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1. Voorwoord 

In overeenstemming met het Kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg is er afgelopen 3 
jaar een kwaliteitsrapport geschreven. Ook afgelopen jaar zijn we er weer mee aan de slag 
gegaan. We zijn daarbij uitgegaan van een jaar van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.  
 
Reflecteren, leren en verbeteren is de rode draad in het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. 
Voor ons als Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist (Stichting AZOV), een kleine 
zorginstelling, is dat ook heel belangrijk.  We doen heel veel goed, maar kunnen ook veel 
leren van ervaringen van andere instellingen en van elkaar. 
 
Ook in 2021 hadden we nog te maken met de coronapandemie waarin bewoners, ouders en 
verwanten en het team zich elke keer weer moesten aanpassen aan nieuwe regels en 
omstandigheden, maar waarbij we wel zoveel mogelijk hebben gekeken wat wel kon.  
 
Op 20 april hebben we een bezoek gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en 
op 30 september kregen we het Zorgkantoor op bezoek n.a.v. de veranderende rol van het 
zorgkantoor, waarbij kwaliteit van zorg steeds belangrijker wordt in het inkoopproces. 
 
In dit kwaliteitsrapport kijkt Stichting AZOV terug naar vorig jaar, wat ging er goed en wat kan 
er verbeterd worden en hoe hebben we dit aangepakt.  
 
Er zijn 2 versies van het kwaliteitsrapport:  

 Een cliënt versie met als thema ‘Hoe was 2021’ die besproken is met de cliënten in 
ons cliëntenraadoverleg op 14 april 2022. 

 Een versie met meer informatie voor iedereen die dit wil lezen. Het rapport staat met 
een link op de website van Stichting AZOV.  Informatie rondom cijfers is te vinden in 
het financiële jaarverslag, opgesteld door de accountant.  
 

Het kwaliteitsrapport  is met de  Raad van Toezicht besproken en de RvT heeft zijn 
waardering voor het rapport uitgesproken, opmerkingen van de RvT zijn meegenomen in het 
rapport. 
 
Veel plezier bij het lezen van dit nieuwe rapport! 
 

19 mei 2022 

 

Esther Hakkenberg 

Arie Jan van der Vlist 

Bestuurders Stichting AZOV  
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2. Stichting AZOV 

Stichting AZOV is een stichting met een WTZi erkenning (per 1 januari 2022 wordt WTZI 
WTZa) en heeft een contract voor het leveren van WLZ zorg met zorgkantoor VGZ en met 
de gemeente Krimpenerwaard voor het leveren van dagbesteding en ambulante begeleiding 
binnen de  WMO.                                                                                                                                            
Zorgboerderij Vlist is onderdeel van Stichting AZOV. Sinds 1 januari 2010 biedt Stichting 
AZOV (woon)begeleiding en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Op de kleinschalige zorgboerderij in een groenrijke omgeving met paarden, geiten en koeien 
wonen en werken 15 jongens en mannen vanaf 18 jaar. De cliënten die wonen op de 
zorgboerderij beschikken over een WLZ indicatie voor verblijf inclusief dagbesteding, 
exclusief behandeling (ZZP VG3, 4 6 of 7).  

In de dagbesteding bieden we ook plek aan cliënten die elders woonachtig zijn. We bieden 
verder ook individuele begeleiding aan huis, middels VPT en individuele begeleiding via de 
WMO. 

De zorg wordt geboden door het zorgteam, dat bestaat uit persoonlijk begeleiders  (PB’ers) 
samen met de begeleiders. Ze werken nauw samen met de begeleiders van de buitendienst 
die de dagbesteding op het erf begeleiden. Het team wordt aangestuurd door de manager. 
Daarnaast is er ondersteuning van onze GZ-psycholoog en wordt er samengewerkt met de 
huisartsen, fysiotherapeuten en een diëtiste. Ook in 2021 hebben we gebruik gemaakt van 
een AVG-arts.  

De missie en visie van Stichting AZOV is in 2020 herschreven en is in januari 2021 in de MT 
vergadering goedgekeurd en willen we graag met u delen: 

Missie 

Iedere cliënt is een uniek persoon die zelf richting geeft aan zijn leven. SAZOV biedt cliënten 
met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om binnen een huiselijk en veilig klimaat 
hun eigenwaarde te vergroten, samenzijn te ervaren en mogelijkheden te ontplooien. Binnen 
de kaders van het maatschappelijk verantwoorde worden cliënten gestimuleerd tot zelfzorg, 
zelfstandigheid, zelf keuzes leren maken en verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. 
Door professionele ondersteuning op het gebied van wonen, werken en welzijn leveren wij 
zo een bijdrage aan de persoonlijke levenskwaliteit van de cliënt.  

Visie 

Stichting AZOV ziet gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te 
voeren, ondanks sociale, fysieke en emotionele uitdagingen die het leven geeft (Huber, 
2018). Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning op hun pad naar 
deze gezondheid of bij het behouden van deze gezondheid.  

Cliënten van Stichting AZOV leveren in hun dagbesteding een bijdrage aan de 
werkzaamheden op en rond de boerderij. De samenwerking met commerciële bedrijven op 
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ons eigen terrein zorgt voor een beschermde werkplek, waar een ieder zijn bijdrage kan 
leveren waardoor er een veilig leerklimaat aan ieder individu geboden kan worden.  

Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te 
zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. Wij “zorgen dat … in plaats van zorgen voor...” 
en bieden ondersteuning aan de client, zonder de zelfstandigheid van de cliënt te 
ondermijnen. Ons team van professionals is door transparantie vanuit bestuur, de 
kleinschalige setting en hechte overlegstructuur, nauw betrokken bij de continue ontwikkeling 
waarin SAZOV verblijft. Door scholing, oog voor eigen kwaliteiten, ambitie en interesse houdt 
SAZOV de medewerkers betrokken, bekwaam en enthousiast. 

Medezeggenschap voor cliënt en professional zien we als een vanzelfsprekendheid en heeft 
toegevoegde waarde in de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en dienstverlening. SAZOV 
staat voor het leveren van goede zorg volgens duidelijk beschreven en besproken waarden 
en normen door een hecht team van professionals, aangestuurd door een betrokken en 
verantwoord bestuur. Stakeholders zijn betrokken en zijn tevens onze sparringpartners en 
toetsing bij ons streven naar verdere ontwikkeling. Middels deze uitgangspunten heeft de 
Governancecode Zorg binnen SAZOV een plek in de kern van onze bedrijfsvoering. 

Onze dienstverlening resulteert in: 
 Tevreden cliënten 
 Tevreden medewerkers 
 Veilige woon- en werkplek 
 Een gezonde bedrijfsvoering 
 Nauwe samenwerking en goede verstandhouding met stakeholders 
 Een gewaardeerde partner in de samenleving binnen de Krimpenerwaard 

Kernwaarden 

Betrokken, Ondersteunend en Dichtbij zijn de kernwaarden van SAZOV. Vanuit deze 
waarden benadrukken wij onze missie en visie. 

Wij zijn Betrokken bij onze client, onze collega’s en onze organisatie 

Wij zijn Ondersteunend aan elkaar, we motiveren en stimuleren om het zelf te proberen 
maar… 

Wij zijn Dichtbij om te helpen als dit nodig is, om te praten over wat moeilijk is of om mee te 
denken en te werken  

Privacy 
Stichting AZOV handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en neemt privacy regels m.b.t. de cliënten in acht. 
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3. Kwaliteit van zorg 

3.1 Zorgproces rondom de individuele cliënt 

Elke bewoner van Zorgboerderij Vlist heeft een ondersteuningsplan (OP). Dit 
ondersteuningsplan wordt door de persoonlijk begeleider (PB’er) zoveel mogelijk samen met 
de bewoner geschreven. Elk jaar krijgt elke bewoner een nieuw ondersteuningsplan, dat 
wordt besproken in een gesprek met alle mensen die belangrijk zijn voor de bewoner. 
Tijdens dit gesprek worden de doelen en afspraken van het oude plan geëvalueerd en 
nieuwe afspraken en doelen worden opgesteld en in het nieuwe plan vastgesteld. Het 
zorgproces staat beschreven in ons Kwaliteitshandboek. 

Een van de actie punten is dat het huidige OP format niet passend meer is en niet goed 
hanteerbaar is voor dagelijks gebruik en niet in het rapportage systeem past. In overleg met 
de gedragsdeskundige zijn we op zoek naar een format dat bij onze cliënten past. Hier gaan 
we in 2022 mee verder. 
 
Beelden van goede zorg:  
 

                                     
Op donderdagavond muziek maken met begeleider.  Zinvolle dagbesteding 

  
3.2 Ruimte die cliënten krijgen rondom de eigen regie 

- Teaminbreng: cliënten worden een paar keer per jaar in het teamoverleg besproken. 
Voorafgaand aan deze vergadering maakt de PB-er samen met de cliënt de team 
inbreng. Hierin worden de doelen van de afgelopen periode besproken. Hoe gaat het 
hiermee. Daarnaast kijken PB er en cliënt of er wijzigingen in het signaleringsplan 
zijn, zijn de begeleidingsafspraken gewijzigd en zijn er veranderingen in de 
vrijheidsbeperkende maatregelen (als die er zijn). 

- OP gesprek: minimaal één keer per jaar voert PB er samen met de cliënt, verwanten 
en de gedragsdeskundige een OP gesprek en wordt het OP gewijzigd indien nodig. 

- Cliëntenraad: Een keer per 6 weken is er een cliëntenraadoverleg. Hierbij zijn de 
cliënten vrijwillig aanwezig. Zaken rondom wonen en werken worden besproken. Ook 
zaken die bijvoorbeeld uit een werkoverleg van de medewerkers komen worden hier 
besproken. 
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- Cliëntvertrouwenspersoon: Stichting AZOV is aangesloten bij het LSR, er is een 
cliënt vertrouwens persoon (Wkkgz) waar de cliënten kunnen aankloppen als zij er 
niet uitkomen met begeleiding. In het jaarverslag van 2021 werd  een meldingen van 
een cliënt genoemd. 

- Vanaf begin 2021 heeft Stichting AZOV via het zorgkantoor een 
Cliëntvertrouwenspersoon WzD (wet Zorg en Dwang) toegewezen gekregen voor 
alle  zaken rondom onvrijwillige zorg, zij zal samenwerken met de CvP van het LSR 
zodat er voor de cliënten één aanspreekpunt zal zijn.  
 
Uit het rapport van het LSR over 2021:   

De Vpz (vertrouwenspersoon zorg via het LSR)) ondersteunt cliënten en hun 
vertegenwoordigers bij onvrede, is partijdig aan hen en heeft oog voor herstel van 
de relatie met de zorgverlener en het vinden van oplossingen waar alle 
betrokkenen tevreden mee zijn. Binnen de Zorgboerderij is de Vpz het eerste 
aanspreekpunt voor cliënten. Deze vorm is gekozen om het makkelijk te houden 
voor de cliënten. Zij hebben dan één aanspreekpunt. Voor vragen rondom de Wzd 
schakelt de Vpz de CVP Wzd in.  

 In 2021 heeft de Vpz ondersteuning geboden bij één kwestie. Vanwege de 
herleidbaarheid geven we de voorkeur om geen nadere toelichting te geven op de 
inhoud van deze kwestie. Echter, kunnen we de aard van de kwestie benoemen. 
De kwestie had betrekking op de organisatie en regels waarin de cliënt zich 
onvoldoende gehoord voelde. Deze kwestie is naar tevredenheid opgelost, de 
cliënt kon zelf verder.  

Aandachtspunten:  In contacten met de cliënten in 2021 bleek dat de cliënten 
vonden dat de begeleiders veel aan het telefoneren zijn. In de loop van het jaar is 
dit enorm verminderd. 

 
 

3.3  Wet Zorg en Dwang (WzD) 

Vanaf 1 januari 2020 zijn voor de Wet BOPZ twee nieuwe wetten in de plaats gekomen, te 
weten: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz). Stichting AZOV beschrijft in het beleidsplan WzD hoe Stichting AZOV, de WzD 
geborgd heeft in de dagelijkse zorg aan haar cliënten.   
  
Kern van de Wzd  
De Wzd gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking dient zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats te vinden, tenzij dit niet anders kan. 
Wanneer een vrijwillig alternatief niet gevonden kan worden, dan dient een zorgorganisatie 
een stappenplan te doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd door een 
multidisciplinair team en externe deskundigheid.  
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Stichting AZOV biedt op dit moment geen onvrijwillige zorg.  
 
Afgelopen jaar bleek dat de manier van communiceren richting cliënten bij het team soms 
onbedoeld dwingend is. Daarin zijn we een traject ingegaan om dit te verbeteren (uit 
directiebeoordeling 2021): 
 
Evaluatie 1e kwartaal 2021: 
Enkele medewerkers blijven sturend in woord en daad, bijvoorbeeld in wat een client moet 
eten of drinken. Manager bespreekt dit in team overleggen en met medewerkers 
individueel. Ook worden OP’s nagekeken door manager op zaken die duiden op 
vrijheidsbeperkende maatregelen en gaat in gesprek met PB’er  

Evaluatie 2de kwartaal: 
OP's worden door manager en GZ-psycholoog doorgenomen en PB’er wordt 
aangesproken bij gebruik van te sturende begrippen. Het team is duidelijk in groei want er 
is duidelijk verbetering merkbaar 

Evaluatie 3de kwartaal: 
Na scholing “omgang met LVB” en voornamelijk ervaringsoefeningen is het team nog 
alerter op inzet van sturing 

Evaluatie 4de kwartaal: 
Sturing en inzet maatregelen is regelmatig onderwerp van discussie, het team spreekt 
elkaar aan. 
 

 

3.4 De ervaringen van de cliënten 

Stichting AZOV vindt het belangrijk te weten hoe haar bewoners zich voelen op diverse 
levensgebieden, zoals in het wonen en de dagbesteding en wat de stichting kan doen om de 
tevredenheid van bewoners verder te verbeteren. Om dit te onderzoeken is er een keuze 
voor een onderzoeksinstrument gemaakt uit de diverse instrumenten die zijn opgenomen in 
de waaier van het kwaliteitskader van het VGN. In 2014 heeft Stichting AZOV gekozen voor 
‘Dit vind ik er van’ (DVIE) een door zorgorganisatie SIZA ontwikkelt meetinstrument om de 
tevredenheid van haar bewoners te meten.  

Voor elke ondersteuningsplanbespreking is de gesprekslijst van DVIE door de persoonlijk 
begeleiders met de bewoners doorgenomen. Daarnaast worden door het jaar heen en 
tijdens de teaminbrengen de ervaringen van de cliënten ook meegenomen. 

Uit verzamelde gegevens van de DVIE vragenlijsten komt naar voren dat over het algemeen 
de cliënten hebben aangegeven dat zij tevreden zijn over hun verblijf op de zorgboerderij. De 
boerderij is hun thuis en ze zijn er trots op . 
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Het thema familie wordt nog steeds gekleurd door Corona, of familie is huiverig en 
terughoudend in bezoek, of client zelf is terughoudend vanwege hogere leeftijd en 
kwetsbaarheid van ouders. Ook de maatregelen en de angst in de samenleving komen terug 
in het thema "meedoen in de samenleving”. Cliënten missen hun vrijetijdsbesteding, 
sportclubs en verenigingen, winkelen. Het maakt dat ze zich soms eenzaam voelen en soms 
opgesloten op de locatie. 

Rondom het thema “doen” is een tweedeling te zien, sommigen geven aan meer uitdaging 
en variatie te willen in dagbesteding. Anderen geven juist aan de werkzaamheden voldoende 
te vinden of ervaren toch juist druk en overbelasting.  

In het thema "huis” geven cliënten aan zich thuis te voelen, tevreden te zijn over de locatie, 
het huis en hun eigen appartement. Ook geven ze aan dat er soms onenigheid is, ook 
pestgedrag wordt wel ervaren. Deze onderwerpen worden regelmatig in cliëntenraad en 
clientgesprekken besproken.  

                

 

 

3.5 Samenspel in zorg en ondersteuning 

Stichting AZOV onderschrijft het belang van een goede relatie tussen cliënten en 
medewerkers en tussen medewerkers onderling. De lijnen zijn kort en de doelstelling is dat 
zowel cliënten en hun verwanten als ook de medewerkers zich gehoord voelen. Daarnaast 
probeert Stichting AZOV ook vrijwilligers te betrekken bij de cliënten en hun activiteiten zodat 
de cliënten ook activiteiten naast de dagbesteding kunnen blijven doen. Hiervoor zijn 
vrijwilligers echt belangrijk. Onze vrijwilligers hebben ook allemaal een VOG verklaring. In 
2021 was het i.v.m. de Covid pandemie soms nog lastig om vrijwilligers in te zetten, maar 
kwam het wel weer langzaam op gang.. 

 De relatie en samenwerking met familie en naasten van  cliënten is van belang. 
Cliënten en verwanten worden nauw bij het zorgproces betrokken o.a. bij OP 



 

 
 10 

 

gesprekken. Voor OP gesprekken hebben we alternatieven zoals beeldbellen 
bedacht wanneer een fysieke bespreking niet mogelijk is. In 2021 is er een begin 
gemaakt om de gesprekslijsten van DVIE ook door familie of verwanten in te laten 
vullen. Het gaat dan om de vragenlijst ‘Ik zie en vertel’ en ‘Ik bereid me voor’, de 
verwanten van de helft van de cliënten hebben de vragenlijsten ingevuld en voor 
2022 willen we dit verder gaan uitrollen. De vragenlijsten zijn nog lang niet door 
alle verwanten ingevuld of ze hebben vragenlijst nog niet aangeboden gekregen 
en ook zijn ze nog niet allemaal volledig ingevuld. Opvallend is dat verwanten zich 
vooral zorgen maken of niet tevreden zijn over het ‘meedoen, huis, lijf, hulp, 
vrienden en kennissen’. Hierbij speelt ook de coronaperiode een rol. 
Ook is een constatering dat ervaring van ouders vaak verschilt van die van hun 
kind zijn. Het betreft dan met name punten als meedoen en lijf. Ouders hebben 
andere doelen dan onze cliënten en ervaren zaken anders. 

 
 

 Goede communicatie is belangrijk en Stichting AZOV probeert ook hier de lijnen kort 
te houden en de familie en verwanten te betrekken bij de Zorgboerderij. 

 Er wordt voor de bewoners een keer per 6 weken een cliëntenraadoverleg 
georganiseerd waarin allerlei zaken rondom wonen en werken worden besproken en 
deze worden ook weer naar het team teruggekoppeld. Dit jaar is er ook een ‘thema 
cliëntenraad bijeenkomst geweest rondom pesten en de vraag wat pesten nu is. 
 

                            
 Bijeenkomsten met familie en verwanten waren ook in 2021 lastig te organiseren 

i.v.m. corona, maar begin oktober 2021 is er eindelijk weer een bijeenkomst geweest 
met cliënten, familie en verwanten, personeel, RvB en RvT buiten op het erf. Wat was 
het fijn om elkaar in het echt te zien! 
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 3 á 4 keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar familie/verwanten en 

vrijwilligers.  
 

 Stichting AZOV houdt cliënten, ouders en verwanten op de hoogte wanneer er 
belangrijke informatie te delen is die niet kan wachten tot de nieuwsbrief zoals 
informatie rondom coronaregels, boostervaccinatie etc. 
 

 Stichting AZOV gebruikt het  ECD van Zilliz.  Er wordt onderzocht in hoeverre 
verwanten ook inzicht en toegang tot dit systeem gaan krijgen. In 2021 heeft een 
teamlid een begin gemaakt om te onderzoeken hoe er  meer gebruik gemaakt kan 
worden van de mogelijkheden die Zilliz biedt. Zo heeft ze de ‘Dit vind ik ervan’ 
vragenlijst geïntegreerd in Zilliz. Het is nog niet gelukt om cliënten en hun verwanten 
toegang te geven tot Zilliz, hier wordt nog aan gewerkt. Oorzaak hiervan is dat Zilliz 
hier volledig nieuw voor ingericht dient te worden. Dit punt is erg tijdrovend en door 
het hoge verzuim in team nog geen tijd voor gehad. 
 

3.6 Veiligheid 

Stichting AZOV vindt het belangrijk dat zowel de cliënten als de medewerkers zich veilig 
voelen op de boerderij.  

 In de map afspraken en signaleringsplannen, zorgdossiers in computer en in map OP 
worden specifieke individuele risico’s van cliënten beschreven en zijn er per cliënt 
fase plannen. Deze worden ook actueel gehouden.  

  MIC (melding incidenten) en MIM (melding incidenten medewerkers) worden 
bijgehouden en per kwartaal wordt er een analyse gemaakt van de incidenten die zijn 
geweest en wordt er in de werkbespreking besproken hoe we incidenten en 
medicatiefouten kunnen voorkomen. MIC meldingen worden indien nodig met de GZ 
psycholoog besproken. 

  In het kader van de AVG wet is SAZOV in 2020 bezig geweest met de 
informatieveiligheid: We hebben een aantal nieuwe computers gekregen, de 
beveiliging is opgeschroefd en we werken met het Sharepoint systeem in de ‘Cloud’. 
Naast alle computers hangt of ligt er een informatie kaart van de Computerwacht met 
instructies rondom ‘veilig werken’. Een van de medewerkers heeft in 2020 een AVG 
cursus gevolgd en houdt nieuwe informatie rondom richtlijnen in de gaten. 

 Een keer per jaar wordt er een brandoefening gehouden met bewoners en 
medewerkers. 

 Alle vaste begeleiders  hebben een EHBO en medicatie cursus gevolgd, een aantal 
hebben ook een epilepsie cursus gevolgd. 

 Een keer per jaar is er een overleg met de huisartsen praktijk. 
 Voor wat betreft gezondheid en hygiëne: Stichting AZOV heeft een beheersplan 

legionella preventie. Dit wordt twee keer per jaar gecontroleerd door IMMOLAB. 
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 RI&E inventarisatie via Stigas  is gedaan en plan van aanpak is gemaakt waar 
SAZOV mee verder kan,  laatste actiepunten moeten nog afgerond worden. 

 Veilig mailen via Zivver kan via het kantoorpersoneel.  

 
Afwijkingen in 2021 (uit directie beoordeling) 
 
- Voor 2021 is een opvallende trend de legionella overschrijdingen in het 
waterleidingsysteem. Hoewel er diverse herstelwerkzaamheden zijn geweest in 2020 en in 
2021, wordt eind 2021 alsnog een veel te hoge waarde gemeten door Immolab. Dit vormt 
een aanzienlijk gezondheidsrisico voor de bewoners van huisje 3, waardoor er 
maatregelen zijn genomen om dit risico voor hen te beperken (dagelijks spoelen van 
leidingen, elders douchen en geen kraanwater drinken) Er is tevens melding gedaan, en in 
samenwerking met Oasen en installatiebedrijf Snoeij wordt een plan gemaakt om begin 
2022 een aantal cruciale onderdelen te vervangen, en daarna een speciaal bedrijf in te 
huren om de leiding chemisch te laten reinigen. 

- Helaas is het aantal medicatiefouten in 2021 gestegen. Oorzaak ligt in hoog verzuim, 
verhoogde werkdruk bij het team en hierdoor verminderde focus en ook de inzet van veel 
uitzendkrachten. “Gelukkig” betreffen de incidenten geen cruciale medicatie, maar juist 
non baxter zoals zelfzorgmedicatie als vitamines. Het is wel een trend die sterk da 
aandacht heeft en aangepakt wordt. 
 
- Na het plaatsen van zonnepanelen wilde het bedrijf de stroomvoorziening weer 
aanzetten, waardoor er een piekstroom over het terrein ging. Veel apparaten van zowel de 
organisatie als de cliënten zijn hierbij kapotgegaan. Inmiddels zijn alle apparaten 
vervangen of hersteld door het desbetreffende bedrijf.  

 
 
3.7 De medewerkers 
 
Stichting AZOV is een zelfstandige stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. 
Per 1 mei 2020 is er een manager aangenomen, zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding op de boerderij.  Het team, dat bestaat uit persoonlijk begeleiders  en begeleiders is 
verantwoordelijk voor de aan onze cliënten te leveren zorg. Ze worden geadviseerd door een 
GZ psycholoog. Verder bestaat de formatie uit een administratief medewerkster en een 
managementassistente. Alle medewerkers zijn professioneel opgeleid en hebben ruime 
ervaring in de zorg. Totaal gaat het om 11 fte. Daarnaast ondersteunt  een bedrijfsadviseur 
Stichting AZOV op het vlak van zorginkoop, declareren, financiering en wetgeving. Per 1 
januari 2020 maken we gebruik van een AVG arts. In 2021 kreeg SAZOV te maken met een 
hoog ziekteverzuim, waaronder een aantal langdurig zieken. Het was een uitdaging om het 
rooster rond te krijgen.  
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- Deskundigheidsbevordering: Jaarlijks begroot Stichting AZOV een bedrag van tenminste 
2% van de totale loonsom per jaar voor scholing van de medewerkers. Medewerkers wordt 
gevraagd om actief mee te denken en suggesties te doen m.b.t. scholings- en 
ontwikkelingsbehoeften voor de organisatie als geheel en voor hen als persoon. Doel 
deskundigheidsbevordering is in 2021 gehaald:  Teamtraining heeft plaatsgevonden, nieuwe 
medicatietraining is gevonden en wordt eerste kwartaal van 2022 uitgerold, webinars zijn 
gevolgd, BHV-trainingen zijn gevolgd. Binnen mogelijkheden van wat Corona toelaat is er 
goed gewerkt aan deskundigheidsbevordering 

- Teamdag/reflectie: 
In het najaar van 2021 heeft het team een training gehad ‘Begeleiding aan LvB’ waarin met 
een virtual reality bril nagebootst werd hoe het is om in een gemeente huis iets te regelen 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit werd opgevolgd door een feedback en 
reflectie sessie.  
 
-Vertrouwenspersoon: Stichting AZOV is bij Facit aangesloten. Sinds 2016 vervult Facit 
voor Stichting AZOV de functie van medewerkersvertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon bemiddelt in situaties waarin medewerkers ervaren dat afbreuk wordt 
gedaan aan hun rechten binnen de instelling. De vertrouwenspersoon registreert alle 
klachten en opmerkingen die bij haar binnenkomen. Dit levert voor de organisatie informatie 
op waarmee de instelling het beleid kan bijsturen. Sabine van Pelt is vertrouwens persoon 
voor het personeel. Zij heeft in 2021 geen meldingen ontvangen. 
 
 
4. Verbeteringen n.a.v. rapport 2020 
In vorig rapport hebben we een aantal verbeterpunten opgegeven, wat is hier mee gedaan: 

 
 
Verbeter/ actiepuntenpunten Wat is er gedaan in 2021 
Communicatie intern: elkaar blijven 
aanspreken blijft belangrijk 
 

Dit aanspreken blijft lastig, dit blijkt ook uit 
het inspectie rapport. We hebben hier in 
team overleggen en cursusdagen aandacht 
aan besteed, maar blijft een actiepunt. 

Communicatie extern: SAZOV wil goed 
zichtbaar blijven als zorginstelling. Zo gaat 
SAZOV de website verbeteren en een 
nieuwe folder maken. 

De nieuwe website gaat in maart 2022 
online. Er is nog geen nieuwe folder. 

SAZOV heeft beleidstukken op orde en gaat 
KHB 2021 up to date maken 

SAZOV heeft bijna alle beleidstukken op 
orde en KHB is up to date. Laatste stukken 
worden in 2022 op orde gemaakt. 

SAZOV wil goede passende zorg blijven 
bieden en kijkt ook naar 
uitbreidingsmogelijkheden zoals het 

Uitbreidingsmogelijkheden: traject loopt. Er 
is één dagbestedingscliënt bijgekomen. 
Voor 2022 lopen er trajecten voor verdere 
uitbreiding. 
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aanbieden van  zorg via VPT en uitbreiding 
van de dagbesteding. 
Zilliz toegankelijk maken voor ouders/ 
verwanten en indien wenselijk voor cliënten. 

Medewerker is bezig met Zilliz. 
Toegankelijk maken van Zilliz blijft actiepunt 
voor 2022 

Digitaal roostersysteem gaan gebruiken Implementatie nieuwe roostersysteem 
Dyflexis is gelukt. 

Verbeter traject WzD voor team: 
communicatie naar cliënten 
 

Verbetertraject loopt, zie blz. 7/8 

Plan ouder wordende cliënten: passende 
zorg bieden. 
 

Hier is nog niets mee gedaan.  

Extra schoonmaak dagen organiseren.  
 

Tijdens NL Doet zijn de kamers extra 
schoongemaakt. 

 
 
  

 

 

                              

Team training met virtual reality bril  Uitgestelde NL Doet dag 
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5. Reflectie, visitatie en gesprekken 
 
Stichting AZOV heeft  geen reflectiebezoeken georganiseerd i.v.m. de Covid maatregelen, 
SAZOV heeft wel overleg gehad met andere instellingen en het zorgkantoor. Op 20 april 
2021 kwam Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd langs voor een aangekondigd inspectie 
bezoek. Dit bezoek was kort van te voren aangekondigd omdat er rekening gehouden werd 
met de toenmalige corona regels. Op 30 september kwam het zorgkantoor langs op de 
zorgboerderij. 
 
Uit het rapport van de inspectie:  
Wat gaat goed: Cliënten kunnen rekenen op persoonsgerichte zorg. De zorgverleners 
hebben oog voor de cliënten en helpen de cliënten zoveel mogelijk om zelf de regie over 
hun leven te nemen. Ze nemen de cliënten en hun vertegenwoordigers serieus. SAZOV 
zet voldoende zorgverleners en expertise in om de cliënten die zorg en begeleiding te 
geven die zij nodig hebben. Daarbij hebben zij voldoende oog voor mogelijke risico’s. Het 
management houdt de kwaliteit van zorg in de gaten en voert waar nodig verbeteringen 
door. Er is bij SAZOV sprake van een cyclisch proces van leren en verbeteren.  
Wat kan beter:  
Dossiervoering: Dossiers moeten volledig zijn. Daarbij hoort dat adviezen van 
deskundigen terug te vinden zijn. Dat is voor een groot deel het geval maar nog niet alle 
adviezen zijn zichtbaar. Ook is in de dossiers niet zichtbaar wat in de 
ondersteuningsplanbesprekingen is besproken. zorgverleners maken hier geen notulen 
van. SAZOV zit volop in de ontwikkeling van het cliëntdossier en ondersteuningsplan. 
Daarin kunnen de bovenstaande opmerkingen een plaats krijgen.  
Feedback geven:  Zorgverleners geven elkaar nog niet of nauwelijks feedback. In een 
cultuur waarin zorgverleners leren en verbeteren past het om elkaar feedback te geven. 
Dit kan de kwaliteit van zorg verder verbeteren.  
Wat moet beter:   
WMCZ 2018:  SAZOV moet voldoen aan de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (WMCZ 2018). Op dit moment is dat nog niet het geval omdat er geen 
cliëntenraad is. SAZOV houdt wel huiskamergesprekken maar daarmee zijn de rechten 
van de cliënten, als bedoeld in de WMCZ 2018, niet volledig gewaarborgd. 
 
‘De inspectie concludeert dat de geboden zorg bij SAZOV grotendeels voldoet aan de 
getoetste normen. Uit het bezoek blijkt dat SAZOV de verbeterpunten uit een eerder 
inspectiebezoek serieus heeft opgepakt. De inspectie heeft er dan ook vertrouwen in dat 
SAZOV aandachtspunten die in dit rapport staan zal gebruiken voor verdere 
kwaliteitsverbetering.’  
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Bezoek van het zorgkantoor op 30 september:  
  

Op donderdag 30 september jongstleden mochten wij -Eric Breet, Tamara Langhout en Hanneke 
Schrijvers- een deel van de dag meelopen en kijken op jullie zorgboerderij in Vlist.  
Naast de rondleiding hebben we gesproken met diverse medewerkers en cliënten.  
We willen jullie nogmaals hartelijk danken voor de ontvangst en de prettige, open gesprekken!  
   
De aanleiding van het locatiebezoek is de veranderde rol van het zorgkantoor, waarbij kwaliteit van 
zorg steeds belangrijker wordt in het inkoopproces.  
Naast het voeren van gesprekken over kwaliteit, met het kwaliteitsrapport als uitgangspunt, gaan 
we graag op locatie kijken hoe kwaliteit in de praktijk wordt ingevuld.  
   
Zorgboerderij Vlist biedt woonruimte en dagbesteding aan 15 cliënten -allen mannen- en daarnaast 
nog aan twee cliënten op VPT basis buiten de boerderij.  
Cliënten hebben zorgprofielen VG03 t/m VG07 
   
Zaken die ons in positieve zin op zijn gevallen  

 Een fijne kleinschalige woon- en werkomgeving waar iedereen elkaar kent en naar 
elkaar omkijkt. Een hechte bewonersgroep die al lang bij elkaar is. De zorgboerin en 
haar broer, die aanvankelijk ongepland het werk, de zorgboerderij van hun vader voort 
hebben gezet en dat met passie doen.  
 Het werk op de boerderij is niet vrijblijvend. Iedereen doet werk wat bij hem past 
maar het moet wel gebeuren, de dieren moeten verzorgd worden en andere taken gaan 
ook door. Dit is belangrijk voor de eigenwaarde van cliënten.  
 Met de komst van meer complexiteit in zorgvragen bij (nieuwe) cliënten is het goed 
dat er samengewerkt wordt met externe partijen (Kristal). De aanwezigheid van een 
gedragsdeskundige een hele dag per week is een verrijking van het team zoals je dat 
zelden ziet bij kleine zorgaanbieders.  
 Er is een nieuw aannamebeleid met in- en exclusiecriteria. Dit om nieuwe situaties 
te voorkomen waarbij iemand toch niet op de juiste plek blijkt te zitten en een andere 
zorgvraag heeft dan geboden kan worden.  
 Huisartsenzorg is goed geregeld. De AVG kan op consultbasis betrokken worden.  

   
Zaken die aandacht behoeven  

 Er is weinig verloop in de cliëntengroep. Van de ene kant positief natuurlijk, want 
dat zegt in ieder geval dat cliënten het goed naar hun zin hebben. Van de andere kant 
is het een uitdaging om samen met de cliënt die dat kan of wil, te kijken naar een 
vervolgplek. Nu heeft dit al jullie aandacht, jullie willen graag uitbreiden met een paar 
VPT-plekken. Huisvesting is hierbij een probleem en jullie gaven aan hier gesprekken 
over te voeren met woningbouwvereniging en gemeente.  
 Daarnaast is misschien niet iedere cliënt rijp om van de beschermde omgeving van 
de boerderij uit te stromen naar buiten. Het is in dat geval goed om samen met de 
bewoner inzichtelijk te maken wat er allemaal nodig is om die wens te bereiken, en hier 
stap voor stap aan te gaan werken. Obstakels die men onderweg tegenkomt worden 
ofwel overwonnen, óf de cliënt krijgt het inzicht dat deze stap te groot is en dat het 
einddoel wellicht bijgesteld moet worden. Deze methodiek is bedacht of bewerkt door 
Zorgboerderij De Wettering. Zij hebben het Berenbord bedacht (Beren op de weg).  
 Waar jullie over na gaan denken is de toekomstbestendigheid ten aanzien van 
ouder wordende cliënten. Wat is er nodig om ook de juiste zorg te kunnen blijven 
bieden wanneer cliënten meer zorgbehoevend worden, lichamelijke klachten krijgen.  

   
Jullie gaven aan het leuk te vinden om in contact te treden met andere kleinschalige zelfstandige 
zorgboerderijen. Ik noemde al De Wettering -die van het Berenbord-; https://dewettering.nl/  
En een andere is Woon-Zorgboerderij De Witte Hoeve in Oploo, https://www.zbdewittehoeve.nl/  
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Leuk om ter inspiratie eens bij elkaar te gaan kijken en wie weet welke ideeën worden 
uitgewisseld.  
 
Hanneke Schrijvers  
Kwaliteitsexpert GZ langdurige zorg  
 

 
Stichting AZOV is erg blij met het positieve rapport van de inspectie en het waardevolle 
bezoek van het zorgkantoor. 
De punten die uit het bezoek van de inspectie en het bezoek van het zorgkantoor naar voren 
zijn gekomen zullen we meenemen en waar nodig actie ondernemen. 
 

6. Samenvatting en conclusies 

Het schrijven van een kwaliteitsrapport t.b.v. het Kwaliteitskader ziet SAZOV als een 
doorlopend proces waarin er vooral gekeken wordt naar hoe we ons kunnen ontwikkelen. 

Wat gaat er goed en wat kan er beter?   

Ook 2021 stond grotendeels in het teken van de corona pandemie met alle beperkingen die 
dit met zich meebracht. Het verzuim onder het personeel was heel hoog, zodat het soms een 
uitdaging was om het rooster rond te krijgen. Mede dankzij onze vaste invallers en 2 vaste 
uitzendbureau die vaste krachten leverden konden we toch continuïteit in de zorg bieden. 
Gelukkig konden er ook weer wel dingen doorgaan zoals NL Doet en de familie bijeenkomst 
en konden de cliënten gewoon naar huis. 
Het Kwaliteitsmanagement  systeem is op orde gebracht en de beleidstukken in het 
kwaliteitshandboek zijn bijna allemaal up to date gemaakt, hier gaan we in 2022 mee verder.  
 
Uit de directie beoordeling van 2021 komen de volgende punten die SAZOV meeneemt 
naar 2022:  
 
Kansen voor verbetering  
  
(kwaliteitsdoelstellingen voor 
volgend jaar)  

 -Meer werkbaar Ondersteuningsplan format.  
 -Frequentie medicatiefouten terugdringen door andere toediening en   
  bijscholing.  
 -Structurele oplossing voor te hoge meetwaarden legionellarisico. 
 -Contacten uitbreiden met andere zorgaanbieders. 
 -Uitbreiden in dagbesteding (zowel op aantal clientplekken, als ook  
  qua locaties en werkzaamheden).  
 -Groeien in aantal dagbesteding cliënten, VPT-plekken, WMO- 
  begeleiding.   

Noodzaak voor wijzigingen in het 
systeem  
  
(aanpassingen in KMS nodig 
volgend jaar, bijvoorbeeld interne 
audits)  

 -Lancering nieuwe website.  
 -ZilliZ (rapportagesysteem) verder inrichten en toegankelijk maken  
  voor derden.  
 -Schonen oude documentsysteem.  
 -Passende, haalbare indicatoren stellen.  
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Behoefte aan middelen  
  
(behoefte aan meer of andere 
middelen volgend jaar voor 
behalen doelstellingen?)  

 -Digitaal medicatietoedieningssysteem om medicatiefouten tegen te  
  gaan.   
 -Telefonie/computers 1 aanbieder voor duidelijkere lijnen en snellere  
  ondersteuning bij problemen.  

 
Daarnaast wil SAZOV zich ook gaan richten op: 
- Toekomstbestendigheid t.a.v. ouder wordende cliënten , dit is een aandachtpunt die in het 
gesprek met het zorgkantoor naar voren kwam. 
 - Aandachtspunt feedback geven in team, dit kwam ook naar voren in het rapport van de 
inspectie.  
- Uitrollen DVIE gesprekslijsten naar ouders en verwanten. 
- Plannen reflectiebezoek bij collega instelling.  
 
 


