieuwe vacatures gemeld. Gemiddeld zijn 
er 75 sollicitanten, een mooi resultaat in een 
regio waar iedere begeleiders keuze heeft uit 
9 vacatures binnen de gezondheidszorg. Erva
ringsdeskundigen spelen bij de introductie van 
nieuwe medewerkers een belangrijke rol. Zij 
kunnen nieuwe medewerkers leren om zich te 
verplaatsen in de cliënt en hem leren zien als 
mens. Zo krijgen de nieuwe medewerkers een 
beter beeld van de cliënten en van Sherpa.

EMB is één van de clusters met veel vacatures. 
Zij hebben het initiatief genomen om actiever 
zichtbaar te worden in het land, omdat de 
gebruikelijke kanalen onvoldoende nieuwe 
instroom betekenden. Zo is er meegedaan  
aan het leernetwerk ‘EMB in het vizier’ en heeft 
dit geresulteerd in de basisleergang EMB  
‘In stappen’. Met deze basisleergang kunnen 
(zij)instromers op unieke wijze kennis delen en 
verkrijgen rondom werken in bij de doelgroep 
EMB in Sherpa.

Er is een wervingsfilm in de maak over de 
doelgroep EMB én voor EMB in het vizier is 
de volgende promofilm beschikbaar: https://
www.kennispleingehandicaptensector.nl/
nieuws/gewoonbijzonder/embinhetvizier
filmpjesleernetwerk

Vakmanschap 

Sherpa is een lerende organisatie. Ook in 2019 
is er veel geschoold: 1187 medewerkers hebben 
4877 keer deelgenomen aan leeractiviteiten. 
De meeste uren worden besteed aan veiligheid 
(36%) en doelgroepgerichte trainingen (30%) 
en risicovolle en voorbehouden handelingen 
(11%). Ten opzichte van 2018 zien we dat er 
gemiddeld 25% minder tijd besteed is aan 
opleidingen. Werkdruk, verzuim en uitstroom 
spelen hierbij mee. 

De beroepsopleiding ‘Goed voor elkaar’, die 
samen met MBO Landstede is opgezet, is een 
groot succes. 75 mensen worden opgeleid, 

Voor zowel jongeren als ouderen kan het krijgen 
van de diagnose autisme veel vragen oproepen 
zoals wat houdt autisme precies in, hoe beïn-
vloedt dat mijn leven en hoe krijg ik er grip op? 
Een mooie methode die het autismeteam van 
Sherpa gebruikt is Brain Blocks. Het doel van Brain 
Blocks is om één beeld en één taal te creëren over 
autisme, wat zorgt voor meer begrip en inzicht. 
Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon 
met over autisme en de gevolgen daarvan in  
het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd 
worden.

Ook Sanne (25 jaar) heeft baat bij deze methode. “Soms 
kan ik niet goed vertellen wat er in een bepaalde situatie 
is gebeurd,” vertelt Sanne. “De Brain Blocksmethode helpt 
mij dan om er woorden aan te geven en alle verschillende 
blokjes in mijn hoofd aan elkaar te verbinden. Omdat er 
zo veel in mijn hoofd omgaat ben ik soms heel moe. Nu 
weet ik hoe dat komt.”

AUTISMETEAM
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voor een belangrijk deel zijinstromers, en de 
groep wordt in 2020 verder uitgebreid. Ook 
investeren de clusters zelf in het toerusten 
van nieuwe medewerkers. Zo is er binnen alle 
doelgroepen een basisleergang opgezet als 
onderdeel van het leerprogramma, gebaseerd 
op het zorgprogramma’s van de doelgroep. De 
leergang leidt tot basiskennis over de speci
fieke doelgroep. Maar bevat ook thema’s die 
doelgroepoverstijgend zijn, zoals veroudering, 
moeilijk verstaanbaar gedrag en levensfases. 
De basisleergangen zijn altijd in ontwikkeling; 
laatste inzichten worden vertaald naar lesstof 
in samenwerking met de afdeling L&O.

Naast de basisleergangen is er de mogelijkheid 
om verdiepingstrainingen te volgen. Zo is er 
veel belangstelling voor de training ‘pijn sig
naleren bij mensen met een uitingsbeperking’. 
In deze trainingen leren medewerkers hoe ze 
eventuele pijnsignalen kunnen herkennen en 
wat ze dan vervolgens kunnen gaan doen. Het 
geeft de medewerker direct handvatten voor 
de eigen praktijk en leidt tot anders kijken 
naar gedrag dat mogelijk een link heeft met 
pijn. Begeleider dagbesteding: ‘‘Deze training 
zou iedereen moeten volgen! Ik wil dit binnen 
mijn team inbrengen, wij werken allemaal 
met kwetsbare cliënten en vaak weten we 

“Stel dat een cliënt geen begeleiding wil. Dat hij de deur figuur
lijk dichthoudt. Dat je je met niets mag bemoeien. Hoe kom je 
dan toch ‘binnen’? Een van onze begeleiders is gewoon op de 
bank gaan zitten bij zo’n cliënt. Alleen zitten, verder niets, elke 
week weer. Wachtend op een opening. En ja hoor, na 3 maan
den vroeg de cliënt zelf of het niet eens tijd was om wat te 
gaan doen. Wat maakt dat deze begeleider dacht ‘dit is goed’? 
Sommige begeleiders hebben een fingerspitzengefühl, een 
nieuwsgierigheid. Ze vertrouwen erop dat ze in samenwerking 
komen met een cliënt. En dat lukt ze dan ook bijna altijd. Ze 
handelen vanuit een innerlijk weten, intuïtief. Dat wilden wij 
graag in beeld brengen. Want hoe mooi is het als (een deel van) 
deze kennis overdraagbaar is. 

Ons onderzoek was ontzettend leuk en inspirerend. We 
bewogen steeds mee met wat zich aandiende, net zoals deze 
begeleiders bij hun cliënten doen. Toen we in de eerste 
interviewronde te vaak het gewenste vakjargon kregen, 
besloten we de tweede interviewronde anders aan te pakken. 
Met hulp van associatie probeerden we een diepere laag te 

bereiken. Dat was heel bijzonder. De begeleiders vertelden hoe 
zij zelf gevormd waren door het leven en hoe dat invloed had 
op hun werk. Er werden onbewuste gevoelens en patronen 
zichtbaar. Wat de begeleiders die aan het onderzoek deel
namen gemeen hebben, is hun onderzoekende houding. Ze zijn 
niet gericht op oplossen maar op ontrafelen. En ze doen dat 
op zo’n manier dat ze aangesloten blijven bij de mensen die ze 
voor zich hebben, met een grote mate van sensitiviteit. Ze zijn 
ontspannen aanwezig en hebben het vermogen om het hier 
en nu als uitgangspunt te nemen en te accepteren. Eigenlijk is 
het een basis voor elke hulpverlener. Het zou daarom mooi zijn 
als we het breder kunnen verspreiden. Zodat nog meer cliënten 
beter geholpen kunnen worden.”

De resultaten zijn gebundeld in de toolbox ‘Stap in je eigen 
wijsheid’, met een korte film https://youtu.be/RPo8hx95o40, 
een gesprekstool, een cursus en verschillende spellen.  
Allemaal middelen en materialen waarmee begeleiders  
met elkaar en met cliënten in gesprek kunnen.

Meervoudige problematiek komt steeds vaker voor in de gehandicaptenzorg. 
Dat vraagt om meer of andere vaardigheden van begeleiders. Zeker als cliënten 
eigenlijk géén hulp en bemoeienis willen. Waarom krijgen sommige begeleiders 
bij deze cliënten wel een voet aan de grond en anderen niet? Met steun van  
het Zorgondersteuningsfonds onderzochten Elsbeth Bank en Sylvia Loos,  
beide adviseur zorg en ondersteuning bij Sherpa, wat het verschil maakt.

Artikel
’BEMOEI JE ER BUITEN’
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niet waar bepaald gedrag vandaan komt. Ik zie nu 
ineens zo veel signalen in een andere context!  
Die grimas die we altijd zo ‘grappig’ vonden,  
kan dus ook zo maar een pijnsignaal zijn’’.

De toename van de inzet van flex en uitzend
krachten leidt niet alleen tot zorgen over de 
continuïteit van zorg, maar ook tot zorgen over de 
benodigde kennis en vaardigheden. De adviseurs 
zorg en ondersteuning hebben samen met de 
afdeling Leren & Ontwikkelen snelkennisover
zichten gemaakt. Het biedt managers en mede
werkers een duidelijk overzicht van welke urgente 
basiskennis er per doelgroep nodig is zodat de 
invalmedewerker veilig kan starten op de locatie. 
Naast de bestaande inwerkmappen, geven deze 
snelkennisoverzichten aan welke trainingen er 
bijvoorbeeld per direct nodig zijn, van te voren 
al gevolgd kunnen worden of pas later gevolgd 
mogen worden. 

Het vraagt een investering in de flexmedewerkers. 
Dat gebeurt ook door in gesprek te gaan met 
elkaar. Zo viel het een manager en gedragskundi
ge op dat cliënten van het cluster Senioren meer 
onrust en gedrag vertoonden dat te vergelijken 
is met eerste tekenen van dementie. Het riep de 
vraag op of het dementie was of onduidelijkheid 
in de ondersteuning. De manager heeft samen 
met de gedragskundige de vaste flexmedewerkers 

uitgenodigd voor een reflectiemoment met de 
vraag ‘wat hebben jullie nodig om deze cliënten te 
begeleiden?’.

Naast trainingen is er veel aandacht voor het 
teamleren via inspiratiedagen en kennisdagen 
rond doelgroepen. Zo heeft de doelgroep Senioren 
stilgestaan bij rouw en verlies en kwaliteit van 
leven. De doelgroep EMB heeft zich verdiept in 
verschillende thema’s waaronder pijn en slaap. 
Het cluster Kind, Jongere en Gezin heeft een inspi
ratiedag gehad rond het thema ‘de bedoeling’. Een 
mooie ontwikkeling is het netwerk ‘Seksualiteit 
en Kinderwens’ dat ondersteuning biedt bij het 
bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit 
van mensen met een beperking. Hierbij is ook een 
ervaringsdeskundige betrokken. 

WAAR ZIJN WE TROTS OP? 

•  Onze betrokken en bevlogen medewerkers
•  Met de uitkomsten van het medewerkersonderzoek scoort Sherpa boven het branchegemiddelde  

en heeft daardoor 1 ster en het keurmerk Beste Werkgever 20192020 gekregen
• Wervingscampagnes zijn voor bepaalde doelgroepen succesvol
• Beroepsopleiding ‘Goed voor elkaar’ is een succes

WAAR GAAN WE MEE VERDER?

•  Nader onderzoek naar en extra aandacht voor werkdruk (beleving en beïnvloeding) bij medewerkers
•  Continuïteit van zorg versterken middels betere inzet personeel
•  Sneller en slimmer gebruik maken van (zorg)technologie die bijdraagt aan werkdrukvermindering 

voor medewerkers
•  Doorontwikkeling van zorgprogramma’s en leerprogramma’s, basis en doelgroepgericht
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Reflectie en 
samenwerking

Goed leven voor cliënten en fijn werk voor medewerkers gaan samen hand in hand.  
Wij willen dat medewerkers graag bij Sherpa werken en daarom investeren we in de 
teams, vergroten we het werkplezier en de bevorderen we de vitaliteit. Als wij de cliënt  
de beste en meest veilige ondersteuning willen geven, is het belangrijk dat Sherpa een 
open cultuur heeft. Er moet ruimte zijn om stil te staan bij ons werk, hoe wij de dingen 
doen en hoe het beter kan. Vanuit dialoog en reflectie stil staan bij het werk en de  
soms complexe situaties. Medewerkers mogen kritisch zijn.

Teamreflectie
Bij Sherpa wordt in teamverband verschillende 
vormen van reflectie toegepast, zoals teamreflec
tie, moreel beraad, socratische gespreksvoering, 
ethische reflectie en intervisie. Hierbij staat be
zinning op cliëntgerichte zorg en samenwerking 
centraal en wordt er gereflecteerd. 

Teamreflectie vraagt continu nadrukkelijk de aan
dacht. We zien dat deze aandacht in 2019 heeft 
geleid tot het beter registreren van de teamreflec
ties. Uiteindelijk heeft 73% van de teams in 2019 

gereflecteerd (ten opzichte van 41% in 2018). De 
meeste teams reflecteren als team, soms begeleid 
door een adviseur zorg & ondersteuning, gedrags
kundige, dominee of een externe coach. 

Teams reflecteren over verschillende thema’s 
zoals begeleiden van cliënten bij rouw en verlies, 
visie/toekomst locatie, seksualiteit, verbale agres
sie van cliënten, feedback geven & ontvangen, 
inzicht in elkaars kwaliteiten, vitaliteit en veilig 
leerklimaat. Er wordt ook teruggeblikt op eerdere 
teamreflecties. Een aantal reflecties krijgt een 
vervolg via teamcoaching. 

Kwaliteitsrapport  2019
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De teams die met de doelgroep Kind, Jongere en 
Gezin werken, hebben tijdens een inspiratiedag 
voor alle medewerkers per teams gereflecteerd en 
belangrijke thema’s vastgelegd als puzzel. 

Voor de teams die met de 
doelgroep MVG werken 
is de nieuwe Wet Zorg 
& Dwang aanleiding 
geweest voor teamre
flecties. In verschillende 
groepen zijn begeleiders 
wonen, begeleiders 
dagbesteding, manager 
en gedragskundige, met 
onder steuning van de ad
viseur zorg & ondersteu
ning, in gesprek gegaan 
over het thema verzet en 

wat dit betekent voor de medewerker, voor 
de cliënt en voor het werken als team. Wat 
opvalt is enerzijds de zorgen over adminis
tratieve rompslomp en anderzijds wat het 
de cliënt kan opleveren met name extra 
vrijheden.  

Ook is er gesproken over meer veiligheid voor 
zowel begeleiding als de cliënt. De sessies over  
de Wet Zorg & Dwang zijn door de betrokkenen 
als heel zinvol ervaren, met name omdat er vanuit 
cliëntperspectief is gekeken, met de essentie van 
de wet als uitgangspunt. 

Methodisch werken vanuit 
een multidisciplinaire  
samenwerking 

In 2018 hebben we onze visie op multidisciplinaire 
samenwerking opgesteld, met de gedragskundige 
als regiebehandelaar. De gedragskundige is niet 
alleen betrokken bij de individuele cliënt, maar 
heeft ook een belangrijke rol richting het team. 
Voor de kwaliteit van zorg en het methodisch 
werken is het een meerwaarde wanneer aan  
alle teams een gedragskundige is gekoppeld. 
Daarom zijn we in 2019 een pilot gestart, waarbij 
gedragskundigen gekoppeld zijn aan ambulante 
teams die werken met cliënten zonder behande
lindicatie. Ook zijn we van plan om dit ook in te 
zetten voor teams van dagbesteding. Voor het 
team nachtzorg is dit inmiddels geregeld. 

Om meer continuïteit te kunnen bieden en experti
se te kunnen waarborgen heeft er een herverdeling 
plaatsgevonden van de caseload van gedragskundi
gen, waardoor nu elke gedragskundige aan één  
of twee doelgroepen is verbonden. Deze gedrags
kundigen krijgen een centrale rol ten aanzien van 
kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie.  

Het team Kerkenlanden heeft twee ervarings deskundigen 
uitgenodigd om tijdens de teamreflectie te vertellen over 
hun leven en de ervaringen die zij hebben met de onder-
steuning van Sherpa. Het team kreeg een spiegel voor waar-
in een aantal aspecten naar voren kwam, die voor cliënten 
een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van onder-
steuning. Zo vinden cliënten het belangrijk om voldoende 
informatie te krijgen en willen zij graag een gelijkwaardige 
samenwerking, waarin zij zelf aan kunnen geven wat zij 
belangrijk vinden in hun leven.

Conclusie van het team: “Niet alleen cliënten kunnen van begeleiders 
leren, begeleiders kunnen ook van cliënten leren”. Er is een vervolg
afspraak gemaakt waarbij begeleiders de kans krijgen om tijdens een 
rollenspel te voelen hoe het is om cliënt te zijn.

Hand in hand  
begeleiden,  
in hoeverre  
is dit dwang?

�“

TEAMREFLECTIE MET  
ERVARINGSDESKUNDIGEN
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Tevens is de capaciteit voor artsen en verpleeg
kundigen uitgebreid. Een volgende stap is het 
versterken van de samenwerking tussen wonen en 
dagbesteding in het multidisciplinair werken. 

Taakvolwassen werken

We willen onze cliënten ondersteunen om hun 
mogelijkheden en talenten te realiseren. Teams 
en leidinggevenden hebben daarbij de regie en 
ruimte om zelf de verantwoordelijkheid te nemen, 
zo dicht mogelijk rond de cliënt. We steken veel 
energie in het toewerken naar taakvolwassen 
teams en het stimuleren van onze medewerkers 
om eigenaarschap te nemen of te ontwikke
len. Inspirerend leiderschap is belangrijk om dit 
mogelijk te maken. In 2019 zijn vanuit de bestu
ringsfilosofie de contouren verder vormgegeven 
in leidende principes en uitgangspunten. Er zijn 
beelden over en ervaringen met taakvolwassen 
werken in praktijk opgehaald bij medewerkers  
en vastgelegd filmpjes. Deze input gaan we  
gebruiken in de gesprekken en de verdere  
implementatie van taakvolwassen werken. 

Samenwerking  
GGZ-problematiek
Sherpa en Amerpoort werken al een tijd samen 
op het gebied van mensen met een verstandelijke 
beperking in combinatie met psychische proble
matiek. Dit heeft geresulteerd in verschillende 
producten, waaronder diagnostiek en behandel
visie, aanpak voor depressie en scholing voor 
begeleiders. De uitkomsten uit eerdere projecten 
zijn tijdens het goed bezochte symposium  
‘Psychische problematiek’ gedeeld met behande
laren en werd als zeer positief ervaren. De ont
wikkelde producten en ideeën worden geborgd in 
zorgprogramma’s, scholingsplan en protocollen; 
hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. 
Daarnaast is de samenwerking tussen Amerpoort, 
Sherpa en GGZ Centraal opgestart. In 2019 en zijn 
er bijeenkomsten geweest om knelpunten en 
ideeën te inventariseren die bijdragen aan het ver
beteren van de begeleiding en behandeling van 
de doelgroep die ze alle drie bedienen. Deze am
bitie willen we realiseren door samen te werken 
waar dat voor deze doelgroep meerwaarde heeft, 
expertise uit te wisselen, structurele casuïstiek 
te bespreken en gezamenlijk nieuwe aanpakken 
te ontwikkelen. In 2020 wordt de samenwerking 
verder vormgegeven. 

Door het invoeren van passend onderwijs is er 
meer behoefte aan extra ondersteuning op  
basisscholen. Passend onderwijs betekent dat,  
om het beste uit zichzelf te halen, kinderen een 
plek moeten krijgen op een school die past bij hun  
mogelijkheden en kwaliteiten. Kinderen met 
leer- of gedragsproblemen krijgen zoveel mogelijk 
extra hulp aangeboden op hun eigen school. 

Het Scholenteam van Sherpa beschikt over die expertise. 
Begeleider Inge: “De ondersteuning die wij bieden is bijna 
altijd voor bepaalde tijd. We kijken mee naar het kind in 
de klas en stellen samen met ouders en school concrete 
doelen op waar we in die tijd aan gaan werken. Dat doen 
we vaak aan de hand van oefeningen in verschillende 
werkvormen, individueel of in groepsverband.” Soms 
wordt er ook nauw samengewerkt met het Gezinnen
team. Een moeder vertelt: “Door de voorbereidingen 
op dingen die gaan komen, voelt het voor mijn dochter 
veiliger en ervaart ze meer rust. Ook wij hebben geleerd 
om dingen meer zichtbaar te maken met de ‘Geefmede
5’methode. Zo kunnen we de rust te bewaren en haar de 
tijd te geven. Eigenlijk begrijpen wij haar nu meer. ”

SCHOLENTEAM
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Sherpa, Boogh en het Afasiecentrum Flevopolder,  
’t Gooi en Omstreken hebben hun krachten  
gebundeld voor cliënten met hersenletsel.  
Deze cliënten krijgen een op maat gesneden  
programma waarbij ze het multidisciplinaire  
programma Hersenz combineren met dag-
besteding of toeleiding naar werk en kunnen 
met geheugen- en communicatieproblemen 
terecht bij de afasie groep van het Afasie-
centrum. In Hersenz worden groeps- en thuis-
behandelingen gecombineerd, met aantoon-
baar positief effect. Cliënten en mensen in  
hun omgeving ervaren meer mogelijk heden  
en begrijpen zichzelf en elkaar beter.  
Cliënt Dennis: ‘Ik ga vooruit met Hersenz,  
heb zinvolle dagbesteding en tel weer mee.’

WAAR ZIJN WE TROTS OP?
• Teamreflectie wordt steeds meer ingezet en is flink toegenomen ten opzichte van vorig jaar
• Eerste stappen zijn gezet op weg naar meer methodisch werken
• Versterking van de medische zorg door uitbreiding van artsen en verpleegkundigen 
• Samenwerking met Amerpoort en de behaalde resultaten rond GGZproblematiek
• Uitbreiding van onze mooie groep vrijwilligers, met name gericht op verjonging

WAAR GAAN WE MEE VERDER?

• Verdiepen van de teamreflectie met o.a. uitkomsten van DVIE! als bron
• Taakvolwassen werken in de teams
• Samenwerking Amerpoort, GGZ Centraal en Sherpa voor cliënten met GGZproblematiek
• Methodisch werken en multidisciplinaire samenwerking
• Scholing van vrijwilligers en contactpersonen vrijwilligers Sherpa

Vrijwilligers

Zo’n 559 vrijwilligers (4% meer dan in 2018) zijn 
betrokken bij Sherpa, waarvan sommigen al jaren
lang. Vooral langdurige bezoekrelaties zijn heel 
waardevol, vanwege de persoonlijke band die ze 
opbouwen met een individuele cliënt. Vrijwilligers 
en bedrijven komen niet alleen uit de omgeving, 

maar ook verder weg. Ze worden aangetrokken 
door de vele uitjes en activiteiten die jaarlijks  
georganiseerd worden in het kader van NL doet. 
Vanwege een vergrijzing van het vrijwilligersbe
stand is er ingezet op werving van jongere vrijwil
ligers; in 2019 is meer dan de helft van de nieuwe 
vrijwilligers jonger dan 50 jaar. Vooral sociale 
media en vernieuwing bij de vrijwilligerscentrale 
hebben hier aan bijgedragen. Vacatures voor vrij
willigers worden nu ook geplaatst op de website 
werkenbijsherpa.nl. Opvallend is een toename  
van vrijwillige inzet van (oud) medewerkers en  
stagiaires. De aanvragen voor maatschappelijke  
stages lopen terug (6 in 2019). Zeven vrijwilligers 
zijn vanuit hun vrijwillige inzet medewerker  
geworden bij Sherpa.

SAMENWERKING VOOR  
MENSEN MET HERSENLETSEL

Artikel
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Terugblik op onze  
voornemens eind 2018
In het kwaliteitsrapport 2018 hadden we 4 prioriteiten voor de komende jaren  
geformuleerd, met specifieke aandachtspunten voor 2019. Hieronder een korte reflectie 
op de voortgang per prioriteit. 

Voldoende en vakbekwaam personeel, vaste gezichten in de teams. 
Op veel punten is voortgang geboekt, zoals toename van het aantal teamreflecties, werven van nieuwe 
medewerkers, opleiden van medewerkers via de eigen beroepsopleiding ‘Goed voor elkaar’, verbeteren 
kwaliteit van het medicatieproces, versterken van de medische zorg, voorbereidingen op de Wet Zorg en 
Dwang en verbeteren van de schoonmaak van woningen. We zijn er trots op dat Sherpa het keurmerk 
Beste Werkgever 20192020 heeft gekregen. Wat extra aandacht vraagt is de doorontwikkeling van 
de zorgprogramma’s, langer vooruit roosteren, digitaal voorschrijven van medicatie en taakvolwassen 
werken. 

Communicatie met cliënten en verwanten en het verder versterken en verdiepen van 
de relatie tussen cliënt, verwant en medewerker.
Het werken in de driehoek cliënt, verwant en medewerkers gaat steeds beter en komt langzaam meer 
in de haarvaten te zitten van Sherpa. Het gaat nog niet op alle terreinen goed en vraagt onze blijvende 
aandacht. We zien dat er meer aandacht is voor de cliënt als mens en zijn levensverhaal. Ruim 92% van 
de bevraagde cliënten vindt dat Sherpa hen (zeer) goed helpt bij het leiden van het leven dat bij hen 
past. We zijn blij dat de toegang tot het cliëntdossier bijdraagt aan betere en tijdige informatie, we 
werken er naar toe dat alle cliënten en verwanten deze toegang krijgen. Ook is het belangrijk dat de 
schoonmaak van de woningen is verbeterd. De implementatie van ‘Dit vind ik ervan!’ gaat minder snel 
dan gewenst en vraagt extra aandacht.

Het versterken van het methodisch werken en in het bijzonder de samenwerking  
tussen wonen, dagbesteding en behandeling. 
Op dit punt is vooral vooruitgang geboekt op het gebied van onderlinge afstemming  
gezamenlijke visie en eenduidige koers. In 2020 zal dit in de praktijk zijn uitwerking  
moeten krijgen.

Het versterken van de lokale medezeggenschap van cliënten en  
verwanten en de inrichting van een steunpunt medezeggenschap.
Ervaringsdeskundigheid is een belangrijk thema geweest in 2019 en we zijn heel trots op de inzet van 
de ervaringsdeskundigen. We ontwikkelen steeds meer in gezamenlijkheid met cliënten en verwanten 
en zijn er van overtuigd dat ervaringsdeskundigheid in de komende jaren een prominentere rol zal 
krijgen. Het oprichten van het steunpunt medezeggenschap heeft wat vertraging opgelopen en vraagt 
extra aandacht.
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Betrokkenheid cliënten en verwanten versterken en  
inzet ervaringsdeskundigheid
• Communicatie met cliënten en verwanten verder verbeteren en versterken
• Blijven investeren in kennis, ervaring en samenwerken in de driehoek, het goede gesprek
• Verdere implementatie van het cliëntervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’
• Verdere implementatie van de toegang tot het cliëntdossier voor alle cliënten/verwanten
•  Uitbreiden van de inzet van ervaringsdeskundigheid en opgeleide ervaringsdeskundigen  

(cliënten en verwanten)
• Visie ontwikkelen op en versterken van betrokkenheid van verwanten
• Lokale medezeggenschap versterken en oprichten van het steunpunt medezeggenschap 
• Extra aandacht voor gezonde voeding

Vakmanschap en duurzame inzetbaarheid

• Continuïteit van zorg versterken middels betere inzet personeel 
• Taakvolwassen werken in de teams
•  Doorontwikkeling van zorgprogramma’s, deze zijn deels verouderd en te omvangrijk. Dit leidt  

ook tot doorontwikkeling van de bijbehorende leerprogramma’s (basis en doelgroepgericht)
• Methodisch werken vanuit een multidisciplinaire samenwerking
•  Aanscherpen van het MICbeleid ten behoeve van systematisch verbeteren aan de hand van  

gestructureerde registratie en interpretatie van incidenten
• Het beheer van medicatie verbeteren en digitaal aftekenen op alle locaties

Vooruitblik naar 2020 

en verder
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Kwaliteit in cijfers  
2019

WLZ   906
WMO            377
JW             224
PGB   123
OAS    9
Privé   4

Cliënten/
verwanten

Medewerkers

Vertrouwens-
persoon 
medewerkers

Vertrouwens-
persoon 
cliënten

MeldingenKlachten

5

0 55

8

Agressie     8.622
Medicatie    1.265
Vallen      750
Overig      304
MAT        72
Naar IGJ     3

!

20%
overige

559
vrijwilligers

72
stagiaires

6,83%
ziekteverzuim

14%
verloop

66%
begeleiders

7%
flexmedewerkers

7%
leerlingen

medewerkers

1.528

215 dwangmaatregelen 

         
112 (dwang+nood+akkoord)

1.643
Cliënten

Klachten/meldingen vertrouwenspersoon

Leren & opleiden

Cliëntervaring

Vrijheidsbeperking

Meldingen

Verdeling cliënten Medewerkers

Medewerkersonderzoek

cliënten
20cliënten

(dwang)

cliënten - DVIE!

cliënten/verwanten en 

medewerkers - Dialoogsessies

99
35

20

verschillende 
leeractiviteiten 85

Bevlogenheid 7,7
Betrokkenheid 7,8
Werkgeverschap 7,4

17.965 trainingsuren 

Teamreflecties

Ruim

73%
van de 
teams

respons67%
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Afkortingen en  
begrippenlijst

CCR Centrale Cliëntenraad

CVR Centrale Vertegenwoordigersraad 

EMB Ernstig Meervoudig Beperkt

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) 

JW Jeugdwet

LFB Belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking

LG-NAH Lichamelijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel

LVB Licht verstandelijke beperking

MAT Meld en Adviesteam 

MDO Multidisciplinair Overleg

MVG Moeilijk Verstaanbaar Gedrag 

OAS Onderaannemerschap

PGB Persoonsgebonden budget

ROC Regionaal Opleidingscentrum

VBM Vrijheidsbeperkende Maatregelen

VGU Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht

Wet BOPZ Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen

WLZ Wet Langdurige Zorg 

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WZD Wet Zorg en Dwang
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Meldingen 

Vrijheidsbeperking (BOPZ)

aantal maatregelen (dwang) 215

aantal cliënten (dwang) 20

aantal cliënten (dwang+nood+akkoord) 112

Meldingen

Agressiemeldingen verdeeld naar cluster

Inspectiemeldingen
In 2019 zijn er drie meldingen gedaan bij de IGJ. Bij alle meldingen zijn Prismaonderzoeken uitgevoerd.

Vrijheidsbeperking
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Cliëntervaringen 

Geregistreerde DVIE-gesprekken
Cluster Ik vertel Ik zie en vertel Ik toon Totaal
EMB 10 30 40

SEN 1 8 2 11

MVG 6 2 8

WiW 20 1 21

AMB 12 12

LG/NAH 3 3

KJ&G 4 4

(W&D)

42 25 99

Dit vind ik ervan!/ Ik Toon
Op de vraag ‘Hoe helpt Sherpa jou het leven te leiden dat bij je past?’ antwoord 23% Top!, 69% goed en  
8% matig. Geen enkele cliënt antwoordt ‘slecht’. 

Bij ieder gesprek wordt gevraagd welke thema’s belangrijk zijn voor de betrokken persoon.  
Dit is samengevat in onderstaande tabel.
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Ervaringen medewerkers 
Medewerkersonderzoek
1002 medewerkers hebben in december 2019 het medewerkersonderzoek van Effectory ingevuld (67%). 
De uitkomsten laten het volgende zien: 
 

Hoe medewerkers zich voelen en presteren binnen Sherpa
 

Top 3 trotspunten Top 3 verbeterpunten

Bijdragen aan goed leven cliënt 74,7% Teamontwikkeling 38,9%
Collega’s 49,9% Communicatie 37,7%
Samenwerking 39,3% Samenwerking 30,5%
 

Teamreflectie

Werkgeverschap

Bevlogenheid

Bevlogenheid

Betrokkenheid 

Betrokkenheid

De score voor Sherpa

De score voor Vorige meting

De score voor Benchmark  
Gehandicaptenzorg

Teamreflectie
Cluster Aantal teams Totaal 2019
EMB 5 3 60%

MVG 12 12 100%

Senioren 11 7 64%

WiW 17 12 71%

AMB 8 8 100%

KJ&G 7 7 100%

LG/NAH 4 4 100%

W&D 16 5 31%

L&O 1 1 100%

Totaal 81 59 73%
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Medezeggenschap 
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers
Sherpa heeft medezeggenschapsraden voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Zij geven advies op twee niveaus: 

• adviezen op clusterniveau
  Deze adviezen gelden alleen voor het betreffende cluster. De adviezen worden gegeven door de cliëntenraden en 

vertegenwoordigersraden.

• adviezen op organisatieniveau
  Dit zijn adviezen over organisatiebrede vraagstukken en besluiten. Deze adviezen worden gegeven door de Centrale 

Cliëntenraad (CCR) en de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR). Het kan voorkomen dat de CCR of de CVR met haar 
achterban uit de clusterraden overlegt om een gedegen advies te kunnen geven.

Sherpa biedt de diverse raden ondersteuning. De CCR krijgt ondersteuning van een coach. De CVR heeft een ambtelijk 
secretaris. De cliënten van de clusterraden krijgen ondersteuning van coaches. 
De Raad van Bestuur heeft in 2019 de volgende onderwerpen voor advies aan de CCR en de CVR voorgelegd:
 
• Werkplan 2019
• Begroting 2019
• Jaarrekening 2018
• Sluiting linnenkamer

• Sluiting locatie Delta 183
• Zorg en dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein
• Profielschetsen Raad van Toezicht 

Op alle aanvragen is positief geadviseerd, op één na. De CVR had bedenkingen bij de sluiting van de linnenkamer.  
Dit heeft geleid tot een gewijzigde aanvraag; werkzaamheden werden gewijzigd zonder dat de linnenkamer volledig 
moest sluiten. De CVR heeft hierop positief geadviseerd. 

In 2019 vond ‘De Ontmoeting’ plaats tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de CCR 
en de CVR. De Raad van Toezicht heeft haar nieuwe visie op toezicht toegelicht. In overleg met de raden is er gesproken 
over belangrijke onderwerpen voor Sherpa voor de komende 5 jaar, in het bijzonder ‘het belang van ervaringsdeskundig
heid’ en ‘de vertrouwensrelatie cliënt – verwant – begeleider in tijden van arbeidskrapte’. Het programma leverde mooie 
gesprekken en nieuwe inzichten op.

Ondernemingsraad

Naast de medezeggenschapsraden voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers heeft Sherpa een ondernemingsraad (OR). 
Deze bestaat uit 11 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De OR heeft iedere zes weken overleg met 
de bestuurder en 2jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht (artikel 24 overleg). In deze overleggen wordt aandacht 
besteedt aan relevante thema’s. In 2019 waren dit personeelsbehoud en functies & functiewaardering. 
De OR heeft advies en instemmingsrecht conform de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 25 en 27).  
De belangrijkste adviesaanvragen en instemmingsverzoeken aan de OR waren in 2019:

•  Instemmingsaanvraag procedure en  
proces jaargesprekken 

• Adviesaanvraag Werkplan 2019
• Instemmingsaanvraag protocol sanctiebeleid 
• Adviesaanvraag wijziging Sherpa Voorwerk

• Adviesaanvraag wijziging functie teammanager 
• Adviesaanvraag sluiting locatie Delta 183
• Profielschetsen Raad van Toezicht
• Instemmingsaanvraag uren elearning BHV

 
Op alle aanvragen is positief geadviseerd dan wel mee ingestemd. De OR heeft ongevraagd advies gegeven over de 
aanpassing van de BHVorganisatie. Dit advies is overgenomen door de bestuurder.

38

Kwaliteitsrapport  2019Bijlage 6



Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de 
organisatie. De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeur
de beleidsplannen en uitgangspunten. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de Raad van Bestuur en ten opzichte van alle deelbelangen. 
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een specifiek aandachtsgebied. Hij of zij heeft ook zitting in de commissies van 
dat aandachtsgebied.

De Raad van Toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode en de daaruit voortgekomen 
reglementen. 

Activiteiten 2019

De Raad van Toezicht kwam zes keer bij elkaar, naast de bijeenkomsten van de auditcommissie Financiën en auditcom
missie Kwaliteit, Veiligheid en HRM. Er waren twee overlegvergaderingen van de bestuurder en ondernemingsraad in 
aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht (in het kader van art. 24 WOR). De Raad van Toezicht nam deel aan de 
jaarlijkse ‘Ontmoeting’, tussen de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de centrale medezeggenschapsraden. 

In 2019 is er een zelfevaluatie door de Raad gehouden aan de hand van een vragenlijst.

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg heeft de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HRM van de  
Raad van Toezicht haar werkwijze herzien. In 2019 is zij gestart met doelgroepgerichte gesprekken met verwanten, 
cliënten en begeleiders en vervolgens met gedragskundigen en management. Voorafgaand aan de gesprekken ontvangt 
de auditcommissie relevante informatie en cijfers met betrekking tot kwaliteit, personeel en financiën. De doelgroep 
cliënten met een ernstige meervoudige beperking is als eerste bezocht. De auditcommissie wil jaarlijks minimaal twee 
doelgroepen (be)spreken. 

In verband met aflopende termijnen van twee toezichtsleden in 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de werving 
van twee nieuwe leden en zijn er specifieke profielen opgesteld. Eén van de vacatures betreft het lid op bindende  
voordracht. Bij de werving wordt nauw samengewerkt met de CCR en CVR. 
De Raad van Toezicht heeft in 2019 een bezoek gebracht aan het Expertisecentrum, Scholenteam, Gezinnenteam,  
Zuwestraat, Dagbesteding Ambachtsweg, woonvorm Huizen en woning Bunschoten. Raad van Toezichtsleden hebben 
de theatervoorstelling ‘lastige ouders’ bijgewoond, waren bij het symposium ‘Ervaringsdeskundigheid’ en bij de  
première van de documentaire Boven Jan. 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht haar visie op toezicht opgeschreven en vastgesteld. 

Besluiten 2019
 
• Goedkeuring bezoldiging bestuurder
• Goedkeuring WNTklasse IV voor 2018
• Goedkeuring reglement Raad van Bestuur
• Goedkeuring reglement Raad van Toezicht
• Goedkeuring gewijzigde statuten 
• Instemming doelstellingen Raad van Bestuur
• Goedkeuring jaarrekening 2018
•  Goedkeuring verlenging deelname academische  

werkplaats AWVB

• Benoeming accountantskantoor Verstegen
• Goedkeuring verkoop Delta 183
• Vaststelling visie op toezicht
•  Vaststelling profielen Raad van Toezicht,  

algemeen en specifiek
• Goedkeuring begroting 2020
• Goedkeuring WNTklasse IV 2019
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www.sherpa.org

Colofon

Stichting Sherpa
Larenseweg 30

1221 CN Hilversum

Telefoonnummer 035  646 36 46
www.sherpa.org

Tekst: Mariëtte Stokking en Anneke Ellerbroek
Heeft u vragen of suggesties?  

Dan kunt u een mail sturen naar:
m.stokkingvanbruggen@sherpa.org


