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Voorwoord  

Dit is het eerste jaar dat Stichting Pim de kwaliteitsrapportage heeft opgesteld aan de hand 
van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 voor de cliënten die vallen onder de 
Wet Langdurige Zorg.  

Het jaar 2020 is een intensief jaar geweest voor iedereen die te maken heeft gehad met de 
Corona pandemie, ook voor Stichting Pim was het een bijzonder jaar. 

TG. Van der Veer - bestuurder Stichting Pim 
april 2021  

 



   

Stichting Pim Kwaliteitskader 2020 - 1 april 2021 



   

Stichting Pim Kwaliteitskader 2020 - 1 april 2021 

Introductie Stichting Pim  

Stichting Pim, een uniek ouderinitiatief, een tweede thuis voor onze 16 vaste bewoners en 
voor in totaal 22 jongeren ook een fantastische dagbestedingsplek. 
  
 
Een Thuis voor 16 unieke jongeren in Dorst! 

In 2006 werd Stichting Pim opgericht; een Tweede Thuis voor acht kinderen met een 
meervoudige beperking. Een uniek initiatief uitgevoerd door en onder toezicht van de 
ouders van deze acht kinderen. Sinds 2013 is er ook een mogelijkheid voor dagbesteding op 
deze locatie. 

In 2017 is de woning uitgebreid, er is een tweede woning aan de eerste gekoppeld waardoor 
er nu in totaal 16 jongeren wonen. Ondertussen zijn deze kinderen uitgegroeid tot 
geweldige, bijzondere en unieke jongeren. 

De zorgwoning biedt onze jongeren een omgeving en de middelen om zich optimaal te 
ontwikkelen en te ontspannen onder leiding van gekwalificeerd personeel dat uitgaat van de 
specifieke wensen van de bewoners. Hierbij staat respect en liefdevolle bejegening centraal.  

           

Naast onze fantastische woning heeft Stichting Pim drie dagbestedingsgroepen en bieden 
we ook dagbesteding aan jongeren van extern. Deze jongeren wonen nog thuis of in een 
andere zorginstelling. Zowel de woning als de omliggende tuinen wordt op deze manier 
optimaal gebruikt om zo veel mogelijk cliënten hiervan mee te laten genieten. Desondanks 
blijft het kleinschalige karakter behouden. 

Ouders, personeel en vrijwilligers vormen een team in de zorg rondom onze cliënten 
en kunnen nog steeds trots zijn op datgene wat we met elkaar hebben bereikt.  
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In 2021 heeft Stichting Pim de Groen Pluim ontvangen. 
Groene Pluim staat voor: 

• 1. Fatsoenlijke banen en economische groei 
• 2. Duurzame consumptie en productie 
• 3. Klimaatverandering aanpakken 
• 4. Partnerschappen voor de doelen 
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Visie Stichting Pim 

Stichting Pim is een kleinschalige zorgwoning voor jongeren met een meervoudige 
beperking. Bij stichting Pim wonen 16 jongeren, ontvangen 22 jongeren dagbesteding. Wij 
geloven dat kleinschaligheid in de zorg, nabijheid van ouders en andere betrokkenen en een 
volwaardige plaats in een kleine (dorps)gemeenschap voor onze kinderen een goede plek is. 
Een plek waar huiselijkheid, ondersteuning op alle mogelijke gebieden en veel persoonlijke 
aandacht ervoor zorgen dat onze kinderen zich veilig voelen en worden aangemoedigd om 
zich te laten zien.  

Ieder kind wordt er gekend. Ieder kind ervaart nabijheid van anderen. Voor ieder kind zijn 
we op zoek naar de juiste benadering vanuit respect voor zijn/ haar mogelijkheden. Ieder 
kind wordt door middel van individuele aandacht uitgenodigd om zichzelf te laten zien. 
Kleinschaligheid biedt de optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en 
keuzevrijheid gestalte te geven. We slagen in onze missie wanneer veiligheid, speelsheid, 
ontspanning en inspanning voor alle kinderen op maat aanwezig is.  

Zorgwoning  

De zorgwoning van Stichting Pim is de plek waar de jongeren die er wonen een tweede thuis 
vinden. Het is een veilige en vertrouwde plek waar voor elke jongere voldoende ruimte is om 
zich te vermaken en te ontspannen. 
Er is voldoende ruimte om te bewegen en om zich op zijn tijd terug te trekken op de 
veiligheid van de eigen kamer. Daarnaast is de woning zo ingericht dat de allerbeste zorg die 
de jongeren en hun ouders wensen geboden kan worden, zowel qua voorzieningen als 
kwalificaties van het personeel. Er wordt veel aandacht besteed aan 1 op 1 momenten. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door een ruime bezetting van personeel met een grote passie voor 
het werken met onze jongeren. 
Er heest een open karakter van de woning door een grote betrokkenheid en samenwerking 
met het directe netwerk van de jongeren. Er wordt gestreefd naar een betekenisvolle 
invulling van de zorg en begeleiding van de jongeren, zowel op groepsniveau als voor de 
jongere als individu. Om zo op maat te kunnen werken, nemen we tijd voor onderling 
overleg, evaluatie en reflectie in het team. Op de eerste plaats is de woning een plek waar 
huiselijkheid, ontspanning en gezelligheid geboden wordt. Daarnaast worden de jongeren 
gestimuleerd om de zelfredzaamheid en zelfbepaling te vergroten of de om de vaardigheden 
die zij hebben verworven in de jaren te behouden. Er wordt gewerkt volgens een duidelijk 
uitgezet persoonlijk plan waarin de doelen worden beschreven, geëvalueerd en bijgesteld. 
Communicatie over maar ook met de jongeren is een onderdeel dat we door gerichte 
scholing en nieuwe inzichten altijd opnieuw nastreven/ bijstellen. 

Dagbesteding  

De dagbesteding is opgericht vanuit de wens om zorg en onderwijs optimaal te combineren. 
Onze ervaring is dat dagbesteding voor jongeren met een beperking vaak óf onderwijs óf 
zorg betreft, maar wij laten de zorg de basis zijn en we laten het onderwijskundig denken 
bepalen in welke richting en in welk tempo we doelgericht werken.  
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Toekomstvisie  

Het is onze ambitie om in de komende jaren uit te groeien naar een gecombineerde woning 
en dagbesteding welke een voorbeeld en inspiratie kan zijn voor opleidingen en woningen 
die vanuit zorg en onderwijs goede, zich onderscheidende zorg ambiëren. Wij hopen dat wij 
vanuit onderwijskundige professionaliteit en visie op goede zorg, een inspiratie kunnen zijn 
voor alle mensen (professionals maar ook ouders en betrokkenen) die met onze doelgroep 
te maken hebben.  

We zullen ons inspannen om onze visie op zorg uit te dragen aan organisaties en 
samenwerkingsverbanden die oprecht geïnteresseerd zijn in een wijze van zorg dragen 
waarbij de cliënt voorop staat. In tijd, in aandacht, in oprechte interesse en de wens om 
hem/ haar te ontmoeten. 
Wij willen onze kinderen een plaats geven in de maatschappij. Een eigen plaats, een veilige 
plaats, een plaats die anderen uitnodigt om onze kinderen te leren kennen en waarderen.  

Beleidsplan  

Stichting Pim is in 2006 ontstaan uit de vraag naar kwalitatieve, maar ook 
kwantitatieve zorg, aan jongeren met een (meervoudige) beperking. We willen een 
veilige en vertrouwde woonomgeving en daarnaast een zinvolle dagbesteding bieden 
aan deze groep jongeren. Dit doen we met onze kleinschalige zorgwoning en drie 
dagbestedings-groepen voor een groep van in totaal 22 jongvolwassenen. 

We werken met een platte organisatiestructuur, lettend op de financiële middelen. Deze 
worden optimaal ingezet om aan de vraag te kunnen voldoen.  

Cliënten  

De cliënten vallen allen onder de WLZ, waarvan er 9 bewoners met een VPT-pakket en 7 
bewoners met een PGB. De cliënten van de dagbesteding nemen deze groepszorg af met 
een PGB. 

 Medewerkers  

Het personeel van Stichting Pim staat voor:  

• Laten zien wat we afspreken. Doen we het en doen we het goed?  
• Individuele kwaliteiten en kennis inzetten om samen zo breed mogelijk inzetbaar te 

zijn.  
• Het eigen, individuele ontwikkelingsplan kennen en actief zoeken naar ontwikkeling 

en groei.  
• Een open en gastvrije houding tussen zorgwoning en dagbesteding, naar ouders, naar 

stagiaires en andere bezoekers.  
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Op 31 december 2020 waren er 31 medewerkers in dienst, dit zijn 30 begeleiders en 1 
meewerkende zorgmanager.  

Stichting Pim heeft al sinds het begin het eigen personeel in dienst. Binnen dit team werkt 
een groep vooral op de woning en ook bij de dagbesteding zijn er gespecialiseerde 
personeelsleden. Gelukkig kunnen we wel uitwisselen tussen deze teams. 
 
De opbouw van het team: 
Zorgmanager (HBO) 
Coördinerend begeleider (HBO) 
Persoonlijk begeleiders en Verpleegkundigen (HBO-V / MBO-V / SPH / MMZ4) 
Zorgassistenten (MMZ3 en verpleegkunde ) 
 
“Een prachtig gebouw met vele faciliteiten en een stel goede ideeën zijn al vanaf de eerste 
dag in 2009 aanwezig. Voor ons is het de uitdaging om de mogelijkheden van het gebouw, 
de omgeving en de interesses van de jongeren aan elkaar te koppelen bij het ontwikkelen 
van een goed dagbestedingsprogramma.” (collega’s dagbesteding) 
 
Personeel op de woning werkt in wisselende diensten, waarbij we 24-uurs zorg leveren. Het 
aantal personeelsleden en de te werken diensten zijn afhankelijk van de cliëntplanning. 
 
Het personeel heeft een grote rol in de professionalisering van de stichting; er worden 
regelmatig cursussen en workshops gevolgd om meer te weten te komen over bepaalde 
onderwerpen en daarnaast voert het personeel veel taken uit om de kwaliteit van zorg te 
borgen. 
 
Als laatste, maar eigenlijk het belangrijkste is dat al ons personeel nog steeds op handen 
wordt gedragen door de cliënten en hun ouders. Ondanks dat een aantal cliënten niet kan 
praten, laten zij dit toch vaak zien door hun gedragingen en hun wil om op de woning te zijn. 
De cliënten die wel kunnen praten, geven dit ook veelvuldig aan en er wordt veel geknuffeld.  
 

                 



   

Stichting Pim Kwaliteitskader 2020 - 1 april 2021 

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg (2017-2022)  

Dit kader omschrijft hoe de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbeterd kan worden. 

Het kader bestaat uit 4 bouwstenen: 

1. Het zorgproces rond de individuele cliënt 
2. Onderzoek naar de ervaringen van de cliënt 
3. Zelfreflectie in zorgteams 
4. Kwaliteitsrapport en visitatie 

Al deze bouwstenen komen aan bod in dit document. De eerste drie bouwstenen moeten 
leiden naar de vierde bouwsteen, die op zijn beurt een bron moet zijn voor verbeterpunten 
en gebruikt kan worden voor externe verantwoording. De volgende afbeelding vat dit alles 
samen.  

 



   

Stichting Pim Kwaliteitskader 2020 - 1 april 2021 

Bouwsteen 1: Het zorgproces van de cliënt  

Het zorgproces van onze jongeren bestaat uit een nauwe samenwerking tussen ouders en de 
medewerkers van Stichting Pim. Onder een nauwe samenwerking wordt verstaan: minimaal 
wekelijks contact via het rapportagesysteem, maar vaker komt het voor dat ouders dagelijks 
meelezen met de rapportage en hierop reageren. Ouders komen regelmatig langs, en 
wanneer de situatie dat toelaat, is er dan even een kort contactmoment om eventuele 
dringende zaken door te spreken. Het onderhouden van de socialmedia is ook een groot 
onderdeel hiervan. Op deze manier blijven ouders op de hoogte van de activiteiten die hun 
kind onderneemt. Daarnaast is er natuurlijk het zorgplan, dat voor zover mogelijk, ook in 
samenwerking met de betreffende jongere en zijn/haar ouders/verwanten door de 
persoonlijk begeleider is opgesteld. Het zorgproces omvat ook het scholen van het team op 
specifieke zorg gerelateerde onderwerpen, het signaleren van verbeterpunten en het 
aanpakken van deze kwesties.  

Alle belangrijke zaken van de individuele zorg van de jongeren wordt beschreven in het 
persoonlijk plan. Daarnaast maken wij gebruik van verschillende formulieren die zijn 
geïntegreerd in het rapportagesysteem om de zorgzaken te beschrijven. Op deze manier zijn 
ze makkelijk terug te vinden. In het zorgplan zijn de individuele werkdoelen beschreven, 
waar dagelijks op wordt gerapporteerd.  

Alle documenten worden structureel jaarlijks besproken, indien noodzakelijk is dit meerdere 
keren per jaar. Voor 2020 is dit vanwege de Corona maatregelen niet in alle gevallen binnen 
het gestelde termijn behaald. Ondertussen is het telefonisch of online contact met ouders 
geïntensiveerd, temeer omdat zij in bepaalde periodes geen bezoek konden brengen aan de 
woning. De documenten zijn zoveel mogelijk up-to-date gehouden door het organiseren van 
(korte) online- meetings en communicatie via het berichtenverkeer in ONS/ Caren Zorgt.   

 

Het persoonlijk plan 

Het Persoonlijk Plan is inhoudelijk het belangrijkste document. Hierin komen alle 
onderwerpen aan bod die van belang zijn om de beste zorg te leveren aan onze jongeren. 
Het Persoonlijk Plan wordt jaarlijks geëvalueerd met de ouders en/of verwanten van de 
jongeren. Aan de hand van de volgende onderwerpen wordt een zo duidelijk mogelijk beeld 
geschept van de jongere:  

- Beeldvorming:   
Er wordt stilgestaan bij de vraag; Wie is de jongere? Wat zijn de specifieke kenmerken die 
deze persoon uniek maken? Naast de uiterlijke kenmerken wordt stilgestaan bij de 
diagnoses en speciale interesses.  
Ook is er een beschrijving van de voorgeschiedenis van de jongere; Hoe is de zwangerschap 
en geboorte verlopen? Hoe ziet de gezinssituatie en woongeschiedenis van de jongere eruit 
en zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest die van belang zijn voor het welzijn van deze 
persoon? Ook wordt in kaart gebracht welke vorm van onderwijs/dagbesteding de jongere 
heeft gevolgd.  
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- Functioneren:  

Er wordt een beschrijving gedaan van het functioneren van de jongere op verstandelijk, 
lichamelijk, communicatief en sociaal emotioneel functioneren. Er worden zoveel mogelijk 
concrete gegevens gebruikt en eventuele ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden 
hierin duidelijk vermeld. Ook staan we stil bij het perspectief. Als er nog sprake is van 
ontwikkeling op bepaalde gebieden, zal worden gekeken naar passende doelen. Voor veel 
van onze jongeren staat het behouden van bepaalde vaardigheden centraal.  
 
Veel van onze jongeren hebben een lichamelijke beperking die specifieke zorg vraagt. 
Epilepsie is een voorbeeld daarvan. De jongeren met epilepsie hebben een individueel 
epilepsieprotocol. Dit protocol wordt regelmatig geëvalueerd en kan tussentijds worden 
bijgesteld wanneer nodig. Alle lichamelijke beperkingen worden benoemd en uitgebreid 
beschreven. We staan stil bij motoriek en mobiliteit, zelfredzaamheid, zintuiglijke 
vaardigheden en seksualiteit.   
 
Onze jongeren leven in een setting met veel andere personen. Er wordt hierdoor dagelijks 
een beroep gedaan op hun sociale gedrag en vermogens om contact te maken en 
onderhouden met anderen. Sociaal contact is dus een belangrijk onderwerp in de 
beeldvorming van de jongeren. We staan stil bij het contact dat ze hebben met anderen, 
welke hulp ze hierbij nodig hebben en welke ontwikkelingen zijn hierin maken.  
 
Omdat Stichting Pim een ouderinitiatief is, is er een goed contact met het netwerk van de 
jongeren. De jongeren wonen in open en gastvrije setting. Familie is altijd welkom en de 
jongeren gaan ook regelmatig nog op bezoek bij hun gezin en andere familieleden. In het 
persoonlijk plan wordt daarom duidelijk beschreven welke personen erg belangrijk zijn in het 
leven van de jongeren en op welke manieren dit contact plaatsvindt.  
 
 

- Zeggenschap 
Jongeren die leven met een ernstig meervoudige beperking, zijn erg afhankelijk van anderen 
in het maken van keuzes in hun leven. Stichting Pim hecht veel waarde aan de tevredenheid 
en medezeggenschap van de jongeren. In het persoonlijk plan geven wij antwoord op de 
volgende vragen met betrekking tot zeggenschap:  

- Op welke manier kan de jongere keuzes maken of voorkeuren aangeven? 
- Welke ondersteuning is daarbij nodig? 
- Waarover wil de jongere graag zeggenschap hebben en op welke vlakken wil de 

jongere graag zelf invloed uitoefenen? 
- Waarover kan en mag de jongere zelf invloed uitoefenen? 
- Waar liggen grenzen aan zeggenschap? Op welke gebieden worden beslissingen door 

anderen genomen en waarom is dit? 
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Medicatieveiligheid 

Bijna alle jongeren die bij Stichting Pim wonen zijn afhankelijk van medicatie. Kennis en 
kunde op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid speelt dan ook een grote rol in 
het zorgproces. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Een duidelijk beeld van hoe dit wordt 
georganiseerd binnen Stichting Pim, wordt later in dit document beschreven.  

Intervisie 

De begeleiders van onze jongeren moeten onze jongeren goed kunnen lezen. Het welzijn van 
een jongere is meestal goed af te lezen van zijn gedrag. Sommige jongeren zijn volop in hun 
puberteit, anderen hebben dit net achter zich gelaten. Invloeden van binnenuit, maar ook 
van buitenaf, kunnen veel weerslag hebben op een algemeen welbevinden. Als begeleider 
zijn wij daarom continu aan het observeren, signaleren en overleggen met elkaar.  

In sommige gevallen vraagt het gedrag van een jongere meer dan de dagelijkse zorg die 
wordt geboden. Er moeten dan nieuwe begeleidingslijnen worden uitgezet. Zo nodig wordt 
er ruimte gemaakt voor een intervisiemoment. In het team zijn een aantal begeleiders die 
ervaring hebben met intervisie. Deze personen worden ingezet om de intervisie vorm te 
geven.  

Wet zorg en Dwang 

De maatregelen rondom onvrijwillige zorg zijn geïntegreerd in het ONS systeem. Voor alle 
jongeren is specifiek weergegeven welke maatregel van toepassing is, met welke reden, 
oorzaak, effectiviteit, nadelige gevolgen en wie de maatregel mag uitvoeren.  

Vanwege wilsonbekwaamheid van al onze jongeren, zijn de maatregelen uitvoerig 
besproken met ouders/ verwanten. Ouders voeren het bewind over de zorg van de jongeren 
en hebben akkoord gegeven op de maatregelen.  

We kunnen hiermee concluderen dat de Wet Zorg en Dwang intern goed is 
geïmplementeerd. Echter, zijn wij nog zoekende naar een externe partner voor de evaluaties 
en externe audit van de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang.  
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Bouwsteen 2: Cliëntervaringen  

We vinden het belangrijk dat onze begeleiding aansluit bij de behoeften en wensen van onze 
jongeren.  

Stichting Pim hecht veel waarde aan de tevredenheid en medezeggenschap van de cliënten, 
al dan niet via hun verwanten. Om die reden is in 2019 het traject Ben ik tevreden? gestart.  
 
Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van 
bestaan en cliëntervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht, 
én verbeterd kunnen worden.  
 
Ben ik Tevreden? is een instrument op maat. Vast onderdeel van het instrument is het 
cliëntgesprek. Ben ik Tevreden? gaat uit van de dialoog tussen cliënt en organisatie. Deze 
dialoog vindt plaats in cliënttevredenheidsgesprekken. In deze gesprekken worden 
behoeften, eisen en wensen van de cliënt besproken, evenals hetgeen de cliënt zelf wil 
bijdragen en ondernemen. Leidend zijn de acht levensdomeinen van Schalock (Schalock en 
Verdugo, 2002): Lichamelijk welbevinden, Psychisch welbevinden, Persoonlijke ontwikkeling, 
Zelfbepaling, Interpersoonlijke relaties, Deelname aan de samenleving, Materieel 
welbevinden en Rechten. Ter ondersteuning van de gesprekken zijn er richtinggevende 
vragensets beschikbaar. Deze vragensets zijn bedoeld voor de professional als suggesties om 
het gesprek met de cliënt op gang te brengen. (Bron: website Ben ik 
Tevreden:www.beniktevreden.nl) 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan het invullen en evalueren van de gesprekslijsten en is de 
verwachting dat in juni 2021 voor iedere jongere een definitieve gesprekslijst is geüpload in 
het ONS systeem 
 
Naast het gebruikmaken van deze methode halen wij ons voordeel uit de open 
communicatierelatie tussen ouders/vertegenwoordigers en begeleiders. De lijnen kort door 
de kleinschaligheid van de Stichting. Belangrijke zaken worden vaak op een informele manier 
met elkaar gedeeld, waardoor ouders een actieve bijdrage kunnen leveren aan het 
vormgeven van de zorg in het algemeen.  
 
Stichting Pim heeft een zogenaamde ‘jongerenraad’ opgericht. Iedere 6 weken komen een 
aantal (wisselende) cliënten bij elkaar om op een speelse en informele manier hun mening 
te kunnen geven over zaken binnen de woning en dagbesteding van Stichting Pim. Dit gaat 
over onderwerpen als bijvoorbeeld het menu, activiteiten en uitjes. Voor de cliënten die 
vanwege hun beperkingen niet actief verbaal deel kunnen nemen aan de besprekingen, 
kunnen ouders, familieleden of andere bekenden van de cliënten gevraagd worden hen te 
vertegenwoordigen. Dit is een laagdrempelige manier om de medezeggenschap van de 
cliënten vorm te geven.  
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Cliëntenraad  

In het voorjaar van 2020 is er een cliëntenraad opgericht. Deze cliëntenraad zal in de 
komende jaren een bijdrage gaan geven aan de wederzijdse begrip en communicatie tussen 
cliënten en bestuur. Tevens zal dit kwaliteitsrapport met de cliëntenraad gedeeld worden. 

De cliëntenraad bestaat uit 5 leden. Dit zijn de ouders van bewoners en van dagbesteding 
extern. 
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Bouwsteen 3: Zelfreflectie in het team  

Reflectie in kernteams 

Stichting Pim werkt volgens een kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door het team zelf. 
Het systeem is een manier om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Er wordt gewerkt 
in kleine groepen van verantwoordelijke medewerkers. Er wordt gewerkt volgens een 
PDCA-cyclus.  

Elk kwartaal worden de doelen en werkwijze van de kerngroep geëvalueerd (Check), er 
worden specifieke acties uitgezet om de niet behaalde doelen bij te stellen (Act) en 
nieuwe plannen en doelen gemaakt voor de komende periode (Plan). De rollen worden 
verdeeld en uitgevoerd (Do). Eind van elk kwartaal wordt de cyclus opnieuw uitgevoerd. 
Van elke bijeenkomst worden notulen geschreven. Voor de notulen van de besprekingen 
is een vast format ontwikkeld, waarin de PDCA-cyclus is opgenomen (zie bijlage 2). 
Terugkoppeling volgt in de teamvergadering. Het kwaliteitssysteem is vast onderdeel van 
de agenda van de teamvergadering.  

Tevens zijn er zogenoemde speerpunten. Deze speerpunten zijn lange termijn doelen, op 
managementniveau, welke jaarlijks beschreven worden en elke laatste maand van het 
jaar worden geëvalueerd. Hiervoor geldt een aparte PDCA- cyclus, die wordt bewaakt en 
uitgevoerd door het management. Deze speerpunten zijn onderdeel van het document 
van het kwaliteitssysteem en worden jaarlijks bijgewerkt.  

De kwaliteit van zorg, zoals Stichting Pim heeft opgenomen in zijn visie, is onderverdeeld 
in 12 verschillende kerntaken (zie bijlage 1), die de continue aandacht vergen om te 
zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. Er is intensief nagedacht over welke onderwerpen in 
dit systeem passen. Vervolgens zijn de medewerkers ingedeeld in deze kerntaken, 
rekening houdend met hun persoonlijke kwaliteiten en interesses. Hierbij zijn tevens 
verantwoordelijkheden verdeeld. In elk kernteam zijn zowel medewerkers van de 
woning, als dagbesteding verantwoordelijk. Dit bevordert de samenwerking en slaat een 
brug tussen de verschillende groepen. De mogelijkheden van gezamenlijke activiteiten, 
werkwijzen, protocollen, scholingen en het delen van kennis worden hierdoor optimaal 
benut.  

De voordelen van het kwaliteitssysteem:  

- Verantwoordelijkheden zijn beter inzichtelijk en dus bij iedereen bekend 
- Collega’s gaan elkaar bevragen, aanspreken en feedback vragen en geven m.b.t. hun 

verantwoordelijke kwaliteitsgebied 
- Controle wordt vergroot, waardoor er meer ‘druk’ wordt gelegd op het juist 

uitvoeren van taken, verantwoordelijkheden en afspraken 
- Taken worden opgepakt die anders dreigen te blijven liggen.  
- Men weet wie hij/zij waarvoor kan raadplegen/ inzetten. 
- Personeel krijgt meer teamgevoel en de verbinding tussen wonen en dagbesteding 

wordt versterkt.  
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-  Elke werkgroep zal ook gestimuleerd worden ouders in meer of mindere mate te 
betrekken in hun uitvoering waardoor betrokkenheid van ouders kan worden 
vergroot op verschillende gebieden (niet bij alle kerntaken) 

 
In het schema een beknopt overzicht van de verschillende kerngroepen en een 
beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden. De speerpunten en namen van 
medewerkers zijn hieruit gehaald.  

Onderdeel Taken werkgroep 
Kwaliteitskader 
Overkoepelend onderdeel waarin wordt 
uitgezet hoe wij kwaliteit vormgeven binnen 
Stichting Pim en dit controleren en 
onderhouden 

- Toezien op goede rapportage en 
verslaglegging van kwaliteit in de zorg 

- Schrijven rapport/ kwaliteitsplan, 
kwaliteitshandboek 

- Toezien op uitvoeren van de processen 
zoals beschreven 

- Helikopterview over alle 
kwaliteitsgroepen 

- Bewaken MIC meldingen 
Medisch 
Onderdeel richt zich op goede rapportage en 
uitvoering van de medische zorg d.m.v. 
controles, scholingen.  
 

- Bewaken processen rondom medische 
zorg en hulpmiddelen 

- Bewaken (medische) protocollen en 
uitvoering hiervan 

- Controle en aanspreekpunt voor 
(medische) hulpmiddelen, bestellen 
van deze middelen.  

Overdracht en rapportage 
Onderdeel richt zich op een goede en soepele 
overdracht op wonen en dagbesteding  en de 
overdracht tussen wonen en dagbesteding. En 
de overdracht naar ouders via ONS 
 

- Waarborgen privacy 
- Overdrachtsmomenten en formulieren 

controleren/ evalueren.  
- Denkt in oplossingen bij problemen 
- Kijkt kritisch naar rapportage in ONS en 

geeft gerichte feedback.  
Activiteiten en doelgerichte begeleiding en 
toezicht/ invulling diensten 
Onderdeel richt zich op het vraagstuk of alle 
jongeren voldoende aangepaste activiteiten 
krijgen aangeboden.  

- Kritisch kijken naar activiteitenaanbod/ 
aangepast aan niveau van jongeren 
(m.n. op woning) 

- Geven van feedback aan collega’s over 
invulling van diensten  

Huishouden en voeding wonen 
Onderdeel richt zich op de voeding en 
boodschappen en dagelijkse huishoudelijke 
taken.  
 
 

- Maakt menulijsten/ zorgt dat er 
menulijsten worden gemaakt.  

- Onderhoudt contacten met de winkel/ 
bakker/ Foodfocus.  

- Zorgt voor bestelling boodschappen/ 
overdracht naar andere personen 

- Maakt zich hard voor gezonde voeding 
- Zoekt naar antwoorden bij 

voedingsvragen (bv dieet)  
- Aanspreekpunt mbt voeding tussen 

wonen en dagbesteding.  
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HACCP wonen en dagbesteding 
Onderdeel richt zich op de structuur van de 
HACCP.  

- Is op de hoogte van de eisen volgens 
HACCP 

- Zorgt voor een structuur die werkt voor 
het personeel. Houdt mappen en lijsten 
bij.  

- Brengt personeel op de hoogte van de 
eisen 

- Zorgt voor een goede taakverdeling 
tussen personele 
verantwoordelijkheden en die van het 
schoonmaakteam. 

- Voert controles uit en spreekt 
personeel aan op taken 

- Plant grote huishoudelijke taken in 
(zoals bv schoonmaak ballenbak) Houdt 
overzicht over de dagelijkse 
huishoudelijke taken  

- Attendeert anderen op 
schoonmaakgedrag 

- Houdt klussenlijst bij voor klusdagen. 
Persoonlijk Plannen, dossier en archief 
Onderdeel zorgt voor een duidelijke 
overdracht naar ouders en personeel over de 
ontwikkelingen rondom het persoonlijk plan, 
evaluaties en verslaglegging. Houdt een 
duidelijk archief bij volgens de vastgestelde 
eisen.   

- Evalueert jaarlijks het proces en de 
inhoud van de persoonlijk plannen 

- Houdt het archief bij 
- Zet een structuur op rondom evaluatie 

en bewaakt deze 
- Zorgt voor een duidelijke instructie/ 

scholing waar nodig naar personeel 
Scholing/ training 
Onderdeel richt zich op de ontwikkeling van de 
medewerkers en speelt in op veranderingen 
binnen de doelgroep   

- Inventariseert ontwikkelingsvragen 
team/ personeel individueel 

- Verzorgt scholing/ invulling 
scholingsdagen 

 
Betrokkenheid  
Dit onderdeel richt zich op de inspraak en 
inmenging van ouders op verschillende 
vraagstukken 

- Ouderbetrokkenheid vergroten door 
informatieavonden/ informele 
koffiemomenten en 
tevredenheidsonderzoek te plannen/ 
organiseren 

Veiligheid 
 
Controle op zaken m.b.t. BHV, veiligheid 
cliënten algemeen in de woning.  

- Uitvoering en uitwerking 
Risicoinventarisatie 

- Heeft overzicht op BHV scholingen. 
Contactpersoon m.b.t. inhoud BHV 
scholingsdagen.  

- Zorgt dat aan alle eisen m.b.t. 
veiligheid die worden gesteld wordt 
voldaan. Volgt hierbij de regels vanuit 
de BHV cursus.  
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- Zorgt dat spullen aanwezig zijn 
(veiligheidsjasjes/ blusdekens) en 
bepaalt waar deze moeten worden 
bewaard.  

- Alertheid op veiligheid algemeen 
(spullen in de woning, telefonisch 
netwerk, reservesleutels aanwezig en 
op de juiste plaats) 

- Evaluatie na incidenten, zoekt actief 
naar verbeterpunten.  

- Onderhoudt contact met ouders die 
betrokken zijn in dit proces  

- Veiligheidscontrole voor de cliënten. 
Kritisch kijken naar inrichting ruimtes.  

Relaties, intimiteit en seksualiteit - Onderwerp seksualiteit en intimiteit 
onder de aandacht brengen in het 
team 

- Kennis van het team vergroten en 
betrokkenheid ouders vergroten 

- Adviseren bij hulpvragen 
- Op de hoogte zijn van actuele 

onderwerpen en ontwikkelingen in de 
zorg.  

- Visie bewaken en volgen 
Medezeggenschap - Medezeggenschap vergroten van 

jongeren 
- Contact onderhouden met cliëntenraad 
- Jongerenraad onderhouden en 

gestelde doelen bewaken 
 

Het medicatiebeleid maakt een groot en belangrijk onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid 
van Stichting Pim en wordt continue maandelijks geëvalueerd en bijgesteld. Het bestuur van 
stichting Pim is eindverantwoordelijk voor het medicatiebeleid binnen de organisatie. Voor 
het ontwikkelen, beschrijven, coördineren en evalueren van het medicatiebeleid heeft 
stichting Pim een medisch kernteam aangesteld, bestaande uit medisch geschoolde 
medewerkers. Samen met het management zien zij toe op de juiste uitvoering van het 
medicatiebeleid door de teamleden.  

De kwaliteit van het medicatiebeleid wordt jaarlijks beschreven in het jaardocument, in het 
kader van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Fouten, risicovolle situaties en incidenten 
worden geregistreerd met een MIC-melding. Deze worden geregistreerd en geanalyseerd 
door het kernteam medisch in het periodiek overleg (opgenomen in het medisch 
jaaroverzicht) Zo nodig wordt het medicatiebeleid aangepast of verbeterd aan de hand van 
deze meldingen. MIC-meldingen worden altijd teruggekoppeld aan het team in de 
teambesprekingen, waarbij het leren van incidenten centraal staat. Daarnaast is er jaarlijks 
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in december een evaluatiemoment van het medicatiebeleid samen met de betrokken 
apotheker van Farmazorg in Breda. Dit evaluatiemoment is opgenomen in het medisch 
jaaroverzicht. Naar aanleiding van deze evaluatie worden er verbeteracties opgesteld en het 
wordt het beleid zo nodig aangepast. Apotheek Farmazorg kan op verzoek ook een audit 
verzorgen. 

Ook vindt er per client een jaarlijkse een medicatiebeoordeling plaats samen met apotheker, 
ouders en iemand van het medisch kernteam. De planning hiervan is te vinden in het 
medisch jaaroverzicht. 

Binnen stichting Pim is een klachtenregeling, deze is beschreven in handboek. Klachten over 
het medicatiebeleid worden serieus genomen en gemeld bij het medisch kernteam zodat 
deze gebruikt kunnen worden om het medicatieproces te verbeteren.   

Intervisie 

De zorg rondom onze jongeren staat altijd centraal in overlegmomenten van het team. 
Wanneer het team tegen zaken inloopt in deze, vaak gedragsmatige zorg, kan er op korte 
termijn een intervisiemoment worden ingepland. Hiervoor kan ruimte worden gemaakt in 
de teamvergadering.  

Vier keer per jaar wordt een vast intervisiemoment ingepland voor het team. De 
onderwerpen worden ingebracht door de teamleden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
gebruikt gemaakt van verschillende intervisievormen.  

Afgelopen jaar hebben er vanwege de maatregelen weinig momenten kunnen plaatsvinden 
waarop het team een onderwerp kon behandelen in de intervisie. In plaats daarvan is 
gebruik gemaakt van online meetings, en zijn minder urgente zaken uitgesteld tot een later 
moment. Nu het gehele team en de jongeren gevaccineerd zijn, kunnen wij een inhaalslag 
gaan maken op dit gebied.  

We zien het als een groot voordeel dat het team elkaar vindt door onderling overleg. De 
zorgmanager en coördinerend begeleider signaleren zaken die spelen en kunnen hier vlot op 
reageren. Wanneer nodig, kunnen zij besluiten om in overleg met de persoonlijk begeleider 
begeleidingslijnen uit te zetten om de zorg te verbeteren. Zo is er continu reflectie op de 
zorg wordt geleverd aan de jongeren en wordt er continu gestreefd naar verbetering 
wanneer de situatie daarom vraagt.  

Een jaarlijkse teamevaluatie heeft niet plaatsgevonden in 2020. Momenteel zijn we in 
voorbereiding van een teamevaluatie, in de vorm van een bijeenkomst die in april 
plaatsvindt. Op 19 april komt het gehele team samen, zowel van wonen als dagbesteding. 
We staan deze avond stil bij het team zoals deze nu is. Door vele wisselingen in het team, en 
de Coronamaatregelen die daarop volgden, is er nog steeds ruimte om elkaar beter te leren 
kennen. De bijeenkomst is gericht op het leren kennen van elkaar kwaliteiten, en hoe wij 
deze in kunnen zetten om de zorg voor onze jongeren te verbeteren. Deze worden door 
middel van een deel theorie, en een deel praktisch aan de slag te gaan, in kaart gebracht. 
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Aan het eind van deze avond hebben wij als team praktische doelen en acties in handen, om 
te werken aan kwaliteit van onze zorg.  

Opleidingsplan en deskundigheidsbevordering 

Scholingsplan extern: 

Stichting Pim heeft een algemeen budget beschikbaar gesteld voor scholing van 
medewerkers. Medewerkers die zich willen verdiepen op relevante onderwerpen, kunnen 
hierover in gesprek gaan met de manager, welke bepaalt of er budget beschikbaar wordt 
gesteld voor de te volgen scholing.  

Scholingsplan intern:  

Naast externe scholingen die gevolgd kunnen worden, streeft Stichting Pim ernaar om de 
brede kennis die de medewerkers bezitten, in te zetten om interne scholingen te verzorgen. 
Met name voor verdieping op medisch gebied, wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt.  

Voor onderwerpen die voor het hele team van belang zijn, wordt gebruik gemaakt van 
studiedagen. Deze staan vast, 4 keer per jaar. Er is een kernteam die zich buigt over de 
invulling van deze dagen. Het overige team wordt gevraagd om input hiervoor. Op de 
studiedagen zullen team wonen en dagbesteding zoveel mogelijk samen de scholingen 
volgen.  

Elke 4-6 weken is er een teamvergadering, zowel op wonen als op dagbesteding. Op de 
agenda van de vergaderingen wordt standaard ruimte van een uur gereserveerd voor 
verdieping op een onderwerp/ scholing of terugkoppeling van gevolgde scholingen.  

Iedere medewerker heeft een persoonlijke werkmap, waarin hij of zij de certificaten kan 
verzamelen.  

Alle medewerkers worden jaarlijks geschoold op risicovolle en voorbehouden handelingen 
en elk jaar wordt er intern een BHV cursus verzorgd. Iedere medewerker met een vaste 
aanstelling wordt geschoold tot bedrijfshulpverlener.  

Het grootste deel van de teamscholingen betreffen scholingen op medisch gebied. De 
medische scholingen zijn periodiek en zijn opgenomen in het Medicatiebeleid van Stichting 
Pim. Tevens worden ze elk jaar opgenomen in het Opleidingsplan.  

Incidenten melden 

Ondanks dat incidenten zoveel mogelijk vermeden dienen te worden, hebben ze een 
belangrijke rol in het verbeterproces van de zorg. Binnen Stichting Pim zijn er verschillende 
manieren om incidenten te melden.  

Dagelijks wordt gerapporteerd in het rapportagesysteem ONS. Hierin wordt de dagelijkse 
gang van zaken rondom de cliënten gerapporteerd. Bijzonderheden, waarbij geen verdere 
melding van noodzakelijk is, worden hierin beschreven. Ouders en de andere medewerkers 
worden op deze manier op de hoogte gebracht.  
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Wanneer er incidenten voorvallen die te maken hebben met (bijna) ongelukken, gevaar, 
foutieve behandeling, ongewenst gedrag of medicatiefouten, wordt hiervan een MIC 
(Melding Incident Cliënt)- of MIM (Melding Incident Medewerker)- melding gemaakt. 
Hiervoor is een protocol opgesteld waarin de handelingsprocedure wordt beschreven. Het 
doel van de MIC/MIM- procedure is het melden, reflecteren op de situatie en maken van 
afspraken om een herhaling van het incident te voorkomen. Een MIC/MIM-melding wordt 
altijd teruggekoppeld in een teambespreking en de meldingen worden gearchiveerd door de 
manager.  

Voor het maken van een melding van vermoedens van misbruik of mishandeling is een 
protocol opgesteld. Hiervoor geldt een andere procedure.  

Er heerst een open cultuur, waarin medewerkers elkaar kunnen consulteren rondom een 
bepaalde situatie. In dit proces speelt de coördinerend begeleider, persoonlijk begeleider en 
de zorgmanager een belangrijke rol. Er kan een MIC-melding worden gedaan via het ONS-
systeem. Wanneer er sprake is van een gevoelige kwestie, kan er beroep worden gedaan op 
de vertrouwenspersoon. We spreken hierover over drie verschillende procedures met 
daarop opgestelde specifieke protocollen, namelijk:  

- Protocol Melding Incident Client/ Melding Incident Medewerker. Hierin wordt de 
procedure en de te maken stappen beschreven. 

- Protocol (vermoedens van) mishandeling of huiselijk geweld. Stichting Pim werkt met 
de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. In het protocol wordt de 
Meldcode beschreven en de te nemen stappen van deze werkwijze.  

- Protocol vertrouwenspersoon medewerkers. In dit protocol staan de gegevens van 
de vertrouwenspersoon en de werkwijze van een melding.  

-  

Klachtenregeling 
 
Het streven van Stichting Pim is om klachten te allen tijde te voorkomen. Hierbij wordt de 
visie en missie van de stichting in acht genomen. 
De klachtenregeling waarborgt dat in behandeling zijnde klachten, indien de afhandeling 
namens de zorgaanbieder plaatsvindt door een of meer personen in dienst van de 
zorgaanbieder of door een of meer daartoe door hem aangewezen derden, ter kennis van de 
zorgaanbieder worden gebracht, en dat de zorgaanbieder afschrift ontvangt van de 
schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg. 
De klachtenregeling waarborgt verder dat een persoon als bedoeld in artikel 15,eerste lid, 
van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg:  
*a niet is betrokken bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft; 
*b zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden richt op het bereiken van een zo 
bevredigend mogelijke oplossing van de klacht; 
*c de vrijheid heeft zijn werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wet, de voor hem 
geldende beroepsnormen en taakomschrijving en zonder inmenging door de zorgaanbieder. 
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Klachten van of namens een cliënt 
Een klacht is een uiting van onvrede van of namens een cliënt over de zorg en/of 
dienstverlening of over de bejegening door Stichting Pim of door personen die al dan niet in 
dienstverband werkzaamheden verrichten voor Stichting Pim. Wij raden u aan de klacht te 
bespreken met de persoon die erover gaat. U kunt dit ook bespreken met de (persoonlijk) 
begeleider of de manager. Samen met u zoeken wij naar een oplossing. 

 
Klachten van een medewerker, stagiair of vrijwilliger 
Klachten van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers kunnen betrekking hebben op zaken 
als protocollen die niet gevolgd zijn, bejegening, pesten, seksuele intimidatie en dergelijke. 
Klachten inzake de CAO vallen niet onder deze klachtenregeling: deze worden afgehandeld 
conform de CAO Gehandicaptenzorg. Bij het indienen van een klacht zijn alle betrokkenen 
verplicht tot geheimhouding. 
 
Klachten over bij de zorg betrokken derde(n) 

1. De klachtenregeling waarborgt dat de behandeling van een klacht die betrekking 
heeft op het handelen van een ander, op zorgvuldige wijze wordt overgedragen aan 
degene, op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor 
geen toestemming heeft gegeven. 

2. De klachtenregeling waarborgt een gecombineerde behandeling van klachten, indien 
een klacht betrekking heeft op zorg die wordt verleend in samenhang met zorg, 
ondersteuning of hulp die een ander verleent en de klager heeft doen weten dat hij 
ook bij die ander een klacht heeft ingediend, tenzij de klager daarvoor geen 
toestemming heeft gegeven. 

3. De klachtenregeling waarborgt dat de afhandeling van een klacht als bedoeld in het 
tweede lid plaatsvindt door of namens de betrokken zorgaanbieder en de betrokken 
ander gezamenlijk dan we l op een wijze die inhoudelijk recht doet aan de 
samenhang tussen zorg, ondersteuning of hulp die zij verlenen. 

 
 
Klachtenfunctionaris 
Een klacht indienen is niet niks. We kunnen ons voorstellen dat het prettig is om iemand te 
hebben die u daarbij behulpzaam kan zijn. Om samen te kijken wat u kunt ondernemen, hoe 
u dat wil aanpakken en misschien ook wel om helder te krijgen waar het precies om gaat. De 
klachtenfunctionaris luistert, kan meedenken, adviseren en desgewenst bemiddelen. 
 
De klachtenfunctionaris van Stichting PIM is mevrouw CJJ (Claasje) van der Zwet, huisarts in 
Breda. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-55300872 en (voorkeur) per e-mail via 
cjjvdzwet@gmail.com   
De klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met de cliënt, de vertegenwoordiger van de 
cliënt en de mensen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de klacht. Samen maakt u 
afspraken over een oplossing. Mocht ook dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt 
u (samen met de klachtenfunctionaris) uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van 
Stichting PIM. 
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Bestuur 
U kunt een klacht indienen bij het bestuur van Stichting Pim. Het Bestuur bestaat uit vijf 
leden. Klachten moeten schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van het Bestuur. Dit is 
HarmJan Krips. De klacht zal dan worden besproken in een zitting van het Bestuur. Hierna 
zullen binnen een termijn van zes weken de volgende stappen worden doorlopen:  

1. Vaststellen van klacht 
2. Bespreken klacht met betreffende partijen 
3. Oplossingsgericht actieplan uitvoeren 
4. Evaluatie 
5.  Reactie op de klacht 
 

In ieder geval zal er binnen zes weken een reactie gegeven worden. Deze termijn kan met 
vier weken worden verlengd, indien dat noodzakelijk is voor een zorgvuldige behandeling 
van de klacht. Indien dat het geval is, dan stelt het bestuur van Stichting Pim u (voor het 
verstrijken van de eerste termijn van zes weken) daarvan schriftelijk op de hoogte. 
 
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door het Bestuur, dan bestaat 
de mogelijkheid om daar bezwaar tegen te maken. Het bestuur zal dan nogmaals de klacht 
beoordelen. 
 
Geschillencommissie 
Mocht u het niet eens zijn met het besluit van het Bestuur en dit niet nogmaals willen 
voorleggen aan het Bestuur (via een bezwaar) dan kunt u naar de geschillencommissie waar 
Stichting PIM bij is aangesloten. Deze commissie stelt eerst vast of de klacht ontvankelijk is, 
dat wil zeggen in behandeling genomen kan worden. Vervolgens wordt tijdens een zitting, 
via hoor en wederhoor, beoordeeld of de klacht gegrond of ongegrond is. De 
geschillencommissie doet een bindende uitspraak. 
Stichting PIM is aangesloten bij de volgende geschillencommissie: 
De Geschillencommissie Zorg 
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag 
Telefoonnummer: 070 – 310 53 80 
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/  
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Leerbedrijf 
 
Stichting Pim heeft verschillende erkenningen verworven om stagiairs van uiteenlopende 
opleidingen te kunnen begeleiden. We streven ernaar om voldoende stagiaires te werven 
zodat ieder schooljaar op elke afzonderlijke woning of dagbestedingsgroep een stagiaire 
geplaatst kan worden. We bieden zowel BOL als BBL studenten een leerplaats aan.  

Stichting Pim is te vinden op websites als www.bpvplaza.nl en www.s-bb.nl en heeft bij 
verschillende opleiding vaste contactpersonen.  
 
Stichting Pim heeft erkenningen voor de opleidingen: 
 
Sport en bewegingsagogie 
Begeleider gehandicaptenzorg 
MBO Verpleegkundige 
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener 
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Bouwsteen 4: Kwaliteitsrapport en visitatie 

Allereerst kijken we met het team terug op wat we ondanks de Coronamaatregelen hebben 
bewerkstelligd. Er hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de samenstelling van ons 
vaste team. Deze wisselingen hebben plaatsgevonden in de roerige Corona-tijd. Ondanks 
dat, staat er nu een sterk en professioneel team. Afgelopen jaar zijn waren we sterk op 
elkaar aangewezen, hebben we op elkaar moeten bouwen en steunen. Misschien wel juist 
daardoor, is het huidige team in korte tijd een hecht team geworden. Om dit nog verder uit 
te bouwen, is er in april een teamavond gepland waarin we onze individuele kwaliteiten, 
maar ook de professionaliteit en kennis van eenieder, in kaart brengen. Nóg meer van elkaar 
leren en met elkaar ontdekken hoe we de zorg die we leveren steeds maar kunnen blijven 
verbeteren. Dat staat komend jaar centraal. Na deze teamavond, zullen er meerdere 
momenten worden ingepland waarop we opnieuw bij elkaar komen, terugkijken op deze 
eerste teamavond, en waarop we reflecteren, evalueren en verbeteren.  

In het continu verbeteren van de zorg voor onze jongeren, spelen de kernteams een grote 
rol. Ieder kernteam heeft onlangs een evaluatie uitgevoerd van afgelopen jaar, en kijken 
vooruit naar komend jaar. Speerpunten die daaruit voortkomen zijn bijvoorbeeld:  

Scholing: Nu er weer meer mogelijk is, is er een scholingsplan gemaakt en scholingsdagen 
ingepland tot het einde van het jaar. De scholingen die gegeven gaan worden zijn in kaart 
gebracht en er is contact gelegd met externe partijen om informatie in te winnen voor 
incompany trainingen voor het team. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: 
Seksualiteit, klinisch redeneren, intervisie, skills lab (voorbehouden en risicovolle 
handelingen), BHV, Psychose. Daarnaast worden er verschillende themaweken 
georganiseerd waarin één onderwerp centraal staat, bijvoorbeeld: Brandveiligheid, HACCP, 
medicatieveiligheid, feedback op de werkvloer enz.  
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Activiteiten: Kernteam activiteiten heeft de verantwoordelijkheid om kritisch te kijken naar 
het activiteitenaanbod op de woning en zo nodig op dagbesteding. Komend jaar richten zij 
zich bijvoorbeeld op het klein kijken; hoe bied je rust op de woning, zonder te verzanden in 
activiteiten als tv kijken of spelen op de Ipad. Ook wordt er gekeken naar hoe en wanneer 
hulpmiddelen het beste kunnen worden ingezet. Een goede balans dus actieve en passieve 
momenten en voldoende 1 op 1 begeleiding. In deze groep zitten ook medewerkers die op 
dagbesteding werkzaam zijn. Hun rol is vooral de brug slaan tussen wonen en dagbesteding 
m.b.t. thema-activiteiten. Daarnaast kunnen collega’s op deze manier leren van elkaars 
creativiteit. Omdat veel activiteiten buiten de deur afgelopen jaar niet konden plaatsvinden, 
is de focus veel meer gelegd op de activiteiten binnen de muren van Stichting Pim. Komend 
jaar richt deze kerngroep zich op het vinden van een goede balans van activiteiten binnen en 
buiten de Stichting, binnen de veilige kaders m.b.t. Corona.  

Veiligheid: Het kernteam veiligheid heeft de pilot gedraaid van de themaweken met als 
onderwerp brandveiligheid. Dit is goed ontvangen door het team. Er wordt gekeken naar 
nieuwe themaweken binnen dit brede onderwerp. Daarnaast richt deze groep zich op het 
organiseren van de BHV training, in samenwerking met een extern bedrijf, welke inmiddels 
al is gepland. Ook organiseert dit team brandoefeningen en draagt het zorg voor de 
controles van externe partijen van het gebouw en meld-installatie van Stichting Pim.  

 

HACCP: De kerngroep HACCP is een groep die altijd in beweging is. Er zijn altijd 
verbeterpunten op het gebied van hygiënisch werken wanneer er binnen een team met 
zoveel mensen gewerkt wordt. Het team evalueert regelmatig en is altijd op zoek naar 
manieren om zo hygiënisch mogelijk te werken. Hierbij hoort een stuk controle en bijsturing 
van het team. Het HACCP team is een invulling aan het ontwikkelen voor themaweken 
rondom dit onderwerp.  

  

    



   

Stichting Pim Kwaliteitskader 2020 - 1 april 2021 

Ouderparticipatie: de Corona-tijd heeft ervoor gezorgd dat er nóg meer contact is ontstaan 
met ouders/verzorgers van de jongeren. We hopen komend jaar alle ouders weer meer te 
kunnen ontvangen en ontmoeten. Hier is zowel vanuit de ouders, als vanuit het team 
behoefte aan. De wisselingen in het team hebben plaatsgevonden in de periode dat ouders 
nauwelijks op de woning aanwezig waren. Een aantal begeleiders hebben daardoor geen 
band kunnen opbouwen met ouders, en andersom. Inmiddels wordt er voorzichtig aan weer 
initiatief genomen tot meer bezoek en hulp van ouders op de woning in de vorm van 
klusmomenten, een vossenjacht met carnaval en versieren en activiteiten met Pasen. 
Komend jaar hopen we nog meer te kunnen gaan samenwerken, wanneer de ouders en 
verwanten hun vaccinaties hebben ontvangen.  

Seksualiteit: Deze kerngroep richt zich momenteel op het bouwen van een scholing voor het 
hele team over seksuele ontwikkeling bij mensen met een (ernstig) meervoudige beperking. 
Ook zijn zij in samenwerking met studenten van het Fontys bezig met het maken van een 
spel over seksualiteit voor de jongeren.  

Medisch: Het medisch kernteam heeft een breed takenpakket en komt dan ook regelmatig 
samen om de stand van medische zaken door te spreken en hier acties aan te verbinden. ZE 
geven scholingen, voorlichting, toetsen personeelsleden af op voorbehouden en risicovolle 
handelingen en houden het medicatie-systeem onder de loep. Wanneer nodig hebben zij 
contact met externe partijen. Momenteel zijn zij scholingen aan het ontwikkelen welke zijn 
opgenomen in het scholingsplan. Daarnaast spelen zij een grote rol in het beleid rondom de 
Coronamaatregelen op de werkvloer. Ook hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de 
organisatie van het vaccineren van de jongeren en het personeel.  

Persoonlijk Plan en Dossier: Deze groep houdt zich bezig met het inrichten van het ONS 
systeem. Wat moet er in de vragenlijsten staan en welke informatie over de jongeren dienen 
wij te hebben om een zo’n compleet mogelijk dossier op te bouwen? Met de komst van het 
ONS systeem, heeft deze groep na het inrichten hiervan, geen grote rol meer gespeeld.  

Rapportage en overdracht: In deze groep zitten ook een aantal personen die in de kerngroep 
‘Persoonlijk Plan en Dossier’ zitten. Hierdoor overlappen deze groepen elkaar. De kerngroep 
richt zich op een goede overdracht tussen wonen en dagbesteding. Het kijkt kritisch naar 
hoe er wordt gerapporteerd binnen het systeem en zoekt naar verbeterpunten. Op dit 
moment is de groep bezig met het zoeken naar een juiste balans tussen zo compleet 
mogelijk rapporteren, in een zo kort mogelijke tijd. Er wordt gezocht naar manieren binnen 
het ONS systeem. Dit vraagt continu terugkoppeling naar het team en ook uitleg over het 
systeem. Komend jaar willen we gaan onderzoeken of we per jongere op losse 
onderwerpen/doelen kunnen gaan rapporteren om het rapporteren en lezen efficiënter te 
maken. Dit vraagt een andere werkwijze van de medewerkers tijdens het rapporteren. Voor 
het einde van het jaar, hopen we dit doel behaald te hebben.  

Medezeggenschap: Komende maanden wordt er hard gewerkt om de 
tevredenheidsonderzoeken af te nemen voor alle bewoners van Stichting Pim. Voor juni 
2021 zal er van alle bewoners een definitieve lijst zijn ingevuld. Daarna zal dit voor de 
externe jongeren van dagbesteding worden afgenomen. Voor het einde van het jaar, zal 
voor alle jongeren de resultaten van het ‘Ben ik Tevreden’ onderzoek in kaart zijn gebracht.   
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Samenvatting 

Het jaar 2020 is een jaar dat de geschiedenis ingaat als het jaar van Corona. Voor veel 
organisaties was dit een goede test op de weerbaarheid. Stichting Pim is voor deze test met 
vlag en wimpel geslaagd! 

              

Het team heeft tijdens deze Corona pandemie laten zien slagvaardig en professioneel te 
kunnen handelen. Dit zonder de wensen en behoeften van onze jongeren uit het oog te 
verliezen. De lockdown van de organisatie was al een feit voordat dit landelijk werd 
besloten. Dit heeft er absoluut aan meegeholpen dat we de eerste golf ongeschonden door 
zijn gekomen.  

Er is daadkrachtig gewerkt aan extra inzet in de beleving voor onze jongeren op en rond de 
zorgwoning. De kleinschaligheid en flexibiliteit van onze organisatie is daarbij een zeer groot 
pluspunt. 

Tussen de eerste en tweede golf in was het mogelijk om met onze jongeren gezamenlijk op 
vakantie te gaan. Een geweldig mooie locatie in Losser zorgde voor een vakantie om nooit te 
vergeten en de drijfveer om dit in 2021 te herhalen. 
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De tweede golf was intenser en langer. De vrijheden in de maatschappij gaf een extra druk 
op onze collega’s. Corona was niet buiten te houden en helaas werden er twee jongeren 
positief getest op Corona. Zij zijn een aantal dagen in isolatie verzorgt en vermaakt, gelukkig 
zijn ze nauwelijks ziek geweest. Ook zijn er 5 collega’s positief getest in deze periode. 

Nu in 2021 kunnen we gelukkig melden dat alle bewoners, collega’s en vrijwilligers zijn 
gevaccineerd! Ook dit was een staaltje van professioneel beleid en uitvoering van het team! 
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