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Voorwoord
Het landelijk kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 is de richtlijn geweest
om dit kwaliteitsrapport over 2021 met elkaar vast te stellen. We hebben met elkaar
terug gekeken op wederom een veelbewogen jaar rondom vooral Corona maar ook
rondom bouwen en verbouwen. Jaarlijks vragen wij medewerkers en cliënten of
cliëntvertegenwoordigers om ons te beoordelen en tevens te adviseren. Dit leverde
weer nieuwe inzichten op waarmee we ons motto ”alles kan altijd beter” weer verder
inhoud konden geven.

Dagbestedingslocatie Van der Biltplein 4-6 in Heinkenszand. Hier zijn tevens op de
bovenverdieping onze kantoren gevestigd zodat wij elkaar allemaal ontmoeten en
spreken op de werkvloer. Zo weten we allemaal voor wie we eigenlijk werken; onze
clienten
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Inleiding
Het was een jaar dat voelde als een herhaling van het jaar ervoor door de pandemie die nog
steeds aanwezig was in ons dagelijks leven. Een jaar met discussies over vaccineren, wel of
niet dagopvang in de woningen en over het wel of niet sluiten van dagbesteding. Maar ook
over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen, monsmaskers op tijd bestellen,
handalcohol beschikbaar stellen, beschermende schorten leveren etc. Het bleef gaan over
afstand houden, risico’s op uitbraken van corona wel of niet nemen, vacineren op locatie
organiseren, samen sterk staan en corona uitbraken samen doormaken. Kortom ‘er voor
elkaar zijn’ was vooral ons speerpunt het afgelopen jaar.
Er is intensief samengewerkt binnen KIO en daarbuiten. Via de VGN kwamen nog steeds de
landelijke adviezen wekelijks binnen. Onze Arts voor verstandelijk gehandicapten
ondersteunde ons met de beslissingen. De GGD was onze grote vraagbaak voor de
ingewikkelde zaken als er besmettingen waren vastgesteld. En intern maakten wij met elkaar
het beleid. Hierbij waren de personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraad en de
cliëntenraad nauw betrokken. Ouders van cliënten werden met grote regelmaat gebeld bij
besmettingen of bij sluitingen van locaties. Onze woningen bleven altijd open en waren te
bezoeken door een familielid tijdens een lockdown. Dit was soms op afstand en buiten maar
er was wel altijd direct contact mogelijk. Voor het welbevinden van onze cliënten was dit
zeer gewenst en noodzakelijk. De samenhorigheid was groot maar de behoefte aan een
einde van de pandemie was nog groter. Er onstond vermoeidheid, elkaar op afstand houden
ging opbreken.
Daarnaast waren we ook nog druk met bouwen en verbouwen in Heinkenszand en ’s
Heerenhoek, om aan zoveel mogelijk zorgvragen te kunnen voldoen in de nabije toekomst.
Een mooie locatie in Arnemuiden kwam in beeld en ook daar gingen we over tot aankoop
zodat we meer mogelijkheden voor dagbesteding en logeren gaan hebben in de toekomst.
We waren trots op de toestemming die kwam vanuit het zorgkantoor om over te mogen gaan
tot het bieden van zorg op basis van een zorg zwaartepakket 7, inclusief behandeling.

Locaties ’s Heerenhoek en Arnemuiden
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Samenvatting Rapport

In 2021 is er veel gebeurd rondom de Corona pandemie. De richtlijnen veranderden
constant en de gezondheid van de cliënten moest nauwlettend in de gaten gehouden
worden. Er zijn bij KIO meerdere uitbraken geweest van Corona op de locaties, maar gelukkig
is er niemand zeer ernstig ziek geworden. Wel zijn twee medewerkers langdurig ziek
geworden, een is zelfs opgenomen geweest in het ziekenhuis. Momenteel is er nog een
medewerker herstellende van Covid-19.
Dit alles maakte dat veel plannen anders verliepen en niet alle plannen voor 2021 zijn
voltooid. Scholingen konden alleen maar digitaal plaatsvinden en de dagopvang kwam
regelmatig (deels) stil te liggen. KIO probeert altijd flexibel te zijn en dat kwam in deze
periode goed van pas. Er is geprobeerd om goed contact te blijven houden met de cliënten,
ook op de momenten dat er geen directe zorg geleverd kon worden, bijvoorbeeld door
besmettingen in het gezin van een client.
Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de zorg bij KIO goed scoort bij de ondervraagden.
De zorg kreeg een 8,4 gemiddeld. Genoemde positieve punten zijn; goede begeleiders en
begeleiding, de zorg op maat en het feit dat KIO altijd meedenkt. Ook de korte
communicatielijnen met de begeleiding wordt als positief ervaren.
De genoemde verbeterpunten lopen ver uiteen. Enkele verbeterpunten die genoemd worden
zijn de behoefte aan een groter activiteitenaanbod, meer bewegen en minder verandering
van begeleiding op de groep. Het gezamenlijk en individueel bewegen krijgt ook meer
aandacht nu we gebruik kunnen maken van een sportschool en er weer tijd beschikbaar
komt bij onze bewegingsagogen die ook meegeholpen hebben in coronatijd op alle locaties.
Beweging is een vast onderdeel geworden in ons ontwikkelplan van de clienten.
Wij hopen en verwachten allemaal dat 2022
een beter jaar gaat worden, waarin weer veel
mogelijk is. De medewerkers hopen op minder
werkdruk door Covid en weer meer
praktijkscholingen. Voor cliënten hopen wij dat
er weer meer mogelijk gaat worden op het
gebied van sporten en er op uit gaan. Tot op
heden lukt het ook om elkaar weer tegen te
komen en samen leuke dingen te organiseren.

Tijdens de hele coronacrisis heeft de
bestuurder steeds, in nauw contact met de
consulterend AVG, algemene en specifieke
(op cliënt niveau) afspraken en beleidsregels
kunnen maken die recht deden aan de
algemene richtlijnen van de GGD en RIVM
maar ook niet de persoonlijke situatie van
cliënten en hun vertegenwoordigers
schonden.
Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk
gehandicapten
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Algemeen
In het afgelopen jaar 2021 gingen we verder met een bijzondere manier van zorg bieden
ivm diverse corona hoogte en dieptepunten. Maar er waren ook nog andere nieuwe
ontwikkelingen. De aankoop van de woning in ’s Heerenhoek liep flinke vertragingen op
nadat er tweemaal asbest werd gevonden in de woning.
De woning in
Heinkenszand die we
nieuw lieten bouwen is
eind 2021 aan ons
opgeleverd en voldoet
aan alle wensen en
verwachtingen van alle
betrokkenen.

https://www.pzc.nl/bevelanden/lawaaioptocht-naar-nieuwe-woning-deze-kinderenhoren-gewoon-thuis-in-een-wijk~a88e12cd/
Het werd een gezellige middag met taart en bezoek van de betrokken familie nadat
we een intensieve verhuisdag achter de rug hadden. Alle zorgen vooraf waren
eigenlijk niet nodig want ze wonen er met veel plezier!
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Wij hebben zorg geboden aan 131 cliënten Hiervan is de zorg voor 59% van de cliënten
gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg, 34 % valt onder de jeugdhulp en 7 % valt onder
de WMO.
Belangrijke ontwikkelingen in de organisatie:
• het aantal multidiciplinaire overleggen met de teamleiders, zorgmanager,
gedragsdeskundige, beleidsadviseur, bestuurder is uitgebreid. We overleggen
tweewekelijks over actuele zaken.
• Meewerkende teamleiders dragen zelf meer zorg voor kortere communicatielijnen,
zowel voor ouders als voor cliënten.
• De zorgmanager is gestart per 1 maart 2021 en zorgde voor meer interne aansturing.
• voor een aantal cliënten van “beschermd wonen” (WMO) is een indicatie vallend
onder de Wet Langdurige Zorg verkregen. Zij gingen over naar een zzp- ggz pakket.
• Toegelaten door het zorgkantoor (CZ) voor het bieden van zorg en behandeling op
basis van zorg in natura aan de doelgroep die valt onder een zorgzwaartepakket 7.
• Het uitbreiden van de inzet behandeling binnen KIO door zowel arts voor
verstandelijk gehandicapten als gedragskundige.
De tot stand koming van dit rapport is een samenspel geweest met alle betrokkenen bij KIO.
Het ISO kwaliteitsrapport verkregen door KIWA en de directieboordeling leverden een
belangrijke bijdrage.
Een andere externe partij Qarebase vragen wij ook meerdere malen per jaar om met ons
mee te denken hoe wij de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en borgen binnen de
organisatie. De externe toetsingen door Qarebase hebben wij ook meegenomen in het
verhaal.
Onderzoeken naar medewerkers- en cliëntervaringen hebben wederom plaatsgevonden. In
2019 is dit ervaringsonderzoek extern uitgevoerd, in 2020 en 2021 hebben wij intern een
onderzoek uitgevoerd. Dit verslag bevat tevens de resultaten van de bewonersoverleggen.
In het vervolg van dit document zullen wij deze resultaten zo veel mogelijk per bouwsteen
toelichten.
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Bouwsteen 1: Zorgproces rondom de indiviuele cliënt
In dit hoofdstuk staat het zorgproces rondom de individuele cliënt centraal. Het hoofdstuk
begint met een beschrijving van onze werkwijze rondom ontwikkelplannen. Tevens is de
inzet van behandeling binnen KIO toegevoegd aan dit hoofdstuk. Daarnaast staan onze
ideeën rondom eigen regie uitgeschreven en de benadering die KIO hanteert ten aanzien van
onvrijwillige zorg.

Ontwikkelplannen
In 2021 is er voor gekozen om de benaming van het ‘zorgplan’ te wijzigen in ‘ontwikkelplan’.
De benaming ‘zorgplan’ verwijst voornamelijk naar het zorgen voor cliënten. In het plan van
de client leggen we niet zozeer de nadruk op het ‘zorgen’ voor de clienten, maar op de
‘ontwikkeling’ van de cliënt. De titel ‘ontwikkelplan’ sluit beter aan bij de visie van Stichting
KIO.
In het ontwikkelplan staat alle belangrijke informatie rondom de ondersteuning van de
cliënt. Daarom is het erg belangrijk om de kwaliteit van de ontwikkelplannen te waarborgen.
Onderstaand eerst een lijst met onderwerpen die wij in de ontwikkelplannen hebben staan.
Daarna komen de evaluatie en de analyse van de zorgplannen aan bod.
Het ontwikkelplan bestaat uit:
• de uitgangspunten voor de zorgverlening zoals vermeld in het indicatiebesluit;
• de gestelde diagnose;
• Een beeldvorming van de ontwikkeling van de client met daarbij de kwaliteiten en
ontwikkelbehoeften opgesplitst in verschillende domeinen
• de overeengekomen smart-geformuleerde doelen (gewenste resultaat);
• de wijze waarop de organisatie en de cliënt de gestelde doelen willen bereiken;
• de manier waarop het resultaat en de voortgang van de zorg- en dienstverlening
geëvalueerd wordt
De volgende items zijn onderdeel van het
Domeinen Risicoinventarisatie:
ontwikkelplan:
lichamelijk welbevinden
• Diagnose
• Onderzoeksgegevens
psychisch welbevinden
• Zelfredzaamheid
interpersoonlijke relatie
• Sociaal emotioneel
persoonlijke ontwikkeling
• Communicatie
materieel welzijn
• Sensorische integratie
• Motoriek
zelfbepaling en belangen
• Medische geschiedenis
• Seksualiteit
• Sociaal netwerk
• Risicoinventarisatie gebaseerd op domeinen1 (zie rechts)
• WZD (Wet Zorg en Dwang)
• Corona

1

Voor Hoog en Middelmatig risico worden passende maatregel(en) getroffen en schriftelijk
vastgelegd. Er is natuurlijk ook een koppeling naar gestelde doelen.
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In 2022 zal het huidige ECD Qurentis overgaan naar Qarefriend. De indeling van de
ontwikkelplannen en evaluatie zullen dan geevalueerd en aangepast worden. Ook de
risicoinventarisatie zal dan onder loep worden genomen. We zijn voornemens om de Lirik toe
te gaan passen.
Inzet behandeling
Doel inzet behandeling:
Behandeling wordt vooral ingezet om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het
bestaan van de cliënt. Behandeling kan intern aangeboden worden door onze AVG ( arts voor
verstandelijk gehandicapten) en door onze gedragskundige.
AVG
Inzet AVG is elke 6 weken mogelijk op basis van consult op locatie.
Gedragskundige
De gedragskundige maakt bij haar inzet gebruik van verschillende methodieken. ReAttach
therapie kan worden ingezet om spanning bij cliënten te verlagen, de prikkelverwerking te
stimuleren en cliënten adaptieve strategieën aan te leren. De methodiek poptalk wordt
veelvuldig gebruikt om laagdrempelig in gesprek te gaan met cliënten die moeite hebben
om zich door middel van taal te kunnen uiten. Daarnaast kan diagnostiek een onderdeel zijn
van de behandeling. De volgende methodieken worden veelvuldig gebruikt: het SEOR2
kleurenprofiel om het emotionele niveau van clienten in kaart te brengen, de Comvoor-2
voor het communicatieniveau en Vineland-3-NL om het adaptieve niveau in te schatten.
Methodieken kunnen ook gebruikt worden voor medewerkers. Als middel voor coaching van
individuele medewerkers en teams bij lastige casuistieken.
Overig aanbod
Er wordt ook gebruik gemaakt van het behandelaanbod van externe partijen (bv. Kentalis en
Praktijk JIPP). Tevens is het mogelijk om logopedie aan te bieden als behandelproduct.
Hiervoor is een samenwerking met Zuidwester gezocht en gevonden.
Behandeling in de vorm van huisartsenzorg, fysiotherapie, tandartszorg en ergotherapie vindt
niet plaats op kosten van KIO omdat KIO nog geen verblijf inclusief behandeling biedt.
Om kwaliteit te borgen is er naast de mogelijkheid tot scholing gekozen om onze
gedragskundige deel te laten nemen aan externe super- en intervisie.
In het kwaliteitshandboek worden procedures beschreven waarin de werkwijze m.b.t ZZP7 begeleiding is vastgelegd rondom in- en exclusie, doorverwijzing etc.
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Evaluatie en bijstelling zorafspraken
Het ontwikkelplan wordt minimaal halfjaarlijks geëvalueerd en minimaal jaarlijks bijgesteld.
De evaluatie en bijstelling gebeurt in overleg met client, eventueel wettelijk
vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider en gedragskundige. Specifieke onderwerken die
aan de orde kunnen komen tijdens een zorgplanoverleg zijn: reanimatie, seksualiteit,
voeding, gezondheid, beleving, woningaanpassing, aanvraag hulpmiddelen,
toekomstperspectief enz.
Aan de orde komen de onderwerpen uit het kwaliteitskader, te weten:
• de zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoeften (wat is nodig);
• de gezondheidsrisico’s en veiligheid (een individuele risicoweging);
• de ervaren kwaliteit van bestaan (welke tekorten, wat doen we eraan);
• de betrokkenheid van familieleden en het sociaal netwerk;
• de afspraken over dagelijkse zorg en ondersteuning (komen we afspraken na).
Hierbij is tenminste aandacht voor:
• het bereiken van de vastgestelde doelen;
• de resultaten van de metingen op basis van de vastgestelde indicatoren;
• de ervaringen van de cliënt over de zorg/dienstverlening.
Van het de evaluatie van het ontwikkelplan wordt door de persoonlijk begeleider of de
teamleider een verslag gemaakt in Qurentis. Ook dit verslag gaat naar ouders in tweevoud en
wordt ondertekend door zowel ouders als persoonlijk begeleider en leidinggevende. De
gemaakte afspraken worden ook verwerkt in het definitieve exemplaar van het
ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan wordt ook in tweevoud aan ouders aangeleverd en
ondertekend. Daarna belanden zowel het ontwikkelplan als het verslag van het
ontwikkelplanoverleg in het elektronische dossier van de cliënt.

Analyse
De ontwikkelplanbesprekingen worden op locatie- en organisatieniveau verzameld en
halfjaarlijks geanalyseerd door de directeur. In 2018 is een enquête uitgezet onder de ouders
waarin ze anoniem konden reageren op vragen over de thema’s in het kwaliteitskader. De
antwoorden hebben geholpen om de evaluatieverslagen over de ontwikkelplannen te
verbeteren. In 2019 hebben we een extern onderzoek uitgezet via Quality Qube, de
uitkomsten daarvan zorgen voor een verdere verbeterslag en afstemming op de zorgvragen
van clienten. Daar hebben wij in 2020 en 2021 nog een intern clientervaringsonderzoek aan
toegevoegd. In 2022 vindt er weer een extern onderzoek plaats.
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Eigen regie
Aangezien elke cliënt uniek is met eigen mogelijkheden, maar ook beperkingen, wordt er
individueel gekeken naar wat de cliënt aankan. Dat betekent dat een cliënt bijvoorbeeld wil
leren koken op zijn/ haar appartement, wij dan zoveel en goed mogelijk ruimte bieden om
dit te leren. Het is ook altijd mogelijk om te kiezen of een cliënt in zijn/ haar appartement wil
eten of in de gezamelijke huiskamer. Die huiskamer speelt hierin een belangrijke centrale
rol. Het bevordert het gevoel van samen wonen en leven. Er wordt met de cliënten gekookt
en samen wordt ook het menu opgesteld voor de week die komt. Natuurlijk speelt daarbij
gezonde voeding een belangrijk rol. Wil je een bakje koffie of thee of even aanspraak, de
begeleiding is er voor de cliënt. Cliënten in de woning met appartementen ( SBS-wonen)
maken hun eigen keuzes. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Eet ik mee of toch liever niet.
Ik wil zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer.
Ik wil naar bevrijdingsfestival, kun je mij helpen hoe ik dat kan doen?
Mee gaan wandelen met de woongroep op de boulevard of liever alleen.
Ik wil afvallen, help je mij te letten op dat ik gezond eten koop en eet?
Ik kies zelf wat ik als inrichting wil in mijn appartement.
Ik wil mijn medicatie zelf beheren of, wil je mij helpen mijn medicatie te beheren?

Op de locatie Leeuwerikhof zijn inmiddels een aantal jongeren volwassen geworden. Dat
brengt ook nieuwe keuzes met zich mee voor de jongeren. Uitleg krijgen over bewindvoering,
uitstromen van de ZMLK school en wat wil ik dan? Alle jongeren mogen hun eigen keuzes
kenbaar maken en wij proberen ze daarbij zoveel mogelijk te steunen en te begeleiden.
Keuze voor dagbesteding of toch naar een sociale werkvoorziening? Dagbesteding bij KIO of
bij een andere zorgaanbieder? Alles is bespreekbaar. Er kan zowel binnen de gestelde
kaders, maar buiten de geijkte paden gedacht worden, waardoor er nog meer mogelijk is.
Ook op de andere locaties speelt de vrijheid in het maken van keuzes een belangrijke rol.
Deuren zijn op geen enkele locatie op slot. Zelfs cliënten van een laag verstandelijk niveau
laten wij de vrijheid van naar buiten lopen ervaren. Als het gaat om een behoefte tot
weglopen dan ervaren wij vaak dat die behoefte dan gewoon verdwijnt. Als voorbeeld
hebben wij een jongere functionerend op laag niveau alle ruimte gegeven om met een druk
op de knop buiten te kunnen staan. Begeleiding liep rustig mee en liet hem dit ervaren. Het
gedrag veranderde, de behoefte om naar buiten te willen lopen veranderde mee.
Tijdens het overleg over de gestelde doelen in het ontwikkelplan komt eigen regie bij
verschillende domeinen ook terug als gespreksonderwerp. De uitkomsten van de
bewonersoverleggen staan in het hoofdstuk over de ervaringen van de cliënt.
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Onvrijwillige zorg
De wet zorg en dwang is met ingang van 2020 van toepassing. Er is een beleidsstuk over
geschreven door de gedragsdeskundige van KIO op basis van richtlijnen van de VGN
(Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Voor iedere cliënt is de WZD een vast
onderdeel in het ontwikkelplan. In overleg met de gedragskundige worden de afspraken
over het al dan niet inzetten van onvrijwillige zorg in dit plan vastgelegd en verantwoord.
Tevens is er elke 6 weken een AVG aanwezig en is er overleg en afstemming mogelijk door
de samenwerking die is aangegaan met Novicare.
De VGN academie heeft een e-learning ontwikkeld over de toepassing van de WZD in de
gehandicaptenzorg. Deze e-learning hebben we als verplichte scholing opgenomen in het
scholingsplan van 2022. Daarnaast is er tijdens werkoverleggen in de verschillende teams
door de gedragskundige aandacht
besteed aan de WZD. In 2022 zal
dit aan de hand van de e-learning
Een positief signaal is dat de vertrouwenspersoon
nog verder uitgebreid worden.
opmerkt dat er bij Stichting KIO in tegenstelling tot
andere organisaties geen gebruik wordt gemaakt
KIO heeft het streven om waar het
van de inzet van vrijheidsbeperkende
kan altijd vrijwillige zorg te bieden.
maatregelen
als groepsregel (bijvoorbeeld
Wanneer het toch nodig blijkt om
telefooninname,
verplichte kamermomenten).
onvrijwillige zorg toe te passen
Daarnaast
zijn
er
op de website vorig jaar een
wordt in multidisciplinair overleg
aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor de
met gedragskundige en zo nodig
functies van vertrouwenspersoon en
AVG uitgebreid stilgestaan bij
klachtenfunctionaris
duidelijk vindbaar zijn.
alternatieven om onvrijwillige zorg
Pascalle
de
Looff,
vertrouwenspersson
te voorkomen. Situaties waarbij
Zorgbelang
met toestemming van wettelijk
vertegenwoordiger vrijheid
beperkende maatregelen worden
ingezet, zijn opgenomen in het ontwikkelplan.
Een begeleider van een client met een ernstig verstandelijke beperking vroeg bijvoorbeeld
in overleg met gedragskundige en teamleider of er een slot op de deur kon, omdat de client
regelmatig over de gang dwaalt. In overleg over mogelijke alternatieven is het lokaal
anders ingericht en zijn begeleiders bewuster geworden van hun eigen positie in de ruimte,
waardoor de client veel minder snel het lokaal uit loopt.
Een andere client kan wel eens knijpen naar andere clienten wanneer hij overprikkelt raakt.
Wanneer hij niet direct de nabijheid van een begeleider kan ervaren, omdat de begeleider
bijvoorbeeld een kort moment de ruimte verlaat, ervaart hij veiligheid uit het zitten in zijn
rolstoel. Zijn riem is dan dicht. In 2022 zal deze client intern verhuizen naar een
kleinschaligere woning met slechts twee andere clienten, waardoor deze client meer rust en
veiligheid zal ervaren, waardoor de inzet van onvrijwillige zorg wordt voorkomen.
Samenvattend kan gesteld worden dat KIO terughoudend en zorgvuldig omgaat
met het inzetten van onvrijwillige zorg. KIO heeft het streven om uitsluitend vrijwillige zorg
te bieden.
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Bouwsteen 2: De ervaringen van cliënten
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de ervaringen van de cliënten.
Het verhaal van Bo, dat ze graag zo breed mogelijk wil delen, staat er als voorbeeld tussen.
Hierbij staan de resultaten van de bewonersoverleggen. De impact van Covid19
wordt nog even kort behandeld. Sadrac laat zien dat integreren in de maatschappij zo simpel
kan zijn. De resultaten en de verbeterpunten n.a.v. het cliëntervaringsonderzoek dat eind
2021 is uitgevoerd komen ook aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van
de incidentmeldingen.
https://youtu.be/wDjmx_MRQE
Deze uitzending gaat over Bo,
over wat ze heeft
meegemaakt en over de
moedige stappen die ze heeft
gezet in haar leven. Haar
hoop voor de toekomst samen
met haar hulphond en dit
willen uitdragen naar
anderen.
Het afgelopen jaar is er nauw

samen gewerkt met Bo, haar moeder, Zorgbelang, Praktijk
JIPP, onze AVG Michiel Vermaak, Gemeente, inkoop Jeugd
enz.
Uitgebreid hebben we met elkaar gesproken over hoe we
kunnen gaan samenwerken aan de toekomst van Bo. Soms
betekent dat buiten vaste paden bewegen en geloven dat
er altijd meer mogelijkheden zijn dan er in eerste instantie
bedacht wordt.
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Sadrac zwaait naar iedereen

https://www.pzc.nl/bevelanden/bekend-in-heel-heinkenszand-en-omstreken-sadraczwaait-naar-iedereen~a52db29e/
tekst PZC Melita Lanting:
Sadrac heeft haast als hij de deur uitstapt van het dagcentrum van KIO op het Van der Biltplein in
Heinkenszand. Hij sjeest in sneltreinvaart de bocht om richting Stenevate, want daar rijden de auto's.
Begeleidster Samantha van Belzen zegt dan ook regelmatig dat hij even moet wachten op de rest van
de groep. Maar behalve dan dat hij wat gehaast is, is er van zijn bijzondere hobby nog niet veel te
merken. Tot hij op de stoep staat aan de Stenevate, ter hoogte van de supermarkt. Hij kijkt steeds om
zich heen en begint enthousiast te huppen zodra er een auto aan komt. De wapperende hand is niet te
missen en de automobilist grijnst en zwaait terug. Maar eigenlijk is het voor Sadrac een beetje te rustig
op de weg op deze regenachtige woensdagmiddag. Normaal is het daar een stuk drukker en hij kijkt
ongeduldig om zich heen op zoek naar auto's. De groept loopt een stuk verder. Voorbij het
gemeentehuis in de richting van de rotonde. Daar is het meestal wel drukker en dat is dan ook zijn
favoriete plek om te staan.
Het korte wandelingetje loont. Om de paar seconden komt er wel een wagen voorbij. Zijn hand
wappert bij ieder voertuig en tijd voor praten en vragen is er eigenlijk niet. , Zwaaien", is dan ook het
korte, maar krachtige antwoord op de vraag wat hij aan het doen is.
Passie voor auto's
Sadrac heeft al heel lang een passie voor auto’s, en zwaaien naar de bestuurders kwam daar als
vanzelf bij. Een paar keer per dag trekt hij samen met anderen uit het dagcentrum naar buiten en dan
zwaait hij naar iedere auto. Tot zijn grote plezier reageren inmiddels heel veel mensen op
hem. Tuuttuut, een vrachtwagen van de gemeente Borsele tuft voorbij. Sadrac springt op en neer en
wappert zijn hand er bijna af. Vrachtwagens, maar ook ambulances en brandweer met gillende sirenes
zijn het helemaal voor hem. De korte periode van droogte is inmiddels weer voorbij en langzaam maar
zeker druppelt het regenwater bij iedereen in de nek. Tijd om terug te gaan naar KIO. Sadrac draalt
nog wat en blijft speuren naar auto's. Een serieus kijkende vrouw rijdt voorbij. Sadrac wappert
enthousiast met zijn arm en hand en ze schiet in de lach. Haar hand groet Sadrac terug.
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Bewonersoverleggen
Bewonersoverleggen leverde
informatie op over wensen en
verwachtingen voor de
toekomst. Onderwerpen die besproken
werden:
• Wat eten we vandaag?
Bewoners hebben inspraak in
de maaltijden die elke week op
het menu komen te staan. Zo
eten ze op de maandagen iets
met aardappels omdat de vaste
medewerker van die dag
volgens bewoners niets anders
goed kan koken
.
• Op vrijdag houden we fritesdag
met de “sopsaus” die Sjaak,
onze medebewoner, maakt
erbij ( een soort pindasaus).
• We willen wel gezond eten
maar ook lekker is het motto.
• De mogelijkheden tot uitstroom
naar een andere vorm of combinatie van
wonen en zorg zet sommigen aan het
denken
• Bewoners gaven aan de inhoudelijke
ondersteuning van onze
gedragsdeskundige zeer te waarderen; het
helpt ze vooruit, geven ze aan. Enkele
bewoners hebben met regelmaat
gesprekken.
• Bewoners willen dit jaar weer graag met
elkaar met vakantie. In het najaar 2022
gaat dit weer gebeuren op kosten van KIO.
• In coronatijd bestelden ze soms eten bij
een restaurant, dat werd zeer gewaardeerd. Maar weer samen uit eten gaan is ook de
wens. Dat zal ook weer gebeuren, er staan al bezoekjes aan restaurants en eethuizen
op de planning.
• Er wordt soms overlast ervaren van elkaar. Bewoners vertellen waar ze last van
hebben en wanneer dat is. Het blijkt vaak over geluidsoverlast te gaan. We spreken
met elkaar af dat het na 21 uur stil moet zijn in de woning zodat wie wil gaan slapen
dit ook kan gaan doen. We spreken af om gewoon te vertellen als er sprake van
overlast is in de woning zodat we dit ook sneller kunnen proberen op te lossen met
elkaar.
• Het beheren van medicatie is met elkaar besproken. Waarom het soms veilig is om dit
samen met begeleiding te beheren.
• Samen op tijd om de boodschappen van de clienten is erg belangrijk. Een vaste dag
en tijd geeft houvast.
• Een moestuintje was de wens en die kwam er, trouw houden bewoners deze bij.
• Corona als onderwerp kwam natuurlijk ook terug. Bewoners vertelden dat ze het niet
altijd begrepen waarom er weer andere regels waren gekomen.
Foto: Samen paaseieren zoeken met de clienten van alle woningen aan de
Sleutelbloemstraat was een verassing. Dat is soms ook leuk, samen zoeken en samen opeten!
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filmopnames

Overleggen doen we
natuurlijk ook met de
clienten van de
dagbesteding. Tijdens de
opnames van een
promotiefilm over onze
locatie in Nisse; Koek&Leut
werden er ook vragen aan
de medewerkers en clienten
gesteld over hoe zij hun
werk ervaren zodat we
volgend jaar meer kunnen
vertellen over onze kwaliteit
van zorg, met beelden
ondersteund.
Tijdens de opnames hadden we
toevallig een gast die bij ons kwam
omdat wij met Koek&Leut in een
boek vermeld stonden over de
mooiste dorpen van Nederland!
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Covid, hoe waren de ervaringen bij KIO:
✓ Vanwege Covid zijn er veel extra beschermingsmaterialen aangeschaft.
✓ Mondkapjes waren de gehele periode voldoende op voorraad. Daar was tijdig op
ingespeeld . Nieuwe noodbedden en beddengoed zijn op voorraad gezet voor een
eventuele uitbraak.
✓ Er zijn meerdere coronauitbraken geweest, die impact hebben gehad op zowel cliënten
die in quarantaine moesten als op de medewerkers die volledig beschermd hun werk
moesten doen en daarbij ook risico liepen voor hun eigen gezondheid. We zorgden voor
spelletjes, knutselspullen en verhuisden de hometrainers naar de woningen voor de
nodige fysieke activiteiten.
✓ De soms onregelmatige sluitingen van de dagbesteding en beperkte logeermogelijkheden
leverde zware thuissituaties op voor ouders en cliënten. Er was frequent contact met
ouders en clienten waarvoor de waardering groot
was.
✓ Onze horeca bij Koek&Leut moest sluiten , maar
Corona zorgde voor onzekere
we zochten en vonden al snel alternatieven om te
tijden. Bewoners hadden veel
doen. Er werden belegde broodjes gemaakt voor
de medewerkers bij de dagopvang, er was koffie to
en vaak vragen. Ze waren
go in de verkoop en er waren papieren tasjes
het ook gewoon zat net als
beschikbaar om je belegde broodje in mee te
wij!
kunnen nemen voor een fietstocht in de buurt van
Nisse. We stelden Zeeuwse cadeaupakketten
samen voor de verkoop en maakten voor een
busmaatschappij lunchpakketten toen de eerste dagtochten weer mogelijk waren.

Het ziekteverzuim van onze medewerkers was in 2021, uitgedrukt in fte’s:
- totaal
5,73%
- inclusief gedeeltelijke re-integratie
5,73%
- exclusief gedeeltelijke re-integratie
6,82%
Dit is beduidend lager dan het gemiddelde ziekteverzuim in deze sector dat in 2021 op
7,29% stond. Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of
wachtten op een Covid-19-testuitslag.
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Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2021
Er zijn 35 reacties gekomen op de uitvraag voor het invullen van de vragenlijst. Dit ligt
hoger dan in het vorige onderzoek van januari 2021. De ondersteuningsvraag blijft voor de
meesten onveranderd. Bij een kwart van de ondervraagde cliënten/vertegenwoordigers
hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de zorg. Van deze mensen geeft 66% aan dat deze
wijzigingen het gewenste effect hebben gehad.

Verder zijn mensen positief over de kwaliteit van de ondersteuning in de laatste 6 maanden
van 2021. De doelen uit het ontwikkelplan sluiten voor het overgrote deel goed aan bij de
zorgvraag (94,3% geeft een 7 of hoger). Het rapportcijfer voor zorg komt gemiddeld uit op
een 8,4. Daarnaast geeft iedereen minstens een 7 op de vraag of zij KIO zouden aanbevelen
en geeft meer dan de helft een 9 of 10.

Kortom, mensen zijn positief over KIO. De zorg verloopt goed en de begeleiding op maat
wordt gewaardeerd. Als verbeterpunten zien zij minder verandering van personeel en meer
logeeropvang.
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“Vertrouwde en betrouwbare
begeleiders. Zorgzaam,
deskundig en betrokken." –
reactie cliëntervaringsonderzoek

Natuurlijk speelde Corona wederom een grote rol in
de vele roosterwijzigingen die we hebben
moeten invoeren. Het doel is altijd om zoveel
mogelijk een stabiele voorspelbare omgeving te
creeren voor elke client. Daarbij hoort ook een vast

"Ontbreken aan communicatie als er
team van medewerkers. Logeeropvang
nieuwe begeleiders of stagiaires zijn
hebben wij geminimaliseerd het afgelopen
of komen” – reactie
jaar. Mede door Corona en de risico’s die wij
cliëntervaringsonderzoek
daarbij zagen als er ook nog logees zouden
komen binnen de woningen. Wij hebben dat
altijd geprobeerd uit te leggen en in geval van nood een passende oplossing geboden.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld als een ouder een operatie moest ondergaan, er
emotionele problemen waren in een gezin enz.
Voor 2022 is er daarom een extra aandachtspunt bij teamleiders gemeld om duidelijker te
communiceren bij veranderingen in de begeleiding. Er is meer rechtstreeks contact vanuit de
teamleiders naar ouders ipv dat dit
centraal gaat via de nieuwsbrief van KIO.
Zorg op maat , eigen regie is ook
eierkoeken bakken op basis van “vrije
vormgeving
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Incidentenmeldingen
Afwijkingen:
Onderstaand zijn enkele overzichten gemaakt van Meldingen (afwijkingen) die in
Qarebase zijn gedaan. Vervolgens worden opvallende zaken geanalyseerd en toegelicht.
Aantal meldingen per locatie 01-01-2021 t/m 30-11-2021:

Gedurende deze periode zijn er 155 incidenten gemeld. 37 incidenten bij de Bieslookstraat
en eveneens 37 incidenten bij de Leeuwerikhof. Veel incidenten bij de Leeuwerikhof
betreffen een nieuwe jeugdige client. Inmiddels gaat dat al een stuk beter. Als grootste
locatie worden er bij de Bieslookstraat ook 37 meldingen gedaan. De meldingen zijn hier
zeer divers van karakter en passen bij het gedrag van de doelgroep. Er zijn geen
opvallende trends te zien t.o.v. vorige perioden.
Naar aanleiding van de uitgevoerde Interne Audit zijn er 28 meldingen gedaan die geleid
hebben tot een verbeteractie. Deze acties zijn vastgelegd in een actielijst en opgepakt
door het kwaliteitsteam.
Er is slechts 1 klacht gemeld. Deze is adequaat opgepakt en afgehandeld.
Evaluatie en Verbeteracties:
Evenals in vorige jaren betreffen veel meldingen agressie incidenten. Dit is inherent aan
het type cliënten van KIO en in lijn met eerdere jaren.
• We hebben besloten dat de Teamleiders m.b.v. Qarebase rapportages, in de teams
incidentbesprekingen gaan invoeren. Dat zal periodiek worden ingepland tijdens de
Teamoverleggen.
• Bij 27 meldingen is de locatie niet vermeld. Dit is wel nodig/wenselijk om goede
analysen te kunnen uitvoeren. Het keuzeveld ‘locatie’ is nu ingesteld als verplicht
veld.
• We gaan weer fysieke scholingen mbt weerbaarheid aanbieden over hoe om te gaan
met agressie via Max- support. Een groep heeft deze scholing al eerder gevolgd en er
is vanuit de medewerkers opnieuw om gevraagd. Medewerkers willen leren welke rol
zij zelf kunnen
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•

•
•
•
•

spelen in de omgang met cliënten ter voorkoming van agressie. Wat doet
lichaamstaal; je houding en hoe sta je stevig in je schoenen.
Clienten krijgen sneller een vorm van behandeling aangeboden als er signalen zijn
dat het de noodzaak daarvoor aanwezig is. In 2022 komt er nog een behandelaar
(gedragskundige) bij.
Het thema epilepsie en agressie komt ook terug tijdens werkoverleggen. Er is in 2021
een uitgebreide epilepsiescholing voor alle medewerkers via het ADRZ ziekenhuis
geweest.
Er zijn beeldvormingsbijeenkomsten georganiseerd voor betrokken medewerkers
door gedragskundige/ casemanager. Er is gefocust op uitbreiding van kennis en
inzicht bij medewerkers m.b.t. het beeld van de cliënten.
Ook het delen van moeilijke momenten in het werk tijdens intervisies gaat opnieuw
een rol spelen in 2022
Medimo is als pakket afgeschaft binnen KIO in 2022 nadat dit niet bruikbaar bleek
bij de betrokken huisartsenpraktijk , we gaan verder met een ander pakket zodat we
kunnen gaan werken met een directe koppeling naar de actuele
De AVG, die als adviserend AVG via Novicare al 10 jaar betrokken is bij KIO
doormiddel van periodieke consultdagen, geeft aan dat hij de openheid en
voortdurende zoektocht naar de meest optimale en passende zorg voor de
cliënten die hij ziet bij KIO als zeer prettig ervaart. De zorg en begeleiding die
Kio kan bieden en zo nodig actief aanpast aan de cliënt, heeft er voor gezorgd
dat een aantal uitdagende casussen, die bij de meeste organisaties niet zouden
kunnen worden begeleid, bij KIO een veilige en langdurige veilige plek hebben
kunnen krijgen. Altijd staat de wil om de juiste zorg te bieden voorop zonder de
realiteit van de beperkingen die nu eenmaal gelden in de zorg uit het oog te
verliezen.
Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten
medicatieoverzichten en toedienlijsten. Het proces rondom medicatie blijft een
lastig proces, ondanks dat wij al meermaals brieven hebben gestuurd aan cliënten (
of hun ouders) met het verzoek om deze af te geven bij de apotheek van de cliënt,
merkten wij dat er weinig medicatieoverzichten of toedienlijsten binnen kwamen.
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Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams
Teamreflecties
Systematische reflectie binnen het team “Wat doen we goed en wat kan beter”
De volgende thema’s komen minimaal een keer per jaar aan de orde:
•
•
•
•

•

het proces rond de individuele cliënt. Zijn de wensen van de cliënt duidelijk? Worden
afspraken nagekomen, is er zicht op veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt en
doen we wat nodig en gewenst is?
de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om bejegening en communicatie, maar ook om de competenties van
medewerkers en de samenwerking in het team en met nabije familie;
borging van veiligheid met accent op een persoonlijke afweging per cliënt over
aanmerkelijke risico’s en gezondheidsbescherming;
de toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de
cliënten, samen met de vraag ‘kunnen we als team ons werk goed doen?’
Seksualiteit; Dit zijn we KIO breed meer gericht aan het oppakken. Het komt ook
terug in de teamreflecties als thema

Werkwijze systematische reflectie:
KIO hanteert de volgende werkwijze om systematisch te reflecteren:
•

•
•
•

•
•

Binnen elke locatie vindt er minimaal vier keer per jaar een werkoverleg plaats.
Tijdens dit algemene werkoverleg worden de algemene zaken en daarnaast de
protocollen en procedures besproken. Verder is dit ook het moment voor reflectie
binnen de teams. Thema’s als veiligheid en de toerusting van medewerkers komen
dan aan de orde.
Er wordt periodieke beeldvorming op cliëntniveau op de verschillende locaties en
met verschillende teams aangeboden.
Beeld coaching gericht op medewerkers en team waarin onderliggende thema’s
binnen de begeleiding en het professioneel handelen aan bod zijn gekomen.
Ervaringen uitwisselen; teamleden werken zoveel mogelijk op een vaste locatie, maar
kunnen als dat nodig is ook op andere locaties ingezet worden. Tijdens de
werkoverleggen en intervisie worden de ervaringen van het werken op andere
locaties met elkaar gedeeld;
kwaliteitsmedewerkers voeren audits bij elkaar uit om van elkaar te leren. Hoe wordt
er gewerkt op een locatie en waarom gaat dit zo? Wat kan er beter? En wat is
daarvoor nodig?
scholing sensorische informatie verwerking en verdieping sensorische informatie
verwerking waarbij het proces rondom de cliënt en de kwaliteit van de relatie tussen
cliënt en medewerkers worden teruggekoppeld. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn
er geen fysieke
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•

scholingen geweest, de theorie over sensorische informatie verwerking is
teruggekomen in de beeldvormingen die plaats hebben gevonden.
Per team minimaal één keer per kalenderjaar teamreflectie volgens de intern
ontwikkelde “KIO-methode”. Half jaarlijks is er een tussenevaluatie waarbij 2
begeleiders van ieder team en bij voorkeur de teamleider zullen aansluiten

Teamreflectie 2021
Vanwege de Covid-19 pandemie hebben er in 2021, net als in 2020, geen fysieke
teamreflecties plaatsgevonden. De teamreflecties hebben online plaats gevonden met de
verschillende teams, teamleden hebben aangegeven dat het prettig was dat het ondanks
Covid-19 wel doorgang kon hebben.
De teamreflecties in 2021 kregen steeds meer vorm, zeker ook omdat teams er steeds meer
bekend mee zijn geworden. Hierdoor zijn de onlinebijeenkomsten ook voor iedereen goed te
doen, de voorkeur blijft natuurlijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren.
Bewustwording, reflecteren op de landelijke thema's hebben een grote meerwaarde voor
alle teams.
Per team heeft er in 2021 een teamreflectie plaatsgevonden voor ieder team en zijn de
halfjaarlijkse evaluatie met een deel van ieder team besproken.
De verbeterpunten zijn vastgelegd in het teamreflectieformat, de teamleider neemt de
verbeterpunten meer in de ondersteuning van het team. Daarnaast worden verbeterpunten
op de agenda van de teamvergaderingen meegenomen en besproken.
Teams laten zien dat zij met elkaar sterk kunnen reflecteren op onder andere de thema's;
Wet op de privacy en zorgvuldig proces rondom de client. Zij laten ontwikkeling zien en
houden elkaar scherp.
Aandachtspunt is het rapporteren op doelen aan de hand van het ontwikkelplan
Naast de verplichte landelijke zijn de volgende thema’s is toegevoegd binnen het format.
• Seksualiteit
• Covid-19 (maatregelen, protocollen, richtlijnen op teamniveau) Deze staan er nu vast
op, maar het thema COVID-19 is minder in de aandacht geweest.
In 2021 is er in de teamreflectie extra aandacht geweest voor samenwerking binnen teams en
binnen KIO.
• Feedback op de werkvloer blijft voor veel teamleden moeilijk, er kan snel een gevoel
van afwijzen of kritiek geven ontstaan. Binnen Stichting KIO zal er bij alle teams
teamgerichte intervisie gestart gaan worden. De eerste groep heeft in 2020 al als
team intervisie gevolgd.
• De huidige werkvorm met vaste teamleiders meewerkend op locatie, wordt als prettig
ervaren. Medewerkers geven wel aan dat de rol en taakverdeling binnen Stichting KIO
niet altijd duidelijk is. Dit vraagt extra aandacht voor 2022, binnen de organisatie is al
bekend dat de rol en taakverdeling voor medewerkers niet altijd duidelijk is.
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Werkvorm Team t.b.v. teamreflectie
•

Mag het ietsjes meer zijn?

Wat is het?
boven

Werkvorm om diepere wensen en verbeterpunten in het werk

Voor wie?

Medewerkers, team, coaches, teamleiders

Hoe doe je het?

Vraag medewerkers individueel (schriftelijk 1 A4tje) of 2 of 4
tallen te bespreken wat ze zouden doen als ze vandaag een
extra uur zouden hebben. Welke activietiten zouden ze dan
oppakken? Wat zou je dan doen, met wie en waarom? Waarom
gebeurt dat nu niet? Hoe kan je ervoor zorgen dat dit “extra”
werk wel gebeurd?

Wat is het doel?

Bewust worden van werdruk, werk efficienter organiseren.

Wat kan het effect

Medewerkers denken na over de inrichting/organisatie van hun
werk. Waar liggen prioritieten?

of het resultaat zijn?

tafel te krijgen, welk werk nu moet blijven liggen.

Teamleden werken binnen een vast team, daarnaast werken veel teamleden ook met
regelmaat binnen een ander team/andere locatie. Hierdoor is er de mogelijkheid om met
elkaar mee te kijken en informatie over kwaliteitsbevordering met elkaar te delen.

Verbeteracties
Scholing en coaching van individuele medewerkers is opgestart begin 2020. Er is een
werkgroep gevormd bestaande uit directeur, teamleiders, gedragskundige,
beleidsmedewerker en casemanager om inhoudelijk zaken op te pakken. Dit zijn centrale
thema’s die onder ander vanuit teamreflectie naar voren zijn gekomen. Deze thema’s zullen
geanalyseerd worden. De verbeterpunten worden in een gezamenlijk plan van aanpak
opgenomen. Dit plan van aanpak loopt naast de verbeterpunten die per team zijn
geformuleerd en worden opgepakt. Er is het afgelopen jaar ook aandacht geweest voor de
individuele medewerker (en op teamniveau) voor de gevolgen van de Covid-19 pandemie.
We hebben online regelmatig afstemming gehad over wat de invloed is van de Covid-19
pandemie, teams hebben hierop gereflecteerd waardoor er mogelijkheden ontstonden!
Belangrijk onderdeel is om de risico’s rondom de zorg voor cliënten met elkaar nog verder uit
te diepen. Op deze manier verwachten wij tot een verbetering van de risicoanalyses te
komen met de bijbehorende maatregelen en afspraken in het zorgplan.
Verbeteracties vanuit de teamreflecties 2020 is het thema seksualiteit. Dit is daarom
toegevoegd binnen de teamreflectie in 2021, met als verbeteracties risico-analayse op het
gebied van seksualiteit per client en op groepsniveau. Risico’s rondom de zorg van de client
komt bewuster terug in de
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teamreflecties. Zonodig kunnen we voor ondersteuning op een medische WZD functionaris
terugvallen van Novicare.bv. Een WZD functionaris in de persoon van een geschoolde WZD
GZ-psycholoog hebben wij nog niet kunnen vinden om op terug te vallen.
Het streven binnen KIO is om zo min mogelijk zorg en dwang toe te passen. Als voorbeeld ;
hoog/laagbedden met hoge bedhekken worden daarom zo veel mogelijk vervangen door
normale bedden met indien nodig een hoog/laagsysteem. Binnen de teamreflecties heeft

er toetsing plaats gevonden specifiek op de AVG wetgeving en zicht op veilige zorg.
Medewerkers gedrag en scholing
De kwaliteit van de geleverde zorg is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de
medewerkers die met de cliënten werken. Om de kwaliteit te waarborgen dienen
medewerkers zich aan de gedragscodes en het huishoudelijk reglement te houden. Hierin
komen onderwerpen aan bod zoals rapportages, de aanschaf van materialen,
bereikbaarheid, zorgplannen. De volledige gedragscodes en reglementen zijn voor
medewerkers terug te vinden in het kwaliteitsmanagementsysteem van KIO.
Naast het werken volgens de regels is het goed voor medewerkers om zich te blijven
ontwikkelen. Daarom biedt KIO scholingen aan. Jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld
in samenspraak met de ondernemingsraad. In dat plan staan alle scholingen die dat jaar
aangeboden worden. Enkele scholingen die in 2021 gegeven zijn: BHV scholingen, epilepsie
en omgaan met agressie en ongewenst gedrag. Naast enkele scholingen die nog op locatie
hebben plaatsgevonden hebben de medewerkers dit jaar ook toegang tot een digitale
leeromgeving vanuit de VGN academy (Studytube) en de protocollen van Vilans. Vorig jaar
was dit nog de e-learning The Competencegroup. Daarin staan enkele verplichte scholingen
en veel optionele scholingen die medewerkers kunnen volgen als ze hun kennis willen
verbreden.
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In december van 2021 heeft stichting KIO een onderzoek uitgezet om uit te zoeken wat
medewerkers vinden van stichting KIO en wat er beter kan. Dit onderzoek is uitgezet d.m.v.
een digitale vragenlijst die medewerkers anoniem in konden vullen.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen in dit onderzoek zijn de functie, de werklocatie,
werkdruk, de leidinggevende, de samenwerking en de organisatie in het algemeen.

Conclusies uit het onderzoek
Ongeveer 37% van het personeelsbestand heeft de vragenlijst ingevuld. Per locatie zit er veel
verschil in het aantal mensen dat de enquete heeft ingevuld. Niet alle locaties zijn
reprenstatief aanwezig in dit onderzoek.
Medewerkers zijn tevreden met de inhoud van hun functie. Het is goed om te lezen dat bijna
iedereen zijn werk met plezier doet. Medewerkers voelen zich grotendeels gewaardeerd en
het werk bevat voldoende uitdagingen Wel is er behoefte aan een breder scholingspakket en
meer inzicht in de mogelijkheden tot scholing. Specifiek is genoemd gebarentaal en
agressiescholing.
De locaties scoren in algemene zin prima. De hygiëne is bij verschillende locaties nog wel
een verbeterpunt.
Verschillende
medewerkers geven aan
werkdruk te ervaren
door de administratieve
lasten. Het gaat dan
vooral om het
rapporteren van de zorg
van de cliënten en het
schrijven van
zorgplannen binnen de
werktijd. Daarnaast kan
de groepsgrootte en de
afwezigheid van
personeel voor extra
werkdruk zorgen.

Alle leidinggevenden
scoren gemiddeld een 7
of hoger. Kenmerken als
betrokkenheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en duidelijkheid worden erg gewaardeerd
in de leidinggevende. Verbeterpunten liggen in de communicatie naar de medewerkers toe
en dat ze graag zien dat sommige teamleiders meer op locatie aanwezig zijn.
De organisatie op zichzelf scoort goed. 36 van de 37 ondervraagden geeft aan zich in
meerdere of mindere mate verbonden te voelen met de organisatie. Gemiddeld geven
medewerkers de organisatie KIO een 7,5. Positieve punten aan de organisatie zijn de
kleinschalingheid, de doelgroep, de betrokkenheid en de korte lijnen. Daarnaast zijn
medewerkers ook te spreken over hun eigen team. Verbeterpunten binnen de organisatie zijn
de duidelijkheid, structuur, communicatie.
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Via de OR is er aandacht gevraagd voor ons kwaliteitshandboek om dit breder onder de
aandacht te brengen bij medewerkers als er vragen zijn. De OR wil ook een bijdrage leveren
om bij onduidelijkheden of vragen bij medewerkers dit intern voor te leggen. Er is een apart
mailadres voor de OR gekomen. Via Shiftbase wordt er vaker en gerichter gecommuniceerd
naar medwerkers. Via dit systeem kun je behalve op organisatieniveau ook op
afdelingsniveau een mededeling doen, medewerkers kunnen er ook direct op reageren in
Shiftbase.
De teamleiders krijgen in 2022 een scholing over gesprekstechnieken op eigen verzoek.
Tevens wordt de inhoud van deze functie extra uitgelegd zodat wederzijdse verwachtingen
helder zijn. Dit zou ook moeten helpen met het verbeteren van de communicatie naar de
werkvloer.
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Bouwsteen 4 : Externe visitatie
Een korte samenvatting van de bevindingen van de externe visitaties die in 2021 hebben
plaatsgevonden:

Visitatie Qarebase
Door een externe adviseur van Qarebase Company BV,Lisa Jonker, is op 9 oktober 2021 een
interne audit gehouden binnen Stichting KIO met als doel het bepalen of volgens planning
voldaan werd aan de eigen eisen van de organisatie voor haar KMS en eisen van
internationale norm en de doeltreffende implementatie en onderhouden van het KMS
waarbinnen ISO9001:2015 de norm is.
Het eerste deel van de audits richtte zich op de locaties waar vanuit de komende ISO toetsing
de aandacht naar toe zou gaan. Voor de locaties Van der Biltplein, Sleutelbloemstraat,
Bieslookstraat en de school in Lewedorp zijn er audits uitgevoerd die tot diverse
aanpassingen in beleid hebben geleid.
Een paar voorbeelden hieruit zijn:
“Het KMS voorziet voldoende in toepasbare protocollen volgens de HACCP zodat
medewerkers voldoende kunnen raadplegen hoe zij moeten handelen.
Handboek document 7012 HACCP
Planning van verantwoordelijkheden van het KMS (PDCA cyclus van verantwoordelijkheden
en uitvoering is nog onvoldoende helder
Controle op professioneel handelen is aanwezig, inwerken en aanwezigheid van teamleiders
werkt goed.
Functieprofiel voor Kwaliteitsmedewerker geeft onduidelijkheid”.
Deze zaken zijn opgepakt en er is beleid over ingevoerd in Qarebase ( het
kwaliteitshandboek van KIO) in samenspraak met medewerkers van de locaties. Er zijn ook
risicoanalyses opgesteld in Qarebase.
Verder is er beleid opgesteld voor de NEN 7510 over hoe om te gaan met informatie
beveiliging, hiervoor is een apart handboek ISMS ( information Security Management system)
toegevoegd aan ons kwaliteitssysteem. In 2022 gaan we voor de certificering hiervoor.
Voor 2021 hebben we het volledige handboek weer herzien en uitgebreid audits gedaan op
alle locaties in verband met de nieuwe toetsing voor de ISO certificering.
Interne audits:
In 2021 zijn er meerdere interne audits uitgevoerd door een externe adviseur van Qarebase
Company BV. Tijdens de audit zijn meerdere afwijkingen geconstateerd en
aandachtspunten vastgesteld. Wij hebben de focus gelegd op het primair proces volgens
plan. Alle bevindingen en aandachtspunten zijn vastgelegd, oorzaken zijn in kaart gebracht
en verbeteracties zijn in gang gezet. Om de voortgang te bewaken vindt er op reguliere
basis afstemming plaats tussen de externe adviseur en de leden van het kwaliteitsteam van
KIO.
Conclusie: De aangepaste werkwijze van intern auditen niet meer eenmalig aan het einde
van een jaar, maar verdeeld over meerdere momenten, helpt om het proces rondom
kwaliteitsmanagement actueel te houden en verder te verbeteren.
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Bevindingen externe audits
Er zijn tijdens de externe audit, uitgevioerd door Kiwa, geen tekortkomingen vastgesteld
m.b.t. het kwaliteitssysteem van KIO. Vanzelfsprekend zijn wij erg tevreden met dit resultaat.
Zie onderstaande samenvatting van de externe audit.

Visitatie ISO certificering Richard Raaphorst (KIWA):
De lead assessor heeft volgende conclusies getrokken.
• De doelstellingen van het fase 2 assessment werden behaald.
• Het managementsysteem is doeltreffend, en laat toe om te voldoen aan de eisen die
van toepassing zijn. Het levert de verwachte resultaten op.
• De organisatie heeft doeltreffende processen voor het uitvoeren van interne audits en
de directiebeoordeling.
• Het managementsysteem is geschikt voor het toepassingsgebied zoals dit is
vastgelegd in dit rapport.
• De doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen die genomen werden voor
voordien vastgestelde tekortkomingen werd beoordeeld.
• Tijdens het assessment werden geen tekortkomingen vastgesteld.
Sterke punten:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Samenwerkingsgericht organisatie (met netwerkpartners, verwijzers, etc.) met
een open houding intern en naar buiten gericht. Voorbeeld is o.a. de
boostercampagne
Goede basis KMS die de formele kant afdekt. Dit wordt gecombineerd met
informeel leiderschap (korte lijnen, duidelijkheid vanuit het MT, hoge
betrokkenheid)
De organisatie heeft een breed aanbod. Dit komt voort uit de
oplossingsgerichte houding i.c.m. een groot organiserend vermogen.
Uitgebreid scholingsplan. Buiten dat is er ook in de formele structuur ruimte
voor reflectie, feedback, leren (MDO's, teamreflectie, etc.)
Op het niveau van de teamleiders worden MIC-meldingen geanalyseerd en
worden ook op systeemniveau verbeteringen toegepast.
Medewerkers Sleutelbloemstraat vertegenwoordigen een team die recent
veranderingen heeft ondergaan. Desondanks wordt de veiligheid in het team
en de samenwerking hoog gewaardeerd/ In alle gesprekken komt terug dat de
medewerkers de kleinschaligheid van de organisatie als prettig ervaren.
Dagelijks moment met bewoners (bij terugkomst van DB) als check in om te
beoordelen hoe iemand erbij zit. Hierop wordt geacteerd (activiteiten
afstemmen)
Getoonde flexibiliteit bij het aanpassen van het auditschema door plotselinge
uitval van de Lead-auditor.
Wanneer er meldingen worden gemaakt over een cliënt wordt het
cliëntnummer gebruikt.
Het beleid en de uitvoering van de wet Zorg en Dwang is duidelijk inzichtelijk.
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Aandachtspunten 2021:

- Het documentsysteem kent 2 belangrijke pijlers: Qarebase
Handboek en documentmanagement. Regelingen/
Registraties komen soms in beide terug. Het is soms niet
helemaal duidelijk welke versie leidend/ actueel is.
- Er wordt 1 ZZP'er in de zorg ingezet. Er is nog geen formeel
beleid bepaald op welke wijze een ZZP'er wordt opgenomen
in het KMS > deels medewerker/ deels leverancier.
- Met de nieuwe organisatiestructuur is ook de behoefte
gegroeid om de structuur van KPI's, doelen en een Marap/
Qarap structuur verder uit te bouwen. Dit is nog in
ontwikkeling.
- Ten aanzien van interne auditbevindingen is een enkele
bevinding uit de rapportage niet direct terug te vinden in
Qarebase verbetermanagement. Het is tijdens de audit niet
helemaal duidelijk geworden wat de status van deze bevinding is.
- Tijdens de audit op locatie komt naar voren dat er een beperkt aantal vertegenwoordigers
direct toegang kunnen hebben tot Qurentis (als in cliënten portaal). Voor de rest van de
vertegenwoordigers worden deze rapportages via de mail verstuurd.
- Op locatie vd Biltplein wordt er nog medicatie overgenomen en opgeschreven in het
zorgplan. Op locatie Leeuwerik neemt men geen medicatie op in de zorgplannen.
(Aandachtspunt 2020).
- Het medicatiebeleid lijkt verouderd. Dit wordt ook aangegeven door medewerkers. Men
spreekt in documenten nog van weekboxen waarmee niet meer gewerkt wordt. Vanuit de
interne audit wordt ook het onderdeel medicatie aangeduid als foutgevoelig. Gericht op de
medicatie kan de huidige werkwijze leiden tot fouten en is men op zoek naar
beheersmaatregelen. Hierin is een verbeterslag noodzakelijk, maar dit is ook geadresseerd
door de organisatie.

30

Conclusies:

Cliëntenraad:
De cliëntenraad is in 2021 vijf keer bij elkaar geweest.
Waarbij alle voorliggende thema’s binnen KIO zijn besproken.
De overleggen sluiten aan op de onderwerpen die ook bij de Raad van Toezicht en de
personeelsvertegenwoordiging worden besproken.
Reflectie cliëntenraad:
Leden 2021 zijn:
Carla de Jonge, Renate van Raffen en
Yvonne van Belzen
Net als 2020 was 2021 weer een jaar
wat in het teken stond van Corona.
Maar ook nu is er veel communicatie
geweest over de coronagevolgen.
Met name over de besmettingen van
cliënten en personeel, het contact met
ouders/verzorgers, de
(herhaal)inentingen, het vervoer etc.
Gelukkig zijn er in dit 2e coronajaar
dankzij een goede aanpak ernstige
gevolgen uitgebleven
Medewerkers en cliënten hebben
meegedaan aan het
ervaringsonderzoek en hebben KIO een
hoge score gegeven. KIO zou door
velen worden aanbevolen en het
contact wordt erg gewaardeerd.
Er is in 2021 in de cliëntenraad ook
gesproken over het functioneren van
de cliëntenraad en over haar rechten
en plichten Dit onderwerp staat ook
voor het komend jaar op de agenda
Renate van Raffen is eind 2021 gestopt
als lid van de cliëntenraad.
Ze is bij KIO gaan werken
Opvolging is gevonden in: Marion van
Schaik.
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Ondernemingsraad
Refectie personeelsvertegenwoordiging / ondernemingsraad
De personeelsvertegenwoordiging is in 2021 omgevormd tot een ondernemingsraad.
Hiervoor hebben er scholingen plaatsgevonden over de WOR, wet op de
ondernemingsraden, om de medewerkers die hiermee nog niet bekend waren voor te
bereiden op hun nieuwe taak. Zij hebben zich voorgesteld aan alle medewerkers en er is
een apart mailadres bij gekomen waardoor medewerkers rechtstreeks contact kunnen
hebben met de OR.
De OR is betrokken bij alle personeelsgerelateerde zaken door deze betrokkenheid hopen
wij nog beter de medezeggenschap geregeld te hebben voor alle medewerkers.
“Sinds 2021 is er een OR gevormd, bestaand uit 4 personen. Door het bestuur is er een
onlinecursus aangeboden om een professionele OR te kunnen ontwikkelen. Na deze cursus
afgerond te hebben, is de OR voorzichtig aan de slag gegaan. Eerst wat voorafgaande
vergaderingen en daarna bekendmaking aan het personeel binnen KIO. Personeel wist de OR
al snel te vinden en er kwamen vrijwel direct vragen binnen waarnaar gekeken kon worden.
Eén hiervan was bijvoorbeeld de secundaire arbeidsvoorwaarden met de vraag naar een
fietsplan binnen KIO. Voor nu een goed begin, de OR hoopt het bestuur van KIO te
ondersteunen met zijn bijdrage”.
Elise tramper namens OR KIO

Leden OR zijn; Bianca Lambregtse, Raynor Suurd, Agnes vd Waart
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De raad van toezicht.
De RvT bestond in 2021 uit:
Mevr. Margot Goeijers
Dhr. Dick Koomen
Dhr. Auke Klaver, voorzitter
Dhr. Marco Simonse
Dhr. Hennie Vleugel
Het afgelopen jaar was het ook voor de RvT vanwege corona een uitdaging om de
uitgangspunten van de RvT, naast de formele taken, ook het persoonlijke gevoel te houden
met de ontwikkelingen en werkzaamheden binnen KIO. De vergaderingen hebben allen
doorgang gevonden (op een na) via digitaal overleg.
Daardoor hebben alle belangrijke agendapunten, zowel de formele als de informatieve
onderwerpen, ondanks de nodige beperkingen, in alle openheid kunnen plaatsvinden.
Voor het eerst heeft de toezichthouder Marco Simonse deelgenomen aan een vergadering
van de clientenraad.
Volgend jaar zal naast de RvT vergaderingen ook aan een of twee Clientenraad
vergaderingen deelgenomen worden en ook in een OR vergadering geparticipeerd worden..
De RvT heeft de profielen met taken en verantwoordelijkheden van haar functies
vastgesteld. Deze zullen in 2022 volledig worden ingevuld.
In het kader van continuïteit van de RvT en ook vanuit een maatschappelijk belang is ook
het nieuwe profiel lid RvT trainee vastgesteld en is de werving eind 2021 gestart voor de
functie.
De kwaliteitscommissie binnen de RvT was het afgelopen jaar actief betrokken bij het
reflecteren op het gehele kwaliteitsproces binnen KIO. Hiervan is ook verslaglegging gedaan
naar de RvT.
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Bestuurder:
We hebben een veelbewogen jaar achter de rug waarbij de druk voor iedereen groot was om
het juiste te doen, voor de clienten en voor elkaar. Het was regelmatig emotioneel en angstig
voor clienten. Hoe leg je uit dat we ’s avonds de straat niet meer op mogen? Dat ouders niet
op bezoek mogen komen in de woning? Dat we echt nog dezelfde begeleiders zijn achter dat
mondkapje en gekke schort?
Wij hebben geleerd dat buiten de lijntjes kleuren soms nieuwe inzichten geeft en dat wij daar
op in kunnen spelen met elkaar. Dit zullen wij de komende jaren vaker gaan uitproberen. Het
hoeft niet altijd te gaan zoals we het altijd al deden. Soms is anders ook beter! Kijken naar de
mogelijkheden van de cliënt en daarmee de regie op eigen leven kunnen vergroten blijft ons
streven. Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal van Bo zie bouwsteen 2.
Bij beeldvormingsbijeenkomsten voor teams werden individuele cliënten besproken en
beelden bekeken. Zo ontstaat een goed beeld van wat zij nodig hebben om hun kwaliteit van
leven verder te optimaliseren. Vaak zijn daarbij behalve medewerkers, teamleider en
gedragsdeskundige ook ouders of andere familieleden aanwezig. Alleen gezamenlijk komen
we tot nieuwe plannen die ook breed gedragen worden door alle betrokkenen
De ondernemingsraad is gestart binnen KIO! Samen
geven we hier zo goed mogelijk vorm en inhoud aan.
Er is regelmatig overleg binnen de OR en ook vanuit
het team komen er de eerste vragen binnen bij de
OR. Het overleg met bestuurder en zorgmanager
verloopt ook naar wens.

“ik mis de cliënten en collega's kan
niet wachten om weer te gaan
werken. Heb al kaarten en veel
berichtjes ontvangen van collega's.
Super!
Dat is ook al fijn om te ervaren dat
ik me op mijn plek voel.
Citaat zieke collega

Samenwerking hebben wij zelf opgezocht met de
Zuidwester om de nodige aanpassingen voor
clienten aan hulpmiddelen mogelijk te maken
binnen de WLZ. Tevens kwam er zo een extra optie
om een fysiotherapeut en een logopediste binnen KIO in te zetten. Wij organiseerden
tilliftscholingen gezamenlijk en de rolstoelen van clienten werden binnen de WLZ aangepast
indien nodig. Tevens kregen wij het continuiteitsplan van de Zuidwester om ons te
ondersteunen in ons beleid met betrekking tot Corona. Samenwerking zochten wij ook met
Kentalis om de mogelijkheden met elkaar te spreken voor de kinderen van Kentalis die bij
uitstroom soms nog extra hulp nodig hebben maar ook voor de kinderen van KIO die extra
ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal-spraakontwikkeling. Deze
samenwerking verloopt voorspoedig en biedt voor beide partijen nieuwe mogelijkheden voor
de komende tijd. Kentalis biedt binnen KIO een gebarentaal scholing aan voor een grote
groep medewerkers. Voor sommigen is dat een “opfriscursus”voor anderen is het helemaal
nieuw. KIO ziet de meerwaarde voor deze scholing in het verbeteren van de
communicatiemogelijkeheden van en voor de clienten.
Communicatie blijft op alle vlakken een terugkomend thema, daarom passen wij onze
website opnieuw aan om onderwerpen nog meer te verduidelijken. Via korte filmpjes willen
we beter kunnen laten zien wat wij op alle locaties kunnen bieden aan diverse doelgroepen.
De communicatie naar ouders en clienten zelf gaat via kortere lijnen, veelal via de
teamleider van de locatie of de persoonlijk begeleider. De nieuwsbrieven gaan alleen nog
over de grote lijnen binnen KIO.
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Wij willen nu het weer kan informatieavonden opzetten voor ouders van kinderen met een
verstandelijke beperking. Thema’s kunnen dan zijn: Wie zorgt er voor mijn kind later? Wat is
er allemaal mogelijk en hoe zorg ik dat mijn kind een goede toekomst heeft ? Wat verandert
er als mijn kind 18 wordt wat moet ik dan regelen? Valt er iets te kiezen als het gaat om waar
mijn kind woont?
Het dossier van de client wordt ook inzichtelijk voor de client en clientvertegenwoordiger als
wij gaan werken met Carefriend in ons ECD.
Door de cliëntenraad is er ook uitgesproken om zich inhoudelijk te verdiepen in de taken en
verantwoordelijkheden van een cliëntenraad. Wij stellen de samenwerkingsafspraken
opnieuw met elkaar op. We gaan ook met elkaar uitzoeken hoe wij de inspraak ook van
cliënten zelf kunnen verbeteren. Momenteel vergaren wij wensen en verwachtingen van
cliënten door bewonersoverleggen te organiseren. Tevens gaan we actief op zoek naar
nieuwe leden omdat de zittingstermijn afgelopen is inmiddels van twee leden en er slechts
een nieuw lid bij is gekomen.
De samenhorigheid binnen KIO is groot, ook toen middenin het coronajaar 2021 een kindje
van KIO kwamt te overlijden stonden wij er samen met clienten, ouders en collega’s om dit
afscheid waardig te laten verlopen en een ieder daarbij te ondersteunen.
Het melden van incidenten is “normaal” binnen KIO, dit gebeurt het hele jaar door. De inhoud
van het kwaliteitshandboek proberen we vaker onder de aandacht te brengen tijdens
overleggen met medewerkers. We merken dat niet alles goed gelezen wordt en dat willen we
verbeteren.
Er hebben zich dit jaar geen grote calamiteiten voor gedaan waarbij arbeidsinspectie of IGZ
voor ingeschakeld moest worden. Er is extra aandacht geweest voor alle betrokkenen. Verder
is duidelijk dat er op alle fronten geregistreerd wordt.
De teamleiders laten de meldingen op de werkoverleggen terug komen zodat dit een vast
onderdeel is. Het maken van meldingen wordt intern gestimuleerd. Het analyseren ervan
komt ook bij de intervisies terug met de betrokken medewerkers in het team. De verbetering
moet vooral in 2022 gezocht worden in het tijdig preventief signaleren en het inhoudelijk
analyseren van de incidenten. Hierbij zullen de beeldvormingsbijeenkomsten een rol gaan
spelen.
De aanschaf van Medimo als medicatiesysteem bracht niet wat we ervan verwacht hadden
omdat de samenwerking met de apotheken niet haalbaar bleek voor onze huisartsen. In 2022
gaan we daarom met een ander pakket alsnog ons doel proberen te realiseren; de
medicatieveiligheid verbeteren. De risico’s bij medicatie zijn altijd groot. De noodzaak tot
een beter werkend systeem daarom ook zeer gewenst.
KIO wil ook in de toekomst flexibil zijn in haar denken en doen. Het blijven ontwikkelen van
nieuwe initiatieven is een bljivend kenmerk van KIO. Wij willen meedenken over nieuwe
woonvormen om hiermee ook voor de toekomst de zorg betaalbaar te kunnen gaan houden.
Ons laatste plan gaat om het ontwikkelen van een woonvorm op basis van een groep tiny
houses bij elkaar. In 2022 zijn daar overleggen over met de woningstichting en de gemeente.
In Arnemuiden willen wij het aanbod logeren verder uitbreiden en diverse groepen
begeleidig en behandeling bieden.
De bouw van een zorgwoning in Heinkenszand en de aankoop van een grote woning in ’s
Heerenhoek zijn de eerste stappen geweest naar verbetering van de woonplekken voor onze
clienten. Tevens verwachten wij daarmee een aantal clienten op de wachtlijst aan een
woonplek te kunnen helpen.
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De beschikbare middelen en het aantal medewerkers met hun kwalificaties en ervaring zijn
bij KIO ruimschoots voldoende om de gewenste zorg te bieden. Onze doelgroepen zijn sterk
afhankelijk van vaste medewerkers op een locatie. Helaas is het soms nodig om bij ziekte te
schuiven met medewerkers tussen locaties. Hiervoor is er toegewerkt naar een uitbreiding
van het vaste team door het aannemen van extra flexibel personeel. Inmiddels heeft KIO
deze vacatures vervuld.
De totale formatie nam in 2021 iets toe en schommelt rond de 110 medewerkers.

Bouwen en verbouwen was waar wij druk mee waren het afgelopen jaar
en daar gaan we in 2022 mee verder voor onze cliënten zowel
inhoudelijk als in het plaatsen en verplaatsen van stenen!
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