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Algemeen:

Stichting Azibo is in 2009 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdig en professionele
zorgverlener. Ze heeft meerdere zorglocaties in beheer waaronder "de Uilenborch" voor 24 uurs zorg,
"de kuipersdijk" als locatie voor 24-uur zorg en "Villa Brinkhof'voor 12 uur zorg. Daarnaast zijn er
woningen in de wijk waar cliënten gehuisvest worden. Tevens wordt dagbesteding geboden in de
locatie Borstelweg. ln 2019 is stichting Azibo op zoek gegaan naar een locatie om in te spelen op de
groter vraag naar 24-uurs zorg. Dit zal in 2020 worden voortgezet.

Kenmerkend voor de instellingscultuur is de grote betrokkenheid en bewogenheid waarmee de vaste-
en vrijwillig medewerkers onze cliënten ondersteund. Er is een mentaliteit van verantwoordelijkheid en
betrouwbaarheid. Azibo is gericht op kleinschalig wonen. Hiermee doet ze de client recht aan en geeft
het de client de aandacht en ondersteuning waar hij recht op heeft en zich goed in kan ontwikkelen.

Algemene gegevens:

Rechtspersoon: Stichting Azibo
Adres: Tinsteden34
Postcode en plaats: 7547 TG Enschede
Land: Nederland
Telefoon nummer: 053-230 I 635
Kamer van Koophandel: 081 901 28
E-mail: info@azibo.nu
Website: www.azibo.nu

Visie en Missie

MissÍe
"Wie zorg nodig heeft, is dikwijls kwetsbaar en soms zelfs heet erg kwetsbaar."

Dan heeft hij het vertrouwen nodig dat hij kiest voor een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige
zorgaanbieder.
Het is onze missie om voor de client die aanbieder te zijn die ervoor zorgt dat hij de regie over zijn
eigen leven houdt - of juist weer terugkrijgt. Samen zoeken we naar zijn specifióke mogelijkhedón,
met aandacht en betrokkenheid als belangrijkste werkwoorden

Azibo streeft naar optimale samenwerking in de zorgketen en onderhoud goede contacten met con-
collegiale organisaties in het zorgveld en verurrijzende instanties. Azibo màakt gebruik van een
vertrouwenspersoon en bewaakt middels externe toetsing de kwaliteit van zor§verlening en de
tevredenheid van haar cliënten.

Zorgvragers moeten kunnen leven zoals zry datwillen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of
ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Wijwillen
vraaggerichte zorg- en ondersteuning bereiken door:

rnhet behartigen van individuele en collectieve belangen. Verbeteren van toegankelijkheid en kwaliteit
van het aanbod van zorg
rl lhet ondersteunen van individuele zorgvragers;

Stichting Azibo behartigt de belangen van de
zorgvrager en bewaakt dat het zorgvragersperspectief permanent ingebracht wordt bij de
verdere stimuleringen van de zelfredzaamheid en ontwikkelingen van het aanbod van zorg- en
ondersteuning.



Visie

Alleen door zorg op maat te leveren kun jij een optimale kwaliteit van leven ervaren. Daarom staan
aandacht, geborgenheid en begrip voor de mogelijkheden en beperktngen voor ons altijd voorop.

De visie van de organisatie rust op enkele pijlers:
. Zorgvisie
o Effectiviteit van zorg in relatie tot zelfbeschikking, zelfredzaamheid en eigen regie
. Organisatie
. Betere zorg
o lnnovatie
. Deskundigheid en zorgverlening

Zorgvisie
Zorg op maat zodanig dat de cliënt kwaliteit van leven ervaart, waarbij de kaders gevormd worden
door geborgenheid, aandacht en begrip voor de individuele mogelijkheden en beperkingen.

Effectiviteit van zorg in relatie tot zelfbeschikking, zelfredzaamheid en eigen regie
Zelfbeschikking, zelfredzaamheid en eigen regie in de vorm van een zinvol en betekenisvol leven
waarin de zorg is afgestemd op de vraag en waarbij de cliënt voldoende keuzemogelijkheden ervaart
en op zijnlhaar vraag afstemde zorg krijgt aangeboden.

Organisatie
Een transparante organisatie in doen en laten waarbij toezicht is geborgd middels de aanwezigheid
van een raad van toezicht en waarbij betrokkenheid en medezeggenschap van de cliënten en familie
is gegarandeerd en gewaarborgd middels de aanwezigheid van een cliëntenraad.

Betere zorg
Betrokkenheid van medewerkers, cliënten en familie leidt tot betere zorg en een organisatie waarin
zowel medewerkers, cliënten, familie als vrijwilligers compassie, vriendelijkheid en respect ervaren.

lnnovatie
Patronen herkennen en doorbreken, methodes ontwikkelen die leiden tot een andere en betere
manier van handelen. lnnovatie is voor Azibo het bij elkaar brengen van jong en oud, ten einde iets te
bereiken waarvan de uitkomst van tevoren niet te voorspellen is maar dat tevens die uitdaging vormt
die het de moeite waard maakt om het uit te proberen. Deze verandering is nodig, niet in het minst
vanwege de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat. lnnoveren betekent structuren en organisaties
in beweging krijgen om samen iets nieuws en passends tot stand te brengen om ook de aansluiting te
bij de cliènt te blijven vinden.

Desku ndig h e id e n zorgve rl e n i ng
De ambities van Azibo vragen om professionele en betrokken medewerkers die elkaar aanspreken op
hun verantwoordelijkheden, de output van hun handelen consequent afmeten aan de tevredenheid
van de cliënten en een open en actiegerichte houding hebben.

Vraag gestuurde zorg in Enschede
Stichting Azibo ondersteunt mensen met een beperking of zorgvraag bij het vormgeven van hun
zelfredzaamheid en komt - vanuit het perspectief van zorgvragers - op voor vraag gestuurde
zotg.



Doelstelling Stichting Azibo

De stichting heeft ten doel:

a) het (doen) verlenen van opvang, zorg en/of begeleiding in de ruimste zin van het woord, zulks al
dan niet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Wet op de jeugdzorg en/of op
grond van een (zorg)verzekering als gedefinieerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

b) het (doen) in stand houden van een zorginstelling die is toegelaten conform de Wet toelating
zorginstellingen WTZI en welke zorg en/of begeleiding verleent als gedefinieerd in de Algemene wet
bljzondere ziektekosten eniof de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning
en/of de Wet op de jeugdzorg ten behoeve van de in deze wetten benoemde doelgroepen, in het
bijzonder de doelgroep zoals genoemd onder a.

c) het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met
soortgelijke activiteiten als de stichting.

d) het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg eniof begeleiding,
waaronder het geven van voorlichting, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken binnen de grenzen van het recht, met dien verstande dat zij
zich bewust is van haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Kwaliteitssysteem:

Naast de gedragscode "Beschermd wonen Twente" zal er een audit zijn voor de Nen g001 jaarlijks
afgenomen De nieuwe ISO 9001.20'15 norm stelt geen eisen meer aan een kwaliteitshandboek en
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verplichte procedures en registraties. Wat wel wordt vereist is dat de organisatie over
'gedocumenteerde informatie' beschikt, die noodzakelijk is om het systeem te controleren en te
onderhouden.
Er is geen eis aan procedures, de processen en de voorkomende risico's moeten als organisatie
worden beheerst, hoe wij dat als organisatie doet, bepalen wij als organisatie helemaalzelf.

ln 2019 is Stichting Azibo opnieuw gecertificeerd.

Certificatie Scope 209110-2016-AQ-NLD-RvA (Draft) - ISO 9001 :2015'. Het verzorgen van de
dagbesteding en woonbegeleiding voor GZ en GGZ behoevende.

Geaccrediteerde certiÍicatie-instelling ISO 9001 .2015'. DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg
1,2994 LB, Barendrecht, Netherlands Geheimhoudingsverklaring Dit rapport (inclusief aantekeningen
en checklists) is vertrouwelijk

DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com Azibo RC Rapport 4 Overige resultaten punten
van belang zoals vastgesteld in de audit exclusief resultaten aandachtsgebied.

Conclusies

De belangrijkste auditdoelstellingen zijn bereikt en het auditplan is zonder essentiële wrlzigingen
uitgevoerd.

o ln de eindbespreking zijn de belangrljkste bevindingen gepresenteerd, besproken en
overeengekomen.

o Er zijn geen belangrijke wijzigingen sinds de laatste audit.

o Er zijn geen nonconformities geconstateerd tijdens de audit. Het managementsysteem is beoordeeld
als zijnde effectief en in overeenstemming met de norm(en) gebaseerd op de audit-steekproef.

o De Lead Auditor zal de organisatie aanbevelen voor her certificering.

o Er wordt aanbevolen om observaties op gelijke wijze te behandelen als nonconformities.

. Vanwege het positieve resultaat van de audit hoeft er geen follow-up audit plaats te vinden. o De
juistheid van de certificatie scope (en grenzen) zijn beoordeeld middels verificatie van aspecten zoals
de organisatiestructuur, site(s), processen en producten/diensten. De conclusie is dat de certificatie
scope (en grenzen) als passend zrjn beoordeeld.

o Tijdens de audit zijn de volgende belangrijke zaken naar voren gekomen die van invloed zijn op het
auditprogramma (PAP) voor de huidige certificatie cyclus: Komend jaar wordt een nieuwe locatie
ontwikkeld voor WlZ-cliënten (24 uurszorg). Deze wordt opgenomen in het auditplan en, indien al in
gebruik, meegenomen tijdens de volgende audit.

o Gebaseerd op de beoordeling van de status van relevante factoren zoals het aantal medewerkers,
geografische ligging van de locaties, processen en producten en het niveau van de complexiteit van
de organisatie, is de conclusie dat er wel aanpassing van de audittijd benodigd is vanwege de
volgende reden(en): i.v.m. de ontwikkeling van een nieuwe 24-uurs locatie en daardoor ook groei in
aantal medewerkers zal de audittijd voor volgend jaar opnieuw berekend moeten worden. Actualiseren
van de informatie gebeurt voorafgaand aan de volgende audit.



o Gebaseerd op de evaluatie van het hooÍdkantoor aangaande het vermogen en de bevoegdheid om
controle uit te oefenen over alle locaties met betrekking tot de centrale elementen van het
managementsysteem, komt de organisatie in aanmerking voor een auditbenadering op basis van een
steekproefmethodiek. NB: er is formeel geen sprake van multi-site auditmethodiek omdat alle
aansturing gebeurt vanaf de hoofdlocatre; de verschillende locaties worden allemaal bezocht tijdens
de auditcyclus van 3 jaar; per audit wordt wel een steekproef genomen. DNV GL - Business
Assurance assurance.dnvgl

lnzet mantelzorg

ln de visie van Stichting Azibo is ruim plaats voor de mantelzorger. De stichting ziet het als een
uitdaging om deze maximaal te laten participeren . Deze participatie dient vanuit de context van de
cliënt te geschieden.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Normen voorgoed bestuur Stichting Azibo ontleent haar gebruikte standaarden en normen voor goed
bestuur aan de Zorgbrede Governancecode. Deze code geldt zowel voor het bestuur als voor de
directie als de te volgen norm en het toetsingskader voor het eigen functioneren. Ook in 20'1g zijn de
leden van de raad van toezicht betrokken bij de voortgang binnén stichting Azibo. Zij overleggeó 3
keer per jaar en zijn betrokken bij de mogelijke uitbreiding van de zorg.

Stichting Azibo is in 2019 opzoek gegaan naar uitbreiding in huisvesting voor cliënten. Hierbij is de Rvt
nauw betrokken. ln 2020 zal dit voortgezet gaan worden.

Directie:
Dhr. D. B.J. Scheggetman Bestuurder

Raad van Toezicht:
Dhr. A. Leliefeld Voorzitter
Lid: Dhr. V. Nuis
Lid: Dhr. R. Guilliot

Gliëntenraad

Stichting Azibo vindt medezeggenschap van cliënten een belangrijk item. Conform de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) is er dan ook een cliëntenraad ingesteld. Er is
een ondersteuner via Scott aan de cliëntenraad toegevoegd om hen te ondersteunen iÀ net overleg en
de contacten met externen.

SCOT staat voor'Cliëntondersteuning Twente'. Zij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan
iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (WÉ)

De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:

Voorzitter: Dhr. lOevermans

Leden: Dhr. A Hoemakers

Dhr. B. Holthuis



Medewerkerscapaciteit Ten behoeve van de zorg en dienstverlening van Stichting Azibo zijn:

ln 2019 is Stichting Azibo overvallen voor ziekte, het ziekteverzuim lag hoger dan in de jaren ervoor.
Stichting Azibo heeft meer moeten uitwijken naar @maandag voor detachering. Samen met
@maandag gaan we op zoek naar medewerkers die blijven bij Stichting Azibo na een periode van
detachering. We zetten extra in op het aantrekken, binden en blijven boeien van deskundige en
vaardige medewerkers. Ten eerste om professionele zorg voor cliënten te garanderen, maar ook om
te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen waarborgen. Een toekomst waarin we nog meer te maken
krijgen met krapte op de arbeidsmarkt en toenemende zwaarte van de doelgroepen. Tegelijk willen we
medewerkers duurzaam inzetbaar en vitaal houden. We willen een aantrekkelijk werkgever blijven.
Met oog voor goede arbeidsomstandigheden,

ln 20í9 heeft stichting Azibo het volgende personeelsbestand:

13 professioneel medewerkers (11,49 FTE) beschikbaar. Medewerkers zijn conform de functie-eis
geschoold. De medewerkster werken verdeeld over de locaties de Uilenborch/ de Kuipersdijk, Villa
Brinkhof en Ambulant in de wijk In combinatie met de dagbesteding.

1 Huishoudelijk medewerker 0.8 FTE

1 Begeleidend onderhoudsmedewerker 1 FTE

1 Begeleidend administratief medewerker 0.89 FTE

l Zorgmanager 1 FTE

1 Bestuurder 1 FTE

1 Meewerkend Teamleider I FTE

1 woon assistent 0.5 Fte

'1 helpende 0.8 Fte

Daarnaast huren we ter versterking van het team begeleiders en een lG verzorgende in via
@Maandag ook de gedragsdeskundigeipsycholoog wordt ingehuurd. Zij werkt 88.8g procent

Borstelweg
Q3.81n



Medewerkers:

Mijn ervaringen met mensen die een beperkrng hebben.

Mijn naam is Roos, ik ben werkzaam bi.l Azibo ats assistent begeteider, werk nu 2 jaar bij Azibo met heel veet
pLezier. lk heb een contract van24 uur met 1 dag in de week school (BBL) en zit in mijn taatste jaar.

lk begin steeds meerte begrilpen wat er nodrg is om een goede begeteiderte zijn. Het is niet alteen zorgen dat
men naar zijn werk of dagbesteding gaat, dat remand zijn avondeten krijgt of dat iemand huLp nodig is bij zijn
persoonttjke verzorging. Het is zoveel meer dan atleen dat en etk punt is net zo interessant. lk heb veeL geLeerd
over mezetf deze 2 iaar, ik merk dat ik steeds professioneter word en steeds beter begin te begrrjpen waarom
een cliënt reageert zoats hij doet. Waar komt het gedrag vandaan, waèrom reageert deze cLiènt zo en de andere
niet. Waar is er hutp nodig en wat wiI deze ctiènt bereiken in zijn teven. Doelen die soms zo ktein Lijken te zijn
voor mij en juist zo groot voor een ctiént. Hoe je daarnaartoe werkt om dat obstakel. weg te nemen of om er mee
leren om te gaan zijn een van de kteine voorbeelden die je dageLijks meemaakt en uitdagend ziln.

Het werken met deze doe[groep is een uitdaging, soms wat tegenstrijdig met je eigen normen en waarden. Maar
toch vind je een uitweg of een optossing die werkt voor je ctiënt op dat moment. Je hebt pLezier met de cl.iènten
en soms deeL.ie ook hun verdriet. Vertrouwen hebben in mij is misschien wel. het betangrijkste van mijn werk,
dan pas durven ctiénten hun verhalen te verteLlen en zoeken zij je op om hun probtemen bespreekbaar te maken
en kun je daar de ondersteuning bieden die zij wensen en nodig hebben. Een tuisterend oor zijn en daarbij ook
werketijk gehoord worden is voor de ctiènt ook een betangrijk punt want zonder dat kan er ook geen vertrouwen
zijn.

Mijn cLlënten is mijn werk, ik wit atLes zo goed mogetijk voor hen doen zodat zijzich gesterkt voeten en het
zetfvertrouwen krijgen om de wereld weer aan te kunnen.

Geen dag is hetzetfde en elke dag is leerzaam.

Roos

Ervaring van medewerkers
ln 20'19 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We zijn er trots op dat we opnieuw
goed scoren. Medewerkers zijn kritisch gebleken in het ondezoek. Dit leidt in sommige gevallen tot
aanpassen van het beleid. Waarmee we streven naar verbetering op alle vlaken waar dit nodig blijkt te
zijn. Duidelijk was dat de werkdruk hoog was. Mogelijk door ziekte. Stichting Azibo zal in 2020 middels
gesprekken met medewerkers het ziekte verzuim goed in kaart brengen. Stichting Azibo wil staan voor
goed werkgeverschap het geen inhoud:

1. Een gezonde en veilige werkplek

Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste
hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht ls en voldoende
daglicht.

2. Een prettige werksfeer

Werknemers zullen zich minder snel ziekmelden als de sfeer op het werk prettig is.

3. het voorkomen van stress

Door signalen vroeg op te pikken, door mensen een heldere taakomschrijving te geven en door te
zorgen voor goede werkomstandigheden en voldoende pauzes.



4. Brengt verzuim in kaart

Door het registeren per medewerker wat de oorzaak van het verzuim is, de frequentie en de
verzuimduur. Deze uitkomsten gebruiken we om een plan van aanpak te maken.

5. Heeft een duidelijk verzuimprotocol

Heldere verzuimregels voorkomen dat medewerkers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden
(bijvoorbeeld omdat de kinderen ziekzryn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziekmelden. Niet per
appje en maar bij de direct leidinggevende.

6. Neemt de regie in eigen hand

Niet de verantwoordelijkheid volledig bij de bedrijfsarts neerleggen of bij de arbodienst, maar hou de
regie in eigen hand. We zijn immers eindverantwoordelijk

7. Stimuleren tot werken helpt

Hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar het werk. Probeer
zieke medewerkers daarom zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te betrekken als de situatie dat
toelaat.

8. ls creatief

Soms helpt het om creatief te denken. Heb je het gevoel dat iemand opgebrand is, stuur hem dan
gewoon eens een paar dagen met verlof, waarvan hij bijvoorbeeld maar de helft van zijn
vakantiedagen hoeft te gebruiken. Of merk je dat het ziekteverzuim komt door problemen met
kinderopvang thuis, los dat dan bijvoorbeeld op door iemand te laten thuiswerken of door te schuiven
met werktijden. Denk niet te star, maar sta open voor oplossingen.

9. Houdt contact

Laat zieke werknemers niet aan hun lot over, maar zorg voor regelmatig contact. Niet alleen werkt dat
motiverend, je kunt daarmee ook goed inschatten hoe de voortgang verloopt. Bel dus regelmatig en
ga een keer op ziekenbezoek.

10. Geef het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet volgen, en slecht voorbeeld dus ook. Als je als manager veel dagen verzuimt,
denken medewerkers dat het blijkbaar normaal is. Natuurlijk kun je moeilijk gaan werken als je echt
ziek bent, maar door met een snotneus op je werk te verschijnen, geef je wel een signaal af dat
verzuim heel vaak gewoon een keuze is.

Begeleiders: MTO organisatie Azibo
Vragenlijst: MTO - Standaard - plus
Meetperiode: geen meetperiode geselecteerd
Rapportagedatum: 30-1 2-201 I
20 ingevulde vragenlijsten
23 uitgereikte vragenlijsten

10



Klachtenprocedure

Klachtenregeling
Ook al spant een organisatie zich nog zo in, toch is het vaak niet mogelijk om alle cliënten tevreden te
stellen. Het negeren van ontevredenheid kan tot problemen leiden. Om dat te voorkomen is het van
belang dat ontevreden cliënten zo nodig een klacht kunnen indienen. Als zij zien dat op een serieuze
wijze met klachten wordt omgegaan, kan dit onbegrip en frustratie en daarmee wellicht
onaanvaardbaar gedrag tegen medewerkers van de dienst voorkomen. Ook levert een dergelijke
regeling feedback op over het functioneren van de organisatie, waardoor het mogelijk is verbeteringen
aan te brengen. Goede klachtenprocedures richten zich nietalleen op de juridische aspecten van
klachtenbehandeling, maar vooral ook op de relationele kanten ervan. De organisatie beschikt reeds
over een klachtenregeling.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop alle interne en externe meldingen, aíwijkingen, klachten,
tekortkomingen worden geregistreerd, behandeld en opgelost. Dit met als doel om tekortkomingen in
de toekomst te voorkomen. Meldingen kunnen afkomstig zijn van cliënten, maar ook de klachten van
medewerkers worden volgens deze procedure opgelost.

Ve ra ntwoo rd el ij k h ed e n

Besch rijving proced u re

Soorten meldinqen
Onder meldingen worden verstaan:
(officiële) klachten
(bijna) ongevallen cliënten (MlC)
(bijna)ongevallen en als onveilige ervaren situaties voor de medewerkers (MlM)
overige meldingen:
i nterne verbetervoorstel len
tekortkomingen en leveringsfouten van producten en/ of diensten van leveranciers
storingen aan bedrijfsmiddelen
klachten afkomstig van medewerkers
verlies, schade of diefstal eigendommen

Functionaris V e ra n tw oo rd e I ij kh e d e n

Alle medewerkers dentificeren en melden van (details van) afwijkingen, klachten en

:ekortkomingen en registreren van de meldingen op het

neldingsformulier

)irectie Afhandelen van meldingen volgens Wet klachtrecht klanten zorgsector

en Kwaliteitswet Zorginstellingen

Controleren op juiste registraties van meldinqen

Bepalen van de correcties en corrigerende maatreqelen na de meldinq

Het beoordelen van het effect van de genomen maatreoelen

Vaststellen preventieve maatregelen

[/lelden calamiteiten aan versch i I lende instanties

Periodiek evalueren en analyseren van de meldinqen

a

a

a

a

o
o
o
o
o
o

1.1.



ln 2019 is er binnen Stichting Azibo een M|C-commissie opgericht,
De MIC-kwartaal analyse met leidinggevenden, zorgmanager en gedragsdeskundige zijn in de
afgelopen kwartalen (O1, 02, Q3) niet ingezet. Mogelijk kan ditverklaard worden dooreen hoog
ziekteverzuim en het hoofd boven water houden van de organisatie. Op 25 september jl. is dit
probleem tijdens de eerste kwartaal-analyse geconstateerd en opgepakt.

Opvallend is datde MIC- meldingen doorde kwartalen heen zijn afgenomen. Zowerden in kwartaal 1,

20 MIC meldingen gedaan, kwartaal2 had totaal 19 meldingen en in kwartaal 3 werd slechts 6 keer
een M|C-melding gedaan. Dit fenomeen kan mogelijk verklaard worden door het feit dat in kwartaal 3
overgegaan werd op een nieuw systeem voor het doen van M|C-meldingen. ln tegenstelling tot
eerdere kwartalen, werd het melden nu in het digitale clientendossier ingericht. Hoewel collega's dit
allemaal te horen hebben gekregen tijdens team overleggen is er vanuit directie/leiding mogelijk
onvoldoende aandacht besteed aan uitleg en coaching in hoe dit formulier te hanteren. Daarnaast
blijkt dat het digitale formulier omslachtig en niet gebruiksvriendelijk ís. Daarnaast missen er een
aantalvragen waardoor de meldingen niet volledig kunnen worden in gevoerd.

De werkwijze binnen teams worden niet altijd hetzelfde gehanteerd. Zo heeft het onderwerp MIC-
meldingen standaard bij locatie Uilenborch op de agenda gestaan tijdens teamoverleggen. Bij locatie
de Villa was dit slechts in de eerdere kwartalen het geval, maar is gaandeweg het onderuuerp van de
agenda verdwenen. Naast het feit dat hierin een verbeterslag te maken is in de bewustwordingen van
de structurele bespreking van MIC-meldingen, werd wel gezocht naar een verklaring van
bovenstaande. Mogelijk zou het te maken kunnen hebben met het feit dat notulisten de agenda's
opstellen op basis van de inhoud van het vorige teamoverleg. Wanneer de MIC-meldingen van
voorgaande team overleggen weinig bijzonderheden naar voren brachten, werd dit niet genotuleerd
en daarmee vergeten structureel voort te zetten op de agenda's van toekomstige teamoverleggen.

Op individueel niveau hebben MIC-meldingen altijd een opvolging gehad. Zozlln MIC-meldingen op
locatie de Villa, continu mondeling besproken tijdens overdrachten. Daarnaast heeft de teamleider een
prominente rol genomen in het signaleren van gebeurtenissen waarin een MIC-melding noodzakelijk
is. Dit werd zowel gesignaleerd tijdens mondelinge overdrachten, alsmede schriftelijke rapportages.

Verbeterpunten voortkomend uit bovenstaande

Het digitale meldingsformulier wordt geanalyseerd en aangepast. Hierbij zal onder andere
gebruik gemaakt worden van best practices.
Er is een andere structurele manier van werken afgesproken betreffende de MIC-meldingen.
Het belang van het bespreken van de M|C-meldingen tijdens team overleggen zal allereerst
opnieuw naar teamleiders en teams duidelijk gemaakt worden, dit zal door de directie worden
opgepakt. Daarnaast is de werkwijze voor het afhandelen van meldingen afgesproken. De
afspraak luidt dat alle M|C-meldingen in de team overleggen worden besproken. Op de termijn
kan hier mogelijk gebruik gemaakt worden van een Prisma -analyse om meer tot de kern van
het probleem te komen. Deze Prisma analyse zal echter eerst in de kwartaal overleggen
worden uitgetest. Wanneer de meldingen besproken zijn is het de taak aan de teamleider om
de meldingen op status "gearchiveerd" te zetten in het digitale dossier. De teamleider is
verantwoordelijk voor het uitdraaien en aanleveren van alle meldingen tijdens het kwartaal
overleg.

Essentieel voor het adequaat doen van MIC-meldingen, is bewustwording. Teamleiders
houden een prominente rol in het bewust maken van het team voor het doen van MIC-
meldingen. Daarnaast is er in het kwartaal overleg gekeken naar verbeterpogingen om het
gevoel van veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Afgesproken is dat iedereen die een
situatie signaleert zelf de MIC-melding schrijft. Ook bij het signaleren van medicatiefouten van
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collega's is het van belang om zelf de M|C-melding te doen. Deze afspraak heeít twee
voordelen, namelijk dat M|C-meldingen niet vergeten worden, maar des te meer dat het geen
beschuldigend karakter heeft. ln het geval van ondeskundigheid of te veel onoplettendheid bij
specifieke teamleden, zal dit in de kwartaal analyses gesignaleerd worden en zal directie hier
acties op uitzetten.
Een ander verbetervoorstel ten einde vergeten MIC-meldingen zo veel mogelijk te voorkomen
is het invoeren van een checklist voor het einde van de dienst. Zo kunnen alle teamleden
checken of ze alles gedaan hebben, alvorens ze hun dienst afsluiten en naar huis gaan.
Er is afgesproken om alle kwartaal analyses, resterend voor 2019 en geheel 2020 alvast in te
plannen. Zo blr1ft de kwartaal analyse op de agenda's staan en wordt voorkomen dat het een
ondergeschoven kindje wordt in periodes waarin de prioriteiten doorgaans op andere zaken
gericht zijn. De analyses vinden plaats op:

(Officiële) klachten
Klachten van cliënten worden geregistreerd op het meldingsformulier. De Directie neem vervolgens
de klacht in behandeling. De cliënt wordt schriftelijk geïnformeerd over de aanwezigheid van een
intern klachtenregel ment.

lndien de klacht (melding) niet in onderling overleg tussen cliënt en directie van de organisatie
opgelost kan worden, zal het extern klachtenreglement in werking treden (Zie Klachtenregeling Extern
Kachtenreglement). De organisatie is lid van een onafhankelijke klachtencommissie. De cliënt wordt
schriftelijk geïnformeerd over het klachtenreglement.

Ad resgegevens klachtencommissie:

" Klach ten po rtaal Zor g"
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Geheimhouding en dossiervoering Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een
geheimhoudingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht zijn
gebruikt.

Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de
(eventuele) kosten van bijstand en advies door de stichting bekostigd dienen te worden.

ln 20'19 zrln er geen klachten geweest.

Begeleid wonen Stichting Azibo

lemand kan voor begeleid wonen in aanmerking komen als er sprake is van een combinatie van
factoren:

- Niet zelfstandig kunnen wonen
- Er dichtbij en direct toezicht en begeleiding nodig is
- lemand niet zelfstandig structuur aan kan brengen in het dagelijks leven
- Ondersteuning nodig heeft in het organiseren en/of uitvoeren van activiteiten die participatie

bevorderen
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- Er sprake is van overlast en/of verwaarlozing
- Er een reëel risico bestaat dat persoon een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving
- Niet in staat is om eigen financiën te beheren waardoor inkomsten en uitgaven in onbalans zijn

Voor cliënten die in aanmerking komen voor begeleid wonen heeft Stichting Azibo volgens het VPT
wonen en zorg op elkaar afgestemd.

Opname en uitsluitingscriteria

Bedrijfsactiviteiten en diensten
Azibo is een zorgorganisatie voor begeleid- en beschermd wonen, dagbesteding en ambulante
begeleiding in de wijk. Azibo verleent zorg en ondersteuning aan mensen met uiteenlopende
problematiek op verschillende leefgebieden, zoals een verstandelijke beperking, een psychische of
psychiatrische aandoening, een aandoening in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenletsel
of een lichamelijke beperking. Naast reguliere en geplande instroom van cliënten uit genoemde
doelgroepen is ook tijdelijk opvang en plaatsing mogelijk.

Uitslu itingscriteria
Azibo kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

. Metcomplexe verslavingsproblematiek

. Metcomplexe agressieproblematiek

. Met zware complexe beperking waarbij meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen verricht
worden

. BOPZ gesloten instelling met complexe neurocognitieve problematiek

Ondersteun ingsplan

Het ondersteuningsplan is de basis van de zorg en ondersteuning aan onze cliënten. ln 2018 is uit
steekproeven gebleken dat de methodische cyclus in het zorgplan aandacht behoeft. Daarom hebben
we in 2019 scholingen rondom het zorgplan werken georganiseerd. Voor het op doelen rapporteren
bleek aandacht te behoeven. Hier gaan we in 2O2O mee door en bekijken we de effecten en wat er zo
nodig aangepast moet worden.

ln 2019 is het zorgplan ingericht op de domeinen volgens Schalock

De acht domeinen zijn:

o Emotioneelwelbevinden met als indicatoren: veiligheid, spiritualiteit, geluk, vrij zijn van stress,
zelfbeeld en tevredenheid,

o lnterpersoonlijke relatiesmet als indicatoren: intimiteit, genegenheid, gezin, interacties,
vriendschappen en ondersteuning,

o Materieelwelbevinden met als indicatoren: eigendom, financiële zekerheid, voeding, werk
bezittingen, sociaaleconomische status en onderdak,

o Persoonlijke ontplooiing met als indicatoren: onderwijs, vaardigheden, persoonlijke vervulling,
competentie, zinvolle activiteiten en vooruitgang,
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o Lichamelijk welbevinden met als indicatoren: gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit,
gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten,

o Zelfbepaling met als indicatoren: autonomie, keuzes, beslissingen, persoonlijke controle, zelf richting
kunnen geven en persoonlijke doelen en waarden,

o Sociale inclusie (erbij horen) met als indicatoren: geaccepteerd worden, status,
ondersteuning/support, werkomgeving, integratie en participatie in de samenleving, rollen, bijdragen
aan de samenleving,

o Rechten met als indicatoren: privacy, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en
rechten en plichten als burger.

ln 2020 gaan we kijken of we het zorgplan open gaan stellen voor de client en de mantelzorgers,
meekijken in het systeem.

Cliëntendossier
Voor alle cliënten wordt een cliëntendossier aangemaakt via Nedap Ons. Het cliëntendossier wordt
gemaakt op basis van de aanmelding en de intake (zie P 40.2 Primair Proces ). ln het cliëntendossier
zijn in ieder geval opgenomen:

o Persoonlijke gegevens cliënt en overige relevante gegevens;
o lndicatiebesluit;
. Zorgovereenkomst(getekend);
. Zorg (plan, inclusief geplande evaluatiemomenten;
. Afspraken;
o Protocollen van toepassing op de cliëntsituatie;
. Medicatie afspraken;
. Medicatieaftekenlijst;
o Voortgangsrapportage,
. Rapportagebijzonderehandelingen;
. Meldingsformulier(MlC);
o Fouten/afwijkingen in de verleende zorg;
. Afsprakenmantelzorg.

Bij de dossiervorming en omgang met de cliëntengegevens wordt gehandeld conform de Wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Conform de AVG kan de cliënt het dossier inzien, een afschrift krijgen, wijzigingsverzoeken indienen
en verzoeken het dossier te vernietigen.

Einde zoroverlening
De zorgverlening wordt binnen Azibo beëindigd in de volgende situaties:

. Overlrjden cliënt;

. Beëindiging op verzoek van cliënt;
r Beëindiging van de beschikking;
. Beëindiging op initiatief van Azibo.

Bij beëindiging van de zorgverlening wordt, indien mogelijk, een eindevaluatie uitgevoerd en wordt het
zorgdossier gearchiveerd met inachtneming van de wettelijk bewaartermijn (20 jaar).
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Ouder wordende client

Binnen Azibo zien we dat onze cliënten ouder worden. De zorg en hulpvraag verandert Met de cliënt
en familie geven we richting aan een betekenisvolle oude dag. ln 2019 richtten we ons op het bieden
van aangepaste begeleiding voor meer lichamelijke zorg en de ouder wordende client. Daarmee
verander de rol van de begeleider in die van verzorgende. Azibo wil dan ook haar team meer gaan
versterken met lG verzorgen en in latere stadia met verpleegkundigen.
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Dagbesteding Stichting Azibo biedt diverse soorten van dagbesteding. ln 2019 heeft daar de focus op
gelegen om deze meer inhoud te geven. Het soort dag besteding wordt in overeenstemming met de
cliënt bepaald aan de hand van de gestelde doelen binnen het zorgplan en rekening houdende met de
wensen van de cliënt.

Doelstelling van dagbesteding.

Het in stand houden en daar waar mogelijk ontwikkelen van;

o De zelfredzaamheid van de cliënt
. Een gezonde dagstructuur en -invulling
e Het zelfvertrouwen van de cliënt
o Persoonlijkevaardigheden
. Sociale vaardigheden Met als uitgangspunt dat er in het leven van de cliënt sprake is van

stabiliteit met kwaliteit van leven. Mede om isolementsproblematiek te voorkomen en daar
waar nodig te doorbreken en probleem- c.q. vluchtgedrag te reduceren. Tevens behoort het
tot de mogelijkheden dat de dagbesteding bijdraagt aan het perspectief van de cliënt om op
termijn te kunnen aanvangen met de start van een arbeidsintegratietraject. ln dit laatste geval
heeft de dagbesteding een tijdelijk karakter.

De begeleidingsstijl.

De medewerkers van Stichting Azibo hanteren een activerende begeleidingsstijl. Daarbij zoeken zij
passende activiteiten en werkzaamheden die zoveel mogelijk aansluiten bij de interesses en het
functioneringsniveau van de cliënt. Het toekennen van verantwoordelijkheden afgestemd op de
draagkracht van de cliënt is hierbij het uitgangspunt. Verder houden zij rekening met de persoonlijke
vaardigheden en in het verleden opgedane ervaringen in het arbeidsproces.

Locatie dagbesteding Stichting Azibo biedt haar dagbesteding aan de Borstelweg in Enschede.
Centraal gelegen tussen haar woonlocaties.

Voor de dagbestedingsactiviteiten, waaronder de creativiteitsruimte, werkplaats, professionele keuken,
leesruimte en diverse algemene ruimtes. Ook tuinieren behoort tot de mogelijkheden. Hierbij is te
denken aan de verbouw van groenten en het onderhoud van de tuin.
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Activiteiten /werkzaamheden dagbested ing

De volgende activiteiten /werkzaamheden worden binnen de dagbesteding aangeboden:

o Creativiteit
o Houtbewerking
o Knutselen
. Technisch onderhoud en bouwprojecten
o Tuinieren
. Keuken
o Lichaamsgerichtbegeleidbewegen

Deze activiteiten worden begeleid door de begeleidend medewerkers binnen de teams omza wonen
en dagbesteding met elkaar te verbinden. In 2019 is er gekeken naar meer structuur binnen de
dagbesteding. De ruimte is uitgebreid waardoor door cliënten minder prikkels ervaren

De dagbesteding is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Programma dagbesteding Het standaardprogramma van de dagbesteding ziet er van maandag t/m
vrijdag als volgt uit:

Dagdeel ochtend 09.00 uur binnenkomsV koffie 09.15 uur Aanvang activiteiten 10.30 uur Koffie-
theepauze 1 1.00 uur Vervolgactiviteiten 12.00 uur

12.00-13.00 gezamenlijke lunch

Dagdeelmiddag 13 00 uurAanvang activiteiten 15.00 uur Koffiethee pauze 15.30 uur
Vervolgactiviteiten 16.00 uur Evaluatie + rapportage

Aanmelding

lntake procedure

Procedure aanmelden Begeleid wonen en/of dagbesteding is in 2019 aangepast. Met de komst van
een gedragsdeskundige zijn verantwoordelijkheden gedeeld en aangepast. Stichting Azibo heeft sinds
2019 de mogelijkheid om ook cliënten met een hogere ZZP te declareren in zorg in natura. Daarbij
moet kritisch gekeken worden naar de zorg die de client nodig heeft en of stichting Azibo dit kan
bieden.

Deze procedure beschrijft het primaire proces van de dienstverlening van zorg en alle zaken die hierbij
aan de orde komen.
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Beschrijving

Welke (relevante) documenten
ng door zorgvrager of andere
via telefoon, mail of op

orgmanager stuurt het
meldformuliet naar de aanmelder
formulier in te vullen

o Aanmeldformulier

van de aanmelding (wel of
iet passend binnen onze organisatie?)

niet, dan communicatie waarom agsdeskundige

Op basis van
aanmeldformulier

itnodigen en uitvoeren
ismakingsgesprek

beoordelen wel/ niet in

ln gezamenlijkheid zoeken naar
mogelijk alternatief (goede manager en/of

Ontvangen indicatie/
opdrachtbevestiging

naar locatie voor nieuwe
+ toewijzen persoonlijk

r Woonzorgovereenkomst
. Zorgovereenkomst

op locatie à er moet altijd een
aanwezig zijn voor de

t bij inhuizen.

. Algemeen en medisch
overzicht

. Getekende
zorgovereenkomsU
woonzorgovereenkomst

r Leveringsvoonivaarden
. lnformatieverstrekking:

r Klachtenprocedure
. Privacyreglement
r Huisregels
. Bereikbaarheid en
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) + start ondersteuningsplan
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)pstellen overeen komst \dmin istratief medewerker

)ersoonlijk begeleider

)ersoon lijk begeleider
. lntakeformulier

Planrrincl err tritvoerinct
Werkwiize íwat) Verantwoordelii ke (wie) Welke documenten

rersoonlijk begeleider



e zibo

voordat het plan definitief

planning en afspraken

. Doelgericht

. Bij bijzonderheden eni of
aflruijkingen

van de zorgverlening

minimaal jaarlijks, indien nodig

. Zorgdosster

. Evaluatieformulier

de zorg nodig?

a à zie volgende stap bijstellen

ijk begeleider
. Aangepast

ondersteun ingsplan

Medicatiebeleid
Binnen Azibo is het beleid dat er wel handelingen worden verricht inzake medicatie, dit is opgenomen
in de medicatieprocedure.

(on)vrrjwillige zorg
Binnen Azibo wordt geen onvrijwillige zorg geboden. Er wordt altijd gehandeld in overeenstemming
met de cliënt.

Clienttevredenheid
Minimaal eenmaal per 3 jaar wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit
onderzoek worden de verbeterpunten inzichtelijk gemaakt en mogelijk opgevolgd .in 2020 zal het
volgeden clienttevreden heidsonderzoek plaatsvinden.

Privacy
Azibo handelt conform de AVG. Hiertoe is het privacyreglement opgesteld (Privacyreglement). De
cliënten worden hierover geïnformeerd.

Eiqendommen van cliënt
Wanneer Azibo eigendommen of middelen van cliënten in beheer neemt, wordt hiervoor een
toestemmingsverklaring getekend door de cliënt. ln geval van schade aan eigendommen van cliënten
tijdens de zorgverlening wordt een beroep gedaan op de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
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adequaat en correct cliëntendossier

n clièntendossier conform

Cliëntendossier

lnleiding
Deze procedure beschrijft hoe Azibo omgaat met beheer van cliëntgegevens en de (elektronische)
dossiervorming daaromheen.

Verantwoordelij kheden

Beschrijving procedure

Eigen bijdrage Voor de zorg van Stichting Azibo kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
verschuldigd zijn. Voor vragen en informatie hierover kunt u contact opnemen met hei Centraal
Administratie Kantoor (CAK) via www.cak-bz.nl. Ook kunt u dit met de zorg manager van Stichting
Azibo bespreken.

Wat staat ons te doen in 2020?
Het inwerkproces voor nieuwe medewerkers vraagt om een betere aansluiting op het waardenwerk.
De rol en de onderlinge samenwerking van begeleider, Ieidinggevende en gedragswetenschapper
wordt aangescherpt.
Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen.
Belangrijk is ook dat we komend jaar kijken hoe we de uitkomsten van de kwaliteitssystemen beter
kunnen verankeren.

Waarderen
Hier zijn we trots op en willen we zorgvuldig onderhouden

. Kleinschaligheid

. Deskundigheid

. Bereikbaarheid

o Belangrijkste kwaliteit is en blijft. de laagdrempelige manier van omgaan met elkaar binnen de
organisatie, die ook zorgt voor de huiselijke en familiaire sfeer die cliënten nodig hebben: "als
cliënten bellen, laat ik alles vallen wat ik met kwallteitszorg aan het doen ben en dat heeft
voorrang"; dat is juist de kwaliteit van de organisatie en tegelijk lukt het ook steeds meer om
ook de zaken m.b.t. het kwaliteitshandboek zo te structureren dat het de organisatie helpt
structureren. Er lijkt een goede balans gevonden te zijn tussen focus op de cliënt en aandacht
voor het managementsysteem.
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e zibo
. Begeleiders ambulant beginnen de dag meestal met een bak koffie. lndruk dat begeleiders

elkaar goed weten te vinden en problematische casuïstiek en/of begeleidingsmomenten met
elkaar delen.

Leren
Hierop willen we ons ontwikkelen of verdiepen. Het openstellen van het zorgplan voor client en mantelzorger of vertegenwoordiger

' Er is een helder beeld van de kansen en risico's m.b.t. stakeholders. Portfolio doelgroepen wordt
meer en meer versmald. Door een aantal strategische keuzen is men o.a. kritischer op het aannemen
van cliënten b.v. met ernstige gedragsproblemen.

. Beter samenwerken begeleiders, leidinggevende en
gedragswetenschapper

. lnvesteren in het voorkomen van verzuim

Verbeteren
Vanuit een knelpunt of noodzaak

Daarnaast is er een plan voor een nieuwe WlZ-locatie. Overweeg om hier o.a. in het
scholingsplan op te anticiperen en onderzoek aan welke deskundigheidsbevordering er
behoefte is.

Nieuwe medewerkers scholen op de ouder wordende client

ln de Uilenborch verandert de zorgzwaarte van cliënten en is er ook meer vraag naar ADL-
ondersteuning en ondersteuning bij somatische zorg (o.a. epilepsiezorg).
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