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Inleiding  

 

Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2019 van ZEP XL. Het is ons eerste kwaliteitsrapport in het kader van het 

kwaliteitskader gehandicaptenzorg. In de loop van het najaar 2019 is ZEP XL een Wtzi erkende 

zorginstelling geworden voor de categorieën begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Deze 

erkenning hebben we destijds aangevraagd als voorbereiding op een contractaanvraag met zorgkantoor 

CZ voor de Wlz GGZ met ingang van 1 januari 2021. We verwachten namelijk dat een aantal van onze 

huidige cliënten van de Wmo over zullen gaan naar de WLZ GGZ en we zouden deze cliënten graag 

continuïteit van zorg bieden.  

Deze Wtzi erkenning maakt dat we voor 2019 gebonden zijn aan de jaarverantwoording Zorg en Jeugd en 

in het verlengde daarvan aan het publiceren van het kwaliteitsrapport. We merken hier nadrukkelijk op 

dat ZEP XL in 2019 geen zorg heeft geleverd in het kader van een contract Wlz zorg in natura met een 

zorgkantoor. De meerderheid van onze cliënten heeft zorg ontvangen in het kader van de Wmo en vijf 

cliënten hebben zorg ontvangen op basis van een persoonsgebonden budget Wlz.  

In dit rapport willen u laten zien op welke manier we in 2019 invulling hebben gegeven aan onze 

maatschappelijke opdracht om kwalitatief goede zorg te leveren.  In het hoofdstuk informeren we u over 

wie ZEP XL is en vindt u informatie over onder meer onze ontstaansgeschiedenis, missie, visie, onze 

kernwaarden, uitgangspunten en informatie over onze locaties, cliënten en medewerkers. In de 

vervolghoofdstukken 2, 3, 4 en 5 gaan we in op de bouwstenen van het kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg, te weten het zorgproces rond de individuele cliënt, onderzoek naar cliëntervaringen, 

reflectie in de teams en tot slot het kwaliteitsrapport en visitaties.       

We publiceren dit rapport op onze website en daarmee is het toegankelijk voor eenieder die 

geïnteresseerd is. Wij staan open voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit rapport. Mocht u 

ons over dit rapport willen benaderen, stuurt u dan een e-mail aan Rose-Marij Middeldorp via 

info@zepxl.nl onder vermelding van kwaliteitsrapport 2019.  
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1. Wie is ZEP XL  

 

Ontstaan en kerngetallen 2019 

ZEP XL is een zorgorganisatie in Bergen op Zoom en omgeving die in 2013 is opgericht door Rose-Marij 

Middeldorp-Borremans. Als moeder van een zoon met een verstandelijke beperking wilde zij het anders 

doen. Niet uitgaan van de beperking van haar zoon, maar uitgaan van zijn mogelijkheden, helemaal 

afgestemd op wat hij wel kan en wil.  

ZEP XL is de afgelopen jaren flink gegroeid. In het verslagjaar hebben we begeleiding geboden op 5 locaties 

voor beschermd wonen, zijn mensen ambulant begeleid in de eigen thuissetting en is dagbesteding 

geboden op 3 dagbestedingslocaties. In totaal hebben we zorg verleend aan 218 unieke cliënten. Het 

grootste deel van de cliënten heeft een Wmo zorgindicatie beschermd wonen, ambulante begeleiding in 

de eigen thuissetting en dagbesteding in groepsverband of een combinatie daarvan. Naast cliënten met 

een Wmo indicatie biedt ZEP XL aan 5 cliënten zorg op basis van de Wlz in de vorm van een pgb.  Deze zorg 

hebben we geboden met een enthousiast team. Op 31 december 2019 bestond ons team uit 66 personen 

(36,46 fte), waarvan 82% een cliëntgebonden taak had en 18 % een niet-cliëntgebonden taak vervulde.   

Doelgroep:  

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met: 

- Een verstandelijke beperking 
- GGZ-problematiek 
- Ex-verslavingszorg 
- Begeleiding van moeder en kind (voor kinderen tot 2 

jaar) 
- Ouderenbegeleiding 
- Multiproblematiek 
- NAH 

De volgende groepen cliënten kunnen niet bij ons terecht: personen die jonger zijn dan 18 jaar, personen 

met een ernstig actueel verslavingsprobleem met alcohol en/of drugs, personen die een zedendelict 

hebben begaan en tot slot personen waarvoor onvrijwillige zorg moet worden ingezet in het kader van de 

Wet zorg en dwang.  
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Missie 

Onze missie luidt als volgt: 

We geloven dat iedereen op waardige wijze en naar eigen vermogen mee mag doen in onze maatschappij. 

We zien het als onze opdracht mensen die niet (meer) geheel 

zelfstandig invulling kunnen geven aan hun leven, vaak door 

beperkingen in het verstandelijk vermogen of een psychische 

problematiek te ondersteunen, te begeleiden en het beste uit 

zichzelf te halen. We zien het als onze opdracht voor ieder die zich 

bij ZEP XL meldt het maximale doen om tot een passende oplossing 

te komen. De behoefte van de zorgvrager is voor ons bepalend in 

ons doen en laten, begrenzingen aanvaarden wij slechts als het echt 

niet anders kan.  

De kracht van ZEP XL is dat we altijd op zoek gaan naar een oplossing voor een cliënt: “Hoe kunnen wij als 

ZEP XL ons aanpassen aan jouw situatie, zodat jij de rust en de waardering krijgt die bij je past”. In de 

afgelopen zes jaar zijn er veel cliënten gekomen - met of zonder voorgeschiedenis bij andere 

zorgaanbieders - die bij ons opfleuren. Dat maakt ons blij en motiveert ons op deze weg door te gaan!  

Uitgangspunten bij onze missie  

De uitgangspunten bij onze missie zijn:  

- De cliënt staat centraal en heeft de regie over zijn/haar leven;   
- De cliënt wordt gestimuleerd in eigen bewustwording en leert daardoor dat hij/zij in staat is keuzes 

te maken. Hierdoor ontstaat een solide basis voor de toekomst; 
- Elke persoon is uniek. Daarom is de zorg persoonsgebonden en vormen maatwerk, de “menselijke 

maat” en kleinschaligheid van relationeel zorg verlenen de basis van onze filosofie; 
- In woonvormen wonen mensen met verschillende beperkingen bij en met elkaar. De maatschappij 

is immers ook divers en niet homogeen. De diversiteit van zorgvragen biedt cliënten handvatten 
om van elkaar te leren en sociale vaardigheden op te doen;    

- Het netwerk van de cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken in het zorgproces en daarnaast wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van het netwerk; 

- De zorg is veilig en vindt plaats in een prettige omgeving voor zowel cliënten als medewerkers; 
- De zorg is transparant, voldoet aan de wet- en regelgeving en is kosteneffectief bij de inzet van 

publieke middelen; 
- De zorg kent een zo plat mogelijke organisatiestructuur, korte communicatielijnen, vertrouwde 

gezichten voor de cliënt, kleine en flexibele teams, en de werkprocessen zijn zo regelarm mogelijk;  
- We stemmen de zorg af met andere zorgverleners die bij de cliënt betrokken zijn zoals 

bijvoorbeeld de huisarts en de behandelaren in de GGZ.  
- De zorg is creatief en ontwikkelt zich voortdurend door.  
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Visie  

In onze visie op zorg beginnen we nadrukkelijk met de uniciteit 

van de cliënt en diens bewustwording naar zijn gedrag, de 

oorzaken van dit gedrag en vooral ook naar zijn mogelijkheden. 

Hiervandaan bouwen we gezamenlijk aan het vertrouwen dat 

de cliënt heeft en krijgt om het beste wat er in hem of haar zit, 

eruit te halen. De zorgdoelen stellen we hierop af en we 

evalueren deze met grote regelmaat.  

 

 

Onze Kernwaarden  

I. Cliënt gedreven  
Cliënt gedreven betekent voor ons dat wij de best mogelijke zorg en diensten bieden. De behoefte van 
onze cliënten is leidend. In het zorgplan wordt nadrukkelijk uitgegaan van de indicatie, de persoon van de 
cliënt en diens wensen en mogelijkheden. We voelen ons verantwoordelijk voor de cliënt, voor de manier 
waarop wij onze cliënt begeleiden en voor de manier waarop we met hen communiceren. We besteden 
veel aandacht, onder meer in trainingen en intervisies aan het objectief bekijken van de casuïstiek van een 
cliënt. We zijn door zorgvuldige en aandachtige communicatie in staat de totale cliëntbehoeften boven 
tafel te krijgen en de zorg zo in te richten dat de cliënt volwaardigheid ervaart. We staan open voor ideeën 
en hebben vertrouwen in cliënten en belanghebbenden. We behandelen een cliënt alsook een werknemer 
of belanghebbende, intern of extern, zoals we zelf behandeld willen worden.   
 

Ik ben in staat om me in te leven in de situatie van de cliënt en om begrip te tonen. Ik handel in het 
belang van de cliënt. Doordat ik me kan inleven, kan ik constructief meedenken. 

 
 
II. Resultaatgericht  
We creëren kansen voor de cliënt en zijn in staat direct te handelen op acute zorgvragen. Als er voor de 
zorgvraag van een cliënt nog geen passende aanpak of instrumenten zijn, dan ontwerpen we die op maat 
voor die cliënt en daarbij schuwen we de inzet van een creatieve en zelfs ongebruikelijke werkwijze niet. 
Dat houdt in dat we ons met passie inzetten om de beste resultaten te behalen. De focus is gericht op een 
pragmatische benadering bij het oplossen van uitdagingen. We tonen flexibiliteit zonder dat dit afbreuk 
doet aan de gewenste kwaliteit. We weten wat er van ons verwacht wordt en zetten dat stapje extra, we 
werken efficiënt en voegen waarde toe voor de cliënt.  
 
Ik ben gepassioneerd en gemotiveerd voor mijn vak en boek resultaten op de zorgvraag van de cliënt. Ik 

werk doelgericht. Ik denk en handel over de grenzen van mijn eigen functie heen en de cliënt en de 
organisatie kunnen op me bouwen ook in uitzonderlijke situaties. 
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III. Kwaliteitsgericht  
Wij leveren kwaliteit bij alles wat van ons wordt verwacht. Daar doen wij nog een stap extra voor, zeker 
wanneer het gaat over de veiligheid van onze diensten, de cliënten en de hele zorgketen. Onze processen 
en kwaliteitseisen zijn vastgelegd, ingebed in de dagelijkse werkpraktijk en structureel onderdeel van 
monitoring en (indien nodig van) aanpassing. Onze acties zijn erop gericht om continu de kwaliteit in onze 
zorg te verbeteren en meetbare resultaten te laten zien. Tegelijkertijd zijn we alert op het zo regelarm 
mogelijk houden van het zorgproces en de organisatie als geheel en hebben we oog voor innovatiekansen. 
We voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit in ons eigen werk en dat van een collega.  
 
Ik stel kwaliteit voorop. Mijn handelen is meetbaar en toetsbaar, ik verschuil me niet achter een protocol. 
Ik sta open voor feedback van mijn collega’s en van de cliënten en neem de ruimte om met mijn collega’s 

in de organisatie te zoeken naar verbeteringen. 
 
 
IV. Verbindend; Samen Werkt! 
Het in samenwerking met andere zorgverleners creëren van nog meer mogelijkheden voor de cliënt is voor 
ons erg belangrijk. Alleen wanneer we met elkaar in verbinding staan kunnen we onze doelen behalen. 
Wij geloven dat iedereen iets toevoegt, een verschil maakt en bijdraagt aan het resultaat. Wij willen een 
verbindende factor zijn in onze branche en delen onze kennis en ervaring met onze collega’s binnen de 
organisatie en in de keten. We gaan professioneel en met respect met elkaar om en helpen elkaar, want 
samen werkt! 
 

Ik zoek de samenwerking binnen en buiten de organisatie. 
 

 
V. Aandacht, Respect en open-mindedness 
Oog hebben voor een ander zorgt ervoor dat je in staat bent een ander te zien en te horen. Dit geldt niet 
alleen voor onze medewerkers richting de cliënten, maar ook voor de collega’s onder elkaar en van de 
organisatie richting de medewerkers. We luisteren, informeren, stimuleren en tonen oprecht interesse in 
elkaar. Tevreden werknemers zijn de basis voor tevreden klanten. Aandacht, respect en waardering maakt 
dat werknemers in staat zijn elkaar te inspireren en problemen te bespreken met collega’s. We vragen en 
geven feedback in een open cultuur waar ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer en 
ook privé. We waarderen verschillende perspectieven en creëren een veilige werkomgeving waarin we op 
basis van wederzijds vertrouwen het beste resultaat kunnen behalen.  
 

Voor mij zijn aandacht en waardering voor mezelf en de ander vanzelfsprekend. Ik stel mij open op, ben 
transparant in mijn handelen en ik draag bij aan het in hun kracht zetten en aan de bewustwording bij 

cliënten en collega’s. 
 

 

 

 

 



   

8 
 

Strategie en doelen  

Het zijn onzekere tijden mede gelet op de 

wijzigingen die plaatsvinden in het stelsel, de 

bezuinigingen in (vooral) het gemeentelijk domein 

en de arbeidsmarktproblematiek. Op het moment 

van schrijven van dit rapport is er corona 

bijgekomen. Onze strategie is er vooral op gericht 

om ons primair te richten op het incorporeren van 

de veranderingen zodat een stevige, flexibele en 

niet kwetsbare organisatie staat voor onze cliënten 

en medewerkers. Zodat we kunnen blijven doen 

waar we goed in zijn, persoons- en 

oplossingsgerichte zorg. We willen aantrekkelijk zijn en blijven voor onze huidige en nieuwe medewerkers. 

We zullen steeds blijven schaven en de zorg aan de cliënten verbeteren. We volgen de ontwikkelingen van 

nabij en participeren in tal van relevante overleggen. We gaan uit van beheerste groei, dat wil zeggen dat 

groei geen doel op zich is. Het gaat om kwalitatief goede zorg voor de cliënt en continuïteit van zorg.   

 

Zorgprestaties 

In het afgelopen jaar hebben we begeleiding individueel en begeleiding 
groep (dagbesteding) verzorgd, indien nodig met vervoer naar begeleiding 
groep (dagbesteding). Onze Wtzi erkenning maakt het mogelijk om 
persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp te bieden, maar dit is in 2019 
niet aan de orde geweest. In onze statuten hebben we een ruimere 
omschrijving vastgelegd van zorgprestaties, waaronder behandeling. We 
zijn echter vooralsnog niet voornemens hieraan invulling te geven.  
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Plaats van zorg en inzet van zorgpersoneel 

In het kader van de Wmo zijn we werkzaam in de regio West-Brabant. De zorgprestaties persoonlijke 

verzorging, begeleiding (individueel en/of groep) en vervoer leveren we in de gemeenten Bergen op 
Zoom, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en 
Breda. 

Woningen 

ZEP XL beschikte in 2019 over een vijftal woningen. De kleinste woning heeft plaats voor 8 cliënten en de 

grootste woning heeft plaats voor 13 cliënten. Deze woningen zijn: Maisberg in Roosendaal, Wilhelmina 

in Roosendaal, Van Ostade in Roosendaal, Kees van Dongen in Roosendaal en Markt in Oudenbosch. Naast 

deze 5 woningen beschikken we nog over 3 appartementen aan de Hofbauer in Roosendaal.  

  

Per woning hebben we een zorgteam dat 24/7 beschikbaar is. Dit zorgteam bestaat uit 5 vaste begeleiders 

(Hbo- en mbo-niveau). Dit team van 5 wordt aangevuld met 1 flexkracht en 2 stagiaires. De zorgteams van 

de woningen kunnen buigen op de ondersteuning van de toegepast psychologe en de speciaal 

psychiatrisch verpleegkundige. Deze ondersteuning kan bestaan uit adviesvragen, observatie van de cliënt 

of ondersteuning bij de feitelijke begeleiding van de cliënt.    

 

 

 

 

 

 

Alle woningen beschikken naast de kamers voor de 

cliënten over meerdere toiletten en badkamers, een 

of meerdere washokken voor de was, een of twee 

keuken en een of meerdere gemeenschappelijke 

kamers. Daarnaast heeft elke woning een ruimte die 

als kantoor en kamer voor de slaapdienst wordt 

gebruikt. De woningenzijn omheind en hebben een 

binnentuin met opslagruimte. De woningen zijn 

gelegen in de woonwijken en dicht bij openbare 

voorzieningen als openbaar vervoer en winkels.  
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Dagbesteding  

ZEP XL beschikt over in totaal 3 dagbestedingslocaties, een aan de Oude Moerstraatsebaan 1 in Bergen op 

Zoom, een aan de Pergolesilaan 4 in Bergen op Zoom (beide panden liggen naast elkaar en zijn enkel door 

een oversteek van elkaar gescheiden) en een in onze lunchroom aan het Kadeplein 3 in Roosendaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagbestedingslocatie Activiteiten 

Oude Moerstraatsebaan 1, Bergen op 
Zoom 

Sport & spel/ houtbewerking/ fietsenmakerij/ 
metselen en schilderwerk/ gezelschapsspellen/ film 
& muziek/ keramiek/ bedrijfsopdrachten/ jobcoach 

Pergolesilaan 4, Bergen op Zoom Creatieve activiteiten zoals schilderen, knutselen/ 
groenactiviteiten zoals bloemschikken, tuinieren, 
moestuin/ film & muziek/ koken/  

Kadeplein 3, Roosendaal Koken/ gezelschapsspellen/ film & muziek/ opleiding 
keuken assistent (Project Boris) 
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Ambulante begeleiding 

Daarnaast zijn er de cliënten die ambulant vanuit de Wmo zorg ontvangen. Ons ambulante team is zo 

ingericht dat voor elke cliënt 3 medewerkers volledig op de hoogte zijn van de historie en actuele stand 

van zaken van een cliënt en de drie medewerkers zijn een bekend gezicht voor de cliënt. De cliënt ziet 

zoveel mogelijk één van de medewerkers uit de pool van 3 medewerkers, maar ziet in geval van ziekte of 

verlof van de primaire medewerker een van de twee andere medewerkers uit de pool van 3 medewerkers 
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2. Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt 

Vanaf dit hoofdstuk gaan we dieper in op de bouwstenen die in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

worden genoemd. In dit hoofdstuk noemen we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking 

tot het zorgproces om de cliënt.  

Het zorgleefplan: eigen regie van de cliënt bij het opstellen van doelen 

De gewenste en haalbare doelen van de individuele cliënt van ZEP XL 

worden samen met de cliënt opgesteld en staan zo concreet 

mogelijk omschreven in het individuele zorgleefplan. De doelen 

zijn middels het SMART-principe opgesteld; specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdgebonden. In 2019 hebben het 

SMART-formuleren van de begeleidingsdoelen en het 

vergroten van de communicatievaardigheden van de 

medewerkers als verbeterpunten centraal gestaan binnen onze 

organisatie. Alle medewerkers, ook de niet-zorg gerelateerde 

collega’s, hebben trainingen gehad op het gebied van 

communicatie en het SMART-formuleren van doelen. Daarnaast is 

door middel van ‘coaching on the job’ en monitoring en sturing van de 

coördinatoren en teamleiders op dit onderwerp in 2019 een verbetertraject 

ingezet tot vergroten van de kwaliteit en periodieke evaluatie van de zorgleefplannen en de communicatie.  

Het zorgleefplan binnen ZEP XL is onderverdeeld in 11 zorgdomeinen, met daarnaast per zorgdomein een 

uitwerking in specifiekere elementen waar de cliëntdoelen staan beschreven met acties, 

periode/frequentie en periodieke evaluaties hiervan. In het zorgleefplan is nadrukkelijk ook ruimte voor 

het vastleggen van het netwerk van personen en instanties die bij de cliënte betrokken zijn zoals o.a. 

behandelaren, huisarts, andere hulpverleners, familie/verwanten en bewindvoerder. Het is van groot 

belang dat de zorgleefplannen actueel en volledig zijn. Een grote verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

begeleiders. De teamleider en coördinator bewaken dit proces.  

Cliëntendossier en inzage van informatie door cliënten 

Het zorgleefplan van de cliënt wordt digitaal opgeslagen in ons cliëntrapportagesysteem DINZ en op de 

beveiligde digitale server. Elke cliënt binnen ZEP XL heeft een eigen fysieke cliëntenmap waarin onder 

andere een afschrift van de algemene voorwaarden, de rechten en plichten, de klachtenregeling, 

de door de cliënt ondertekende huisregels en het privacyreglement zitten. In deze map bergt 

de cliënt het door hemzelf ondertekende papieren afschrift van zijn zorgleefplan op evenals 

de periodieke en door hemzelf ondertekende evaluaties van de doelen. De dagrapportages 

op de doelen van de cliënt worden in het digitale cliëntsystemen DINZ opgeslagen. Alleen 

werknemers hebben toegang tot de gegevens in DINZ en de gegevens op onze beveiligde 

server. Wel is het mogelijk voor een cliënt om de dagrapportages in te zien samen met de 

persoonlijk begeleider en om daar waar door de cliënt gewenst wijzigingen aan te brengen.  
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Zinvolle dagbesteding 

Het hebben van een zinvolle dagbesteding is een essentieel 

onderdeel binnen de begeleiding van ZEP XL. Van de cliënten 

die binnen 1 van de beschermde woonvormen wonen, wordt 

verwacht dat ze minimaal drie dagen per weken activiteiten 

ondernemen op het gebied van werk, school, stage, 

vrijwilligerswerk of naar onze dagbesteding gaan. Immers, je 

kunt pas doelen bereiken door letterlijk in beweging te 

komen. De dagbesteding van ZEP XL (ZEP Werkt) biedt op een 

laagdrempelige manier verschillende activiteiten aan op het 

gebied van sport, houtbewerking, crea, groen en horeca 

vanuit onze lunchroom Effe Anders. Op een stimulerende, 

positief activerende en enthousiasmerende wijze worden activiteiten aangeboden en kunnen cliënten hun 

(verborgen) kwaliteiten ontdekken. Elke cliënt binnen de dagbesteding heeft zijn eigen POP-plan 

(persoonlijk ontwikkel plan) welke een afgeleide is van het individuele zorgleefplan van de cliënt waarin 

de doelen op het gebied van dagbesteding staan beschreven en ook deze worden periodiek geëvalueerd. 

Onze cliënten kunnen zich op deze wijze ontwikkelen en groeien in de richting van de arbeidsmarkt of 

richting een opleiding. De cliënt wordt hierin door onze werkcoaches begeleid en ondersteund.  

Kwaliteit van leven 

In de gesprekken met de cliënt starten we bij het gewone leven. De vraag is steeds: wat zijn 

binnen een levensdomein de onderwerpen die voor déze cliënt belangrijk zijn of prioriteit 

hebben gezien de persoon die hij/zij is en het leven dat hij/zij graag wil leiden? Het 

welbevinden van de cliënt staat centraal. We stellen ons nieuwsgierig en zonder 

oordeel op naar wat voor de cliënt belangrijk is en stemmen hier onze begeleiding 

op af. Hiervoor wordt in 2019 voor de cliënten die ambulante zorg krijgen een 

hulpmiddel voor dit gesprek in de vorm van een pilot ingevoerd; de ‘kwaliteit van 

leven lijst’ vanuit de CRA-methode. De gedachte hierachter is dat deze methode 

aansluit op de wijze van begeleiding bieden aan de cliënten van ZEP XL.  

CRA (Community Reinforcement Approach) is een effectief gebleken methode uit de 

verslavingszorg. Binnen CRA staan positieve effecten (‘bekrachtigers’) centraal: sociale steun, plezierige 

activiteiten en materiële of symbolische beloningen. Mensen die verslaafd zijn, hebben over het algemeen 

minder sociale en ontspannende activiteiten en hebben minder plezier. Bij CRA is de insteek een andere 

leefstijl aan te leren en bewustwording te creëren, die méér beloningen oplevert dan het gebruik van 

middelen. De cliënt bepaalt zelf welke doelen belangrijk zijn, en is daardoor gemotiveerder. De doelen 

worden zo klein mogelijk gemaakt waardoor deze sneller behaald worden. De insteek van de CRA-

methodiek is positief, en benadrukt vooral wat er al wél goed gaat. Je krijgt meer zelfvertrouwen, wat 

uitnodigt om verder aan de slag te gaan met je verslaving.   
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Dit sluit aan op de werkwijze waarop ZEP XL begeleiding biedt en betekent dat per cliënt de begeleiding 

op maat wordt vormgegeven en dat frequent met de cliënt wordt onderzocht of er aanpassingen in het 

maatwerk nodig zijn. Met andere woorden, geen standaard begeleidingstrajecten maar flexibele invulling 

van zorg op basis van de wensen en behoeften van de cliënt. Dat wat goed gaat wordt bekrachtigd en 

versterkt in plaats van de focus leggen op dat wat niet goed gaat. Ook door het netwerk van de cliënt 

(onder andere het gezin, familie, steunende belangrijke anderen) goed te kennen en deze te betrekken 

binnen de begeleiding zijn er positieve resultaten behaald. Het ondersteunen van ouders middels 

individuele coaching is ook een vorm van begeleiding bieden die we in 2019 hebben aangeboden en die in 

2020 verder uitgebouwd zal worden met coaching-activiteiten vanwege de positieve resultaten die 

hiermee behaald zijn. 

Door deze insteek zien wij dat de kwaliteit van leven van de cliënt en zijn systeem vergroot wordt en zijn 

de resultaten positief. In het najaar van 2020 wordt gekeken of de “kwaliteit van leven lijst” ook een 

hulpmiddel kan zijn tijdens het periodiek evalueren van de doelen. Het is de kunst van onze begeleiders 

om zo klein mogelijke haalbare doelen te formuleren samen met de cliënten zodat onze cliënten snel 

resultaten behalen. De gedachte is dat deze lijst dus ook voor het bepalen van de nieuwe doelen inzetbaar 

is. Ook nemen we ons voor om eind 2020 te beoordelen of de kwaliteit van leven lijst in 2021 binnen 

geheel ZEP XL, dus ook voor de cliënten van onze beschermd woonvormen, ingevoerd gaat worden. In 

bijlage 1 is de “kwaliteit van leven lijst” bijgevoegd. 

 

Communicatie 

De voortdurende focus op de wens en behoeften van de cliënt vraagt veel van de communicatieve 

vaardigheden van onze medewerkers. Hiervoor zetten wij NLP-methodieken in en onze medewerkers 

worden in deze methodiek getraind. De NLP-methodiek is een model voor effectieve communicatie en 

doelgerichte verandering. NLP is een methode voor het bestuderen van de subjectieve ervaring: hoe 

komen mensen tot hun waarnemingen, gedachten, stemmingen en gedrag. NLP biedt technieken om 

eigen gedrag en het gedrag van anderen te beschouwen en analyseren en biedt daarnaast methoden om 

patronen te veranderen. Door ons te richten op het vergroten van het bewustzijn van de cliënt (wie ben 

ik, hoe ontstaat mijn gedrag, wat kan ik wel en wat kan ik niet) en door de cliënt te leren dat er altijd een 

keuzemogelijkheid is, ontstaat een solide basis vanuit waar haalbare en gewenste doelen kunnen worden 

geformuleerd en kunnen worden opgepakt in het leven van de cliënt en in onze begeleiding van de cliënt. 

We beginnen zoals vaak gebeurt dus niet met het doel, maar we beginnen met bewustwording en daar 

komen passende doelen uit voort. 
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3. Bouwsteen 2: onderzoek naar cliëntervaringen 

In dit hoofdstuk staat de tweede bouwsteen, namelijk het onderzoek naar de cliëntervaring en 

medezeggenschap centraal. Aan de hand van verschillende thema’s delen we met u wat ons in 2019 bezig 

heeft gehouden. We beginnen met de meest laagdrempelige en minst niet-planbare vormen van 

medezeggenschap en onderzoek naar cliëntervaringen en beschrijven daarna welke ervaringen we met 

meer planbare instrumenten voor onderzoek naar cliëntervaringen en meer formele manieren van 

medezeggenschap we in het afgelopen jaar hebben opgedaan.   

Medezeggenschap in het dagelijkse leven 

De medezeggenschap en de eigen regie van cliënten zijn belangrijk voor ZEP XL.  In voorafgaande jaren en 

ook in 2019 hebben we op verschillende manieren gelegenheden geschapen voor cliënten om zich uit te 

spreken over individuele en gezamenlijke onderwerpen. Hierbij kiezen we ervoor om feedback van 

cliënten zoveel mogelijk onderdeel te laten zijn van het dagelijkse leven, met andere woorden bespreken 

wat besproken moet worden op het moment dat het speelt, ad hoc, en niet uitstellen 

tot een vastgelegd evaluatie- of gespreksmoment. Cliënten kunnen altijd bij de 

begeleiding terecht om hun wensen over de begeleiding of de planning 

daarvan af te stemmen en kunnen ook zaken van algemeen belang kenbaar 

maken. Begeleiders nodigen cliënten proactief uit om hun mening te geven en 

zich direct uit te spreken als hen iets dwars zit. Mocht de cliënt zich liever tot de 

coördinator of de teamleider wenden om individuele of gemeenschappelijke wensen 

te bespreken, dan kan dat natuurlijk ook.  

Naast niet-planbare momenten zijn er ook planbare momenten. Zo kennen de woonlocaties het wekelijks 

terugkerend bewonersoverleg, zijn de grote tafels tijdens de pauzes en lunches op de dagbesteding nogal 

eens plaats voor levendige uitwisseling van meningen en ideeën en vragen begeleiders tijdens de 

regelmatige periodieke evaluaties nadrukkelijk aan de cliënt of ze op- of aanmerkingen hebben over de 

invulling en vormgeving van de zorg.  
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Cliënttevredenheidsonderzoek  

Voor wat betreft de meer planbare en meer formele instrumenten noem we hier als eerste het jaarlijks 

terugkerende, anonieme cliënttevredenheidsonderzoek. Uit het onderzoek van 2019 komt naar voren dat 

de cliënten doorgaans tevreden zijn. Wel hebben we besloten om voor 2020 drie versies van het 

onderzoek te maken, nl een voor beschermd wonen, een voor ambulante begeleiding en een voor de 

dagbesteding. We verwachten dat we daardoor per zorgactiviteit beter en specifieker door kunnen vragen. 

Een aandachtspunt uit het cliënttevredenheidsonderzoek 2019 bleek de verbetering van de bekendheid 

van de cliënten met de klachtenregeling. We hebben 

dit direct opgepakt door de klachtenregeling toe te 

voegen aan de fysieke cliëntenmap die elke cliënt 

thuis heeft. Ook komt de klachtenregeling periodiek 

terug op de agenda van het wekelijkse 

bewonersoverleg op de woonlocaties. We realiseren 

ons dat we minimaal eens in de drie jaar een 

cliënttevredenheidsonderzoek moeten uitvoeren. In 

het najaar van 2020 zullen we een erkend onderzoek 

selecteren en dat voor de eerste keer in 2021 

uitvoeren.   

 

Cliëntenraad  

Naast de hierboven geschetste inbedding van medezeggenschap hebben we in het najaar van 2019 

besloten om een cliëntenraad op te richten. Gelet op de achtergrond van onze cliënten hebben we ervoor 

gekozen vooralsnog geen familie of naasten op te nemen in de raad. Reden hiervoor is dat we onze 

meerderjarige cliënten optimaal willen ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke doelen en 

bestaande netwerken rondom de cliënt meer dan regelmatig weinig ondersteunend zijn. Begin december 

is het reglement van de cliëntenraad in lijn met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

vastgelegd, zijn drie cliënten bereid gevonden deel te nemen aan de raad en zijn alle cliënten middels een 

brief geïnformeerd over de cliëntenraad, de data waarop in 2020 bijeengekomen wordt en de manier 

waarop contact gelegd kan worden gelegd met de cliëntenraad. De cliëntenraad is lid van Het LSR.  We 

zetten erop in om de cliëntenraad zo goed mogelijk te ondersteunen en de leden te faciliteren bij het 

opstarten en door ontwikkelen van hun belangrijke rol.  
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Klachtenregeling  

Hoewel iedereen binnen ZEP XL zijn of haar best doet de werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten 

verlopen, kunnen er altijd klachten ontstaan. Om die reden beschikt ZEP XL over een klachtenprocedure, 

gebaseerd op de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Onze klachtenregeling staat vermeld 

op onze website en heeft een plaats in de fysieke cliëntenmap van iedere cliënt. De klachtenregeling wordt 

regelmatig bij de cliënten onder de aandacht gebracht, zo ook tijdens de bewonersoverleggen op onze 

beschermd woonvormen.  

Door middel van deze regeling wil ZEP XL elke klacht serieus nemen, deze eerlijk en onafhankelijk 
behandelen en proberen de ontstane onvrede weg te nemen. Als een cliënt of een naaste van de cliënt 
een klacht hebben, dan vindt ZEP XL het belangrijk voor de cliënt of diens naaste niet met de klacht blijven 
rondlopen. Maak je klacht kenbaar dan gaan we ermee aan de slag, is het devies. Cliënten kunnen met 
klachten terecht bij de medewerker die zorg verleent, bij de klachtenfunctionaris van ZEP XL of bij de 
onafhankelijke klachtencommissie waarbij ZEP XL is aangesloten. Cliënten hebben vanzelfsprekend het 
recht te kiezen welke manier het beste past.   
 
ZEP XL heeft van oudsher een externe onafhankelijke klachtencommissie. In de eerste helft van 2019 
hebben we besloten over te stappen en sindsdien is ZEP XL aangesloten bij de externe en onafhankelijke 
klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg en de daaraan verbonden, door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende, geschilleninstantie KPZ.  
 
 
 
 

 

Klachten 2019  

In 2019 zijn er vijf klachten binnen gekomen. Een klacht was ongegrond, drie zijn na overleg ingetrokken 

en een is in onderling overleg opgelost. Alle klachten zijn direct bij de organisatie ingediend en noch de 

externe klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg noch de geschilleninstantie KPZ zijn betrokken 

geweest bij de behandeling van de klachten. Wij zijn blij dat cliënten hun klachten direct bij ons kenbaar 

hebben gemaakt. Ondanks het feit dat elke klacht er een te veel is, zijn wij trots dat het aantal klachten 

beperkt was.  

 

  

  



   

18 
 

4. Bouwsteen 3: zelfreflectie in teams 

Lerende organisatie  

ZEP XL is een relatief jonge en lerende organisatie wat in de dagelijkse praktijk inhoudt dat reflectie oftewel 

terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren, essentieel is. Wie reflecteert houdt zichzelf 

een spiegel voor. Je staat stil bij hoe je je werk uitvoert en hoe je met anderen communiceert en werkt en 

wat er hierin kan verbeteren. Dit is iets wat we dagelijks binnen de begeleiding doen en binnen de 

begeleiding van onze stagiaires en leerlingen. 

Verbeterpunten, in de breedste zin van het woord, vormen een 

structureel agendapunt in de teamvergaderingen van de 

teamleiders en coördinatoren. Vanwege de korte lijnen en 

‘ontschotte’ manier van werken worden verbeterpunten snel 

opgepakt en uitgezet binnen de organisatie en wordt het belang 

van intervisie binnen de teams binnen de gehele organisatie 

ondersteund. Binnen ZEP XL is tevens een vertrouwenspersoon 

aangesteld die input kan leveren voor verbetervoorstellen en 

(on) gevraagd advies of aanbevelingen kan aandragen binnen de 

organisatie.  

Vanaf 2015 is onze organisatie gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen van het ISO 9001: 2015-

certificaat en jaarlijks vindt er een audit plaats binnen de organisatie volgens, in overeenstemming met de 

gestelde kwaliteitsnormen om onze kwaliteit en cliëntveiligheid te borgen. Dit vormt ook een moment van 

toetsing en reflectie op onze wijze en uitvoeren van de begeleiding. Aandachtspunten die in 2019 vanuit 

de audit volgens de PDCA-cyclus zijn ingevoerd en geborgd binnen de organisatie zijn de veilige principes 

in de medicatieketen en de meldcode huiselijk geweld.  

MIC-meldingen 

MIC-meldingen binnen de organisatie die ook volgens de PCDA-cyclus geborgd zijn binnen de organisatie 

vormen tevens input voor reflectie op ons handelen. De MIC-meldingen worden besproken in de MIC-

commissie, waarin deze incidenten worden geanalyseerd en verbetermogelijkheden worden besproken. 

De MIC-commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van het zorgmanagement en de 

opleidingscoördinator. Het management beslist over de verbeteringen (indien nodig) en maakt SMART-

geformuleerde afspraken en wijst een verantwoordelijke aan voor de realisatie van de afspraken, waarvan 

het management de voortgang toetst.  

De evaluatie van de MIC-commissie is gericht op soorten meldingen, wijze van afhandelen en 

verbeterpunten:  

➢ Waarover gaan de meldingen en wat valt hierin op? 

➢ Waar worden de meldingen gemaakt (locaties)? 

➢ Hoe is het incident afgehandeld en is hiermee het incident afgesloten? 
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➢ Is de melding als een leermoment gebruikt (en op welke wijze)? 

➢ Welke verbeterpunten komen er voort uit de melding en  

➢ Betreft het een individueel verbeterpunt of moet dit ZEPXL breed ingezet worden? 

 

De verbeterpunten en de daarbij behorende acties worden: 

➢ Besproken in het overleg teamleiders/zorgmanager en worden er acties ter verbetering van de 
kwaliteit van handelen doorgevoerd; 

➢ Gebruikt voor het opleidingsjaarplan; 

Gebruikt als input voor het opstellen van het jaarplan. 

In 2019 hebben we naar aanleiding van een incident een melding moeten maken bij de GGD, de door de 

gemeenten in onze regio aangewezen toezichthouder voor de Wmo. De GGD heeft een onderzoek 

ingesteld en afgerond. De GGD is bevoegd te bepalen of een incident gemeld moet worden aan de 

inspectie IGJ en heeft bepaald dat dat voor deze specifieke melding niet hoefde te gebeuren. In totaal zijn 

er 28 incidentmeldingen geweest in 2019 en 6 meldingen hebben geleid tot verbeterpunten.  

Doordat de opleidingscoördinator betrokken is bij de MIC-commissie kan er snel geschakeld worden 

mocht er een scholingsbehoefte worden vastgesteld zodat deze ontwikkeld en uitgezet kan worden binnen 

de organisatie. Concreet hebben de incidentmeldingen geresulteerd in een serie gestructureerde team-

intervisies en trainingen op maat. De teamleiders en coördinatoren zijn daarnaast allemaal in 2019 intern 

getraind in de collegiale opvang en ondersteuning van hun collega’s zodat ze deze zo goed mogelijk kunnen 

bijstaan mocht zich dit voordoen. Goed zorgen voor elkaar is immers de basis om goed te kunnen zorgen 

voor de cliënt! 

Verbeterpunten 

In 2019 is na analyse van de incidenten een formulier samenwerkende ketenpartners voor elke cliënt 

ingevoerd en geborgd binnen de organisatie. Zo is per cliënt in een oogopslag inzichtelijk welke instanties 

er bij de cliënt betrokken zijn. Ook is er ten behoeve van de medewerkers een kwaliteitsslag gemaakt in 

de formats en vindbaarheid van documenten op de server. Daarnaast heeft het invoeren van persoonlijke 

signaleringsplannen in 2019 veel aandacht en prioriteit gehad binnen de organisatie, waarop ook scholing, 

training en ‘coaching on the job‘ is uitgezet. Het preventief kunnen acteren bij het signaleren van een 

mogelijke verstoring in de balans van de cliënt draagt immers bij aan het vóórkomen van incidenten. 
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Erkend leerbedrijf 

ZEP XL is naast een lerende organisatie een erkend leerbedrijf voor opleidingen passend bij onze 

(dagelijkse) begeleiding en werkzaamheden van verschillende niveaus (van niveau 1 tot aan Hbo-niveau in 

de sectoren economie en administratie, (entree-)opleidingen zorg en welzijn, sport en beweging en 

horeca). Daarnaast nemen wij deel aan werkveld-bijeenkomsten en klankbordgroepen van verschillende 

opleidingen en scholen ten aanzien van de ontwikkeling van verdere mogelijkheden in het werkveld en 

onze organisatie. Dit zorgt ervoor dat onze werknemers worden uitgedaagd om hun handelen uit te leggen 

aan stagiaires en dit bevordert de bewustwording ten aanzien van het leveren van kwaliteit en de reflectie 

hierop. 

Binnen het bedrijf zijn nu een aantal collega’s op basis van een dienstverband 

werkzaam die in eerste instantie als stagiaire zijn binnengekomen. Naast het 

gegeven dat stagiaires hun eigen leertraject volgen, worden stagiaires nadrukkelijk 

uitgedaagd om ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ZEP XL als 

zorginstelling met de daarbij horende normen, waarden en cultuur. Zo heeft elke 

stagiaire een specifieke (kwaliteits-)opdracht passend bij zijn/ haar opleiding en 

BPV-plek binnen onze organisatie. Voor ZEP XL betekent dit dat we constant 

voeding houden met het onderwijsveld en de ontwikkelingen in de zorg en willen 

we deze innovaties verder stimuleren en ontwikkelen binnen onze organisatie.  

Door de opzet van verschillende gedifferentieerde taken binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de 

functie als werkbegeleider voor stagiaires worden medewerkers uitgedaagd een actieve bijdrage te 

leveren aan het actief bevorderen van het leerklimaat. ZEP XL leidt nu stagiaires op en biedt hun de 

mogelijkheid door te kunnen groeien binnen onze organisatie. Onze stevige inzet als leerbedrijf is naast 

de doorontwikkeling van kwaliteit ook ingegeven door de flinke krapte op de arbeidsmarkt. Door prettige 

en leerzame stages aan te bieden hopen wij jonge medewerkers aan onze organisatie te kunnen binden.  
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Ontwikkeling teamleiders en coördinatoren 

In het kader van ‘goed voor jezelf zorgen’ hebben de collega’s, coördinatoren en teamleiders oog voor 

elkaar en hun teamgenoten. Signalen die wijzen op mogelijke verstoringen worden binnen de organisatie 

opgepakt en indien nodig krijgt de medewerker extra ondersteuning.  

De teamleiders en coördinatoren zijn allen in 2019 geschoold via Careflex om hun competenties als 

leidinggevende verder te ontwikkelen en om de visie, de missie en de cultuur van ZEP XL binnen hun eigen 

onderdeel op een gedegen manier uit te dragen, te ontwikkelen en te borgen binnen hun team en de 

organisatie. In afstemming met de teamleiders en de coördinatoren zal een op maat afgestemde 

teamtraining worden ontwikkeld in 2020 om elk onderdeel van de organisatie te scholen op de gevraagde 

specifieke kennis, kunde en vaardigheden.  

Werkprocessen zijn dit jaar doorontwikkeld samen met de teamleiders en coördinatoren en zullen de basis 

gaan vormen voor een stabiele organisatie. Deze unieke werkwijze neerzetten met een eigen cultuur 

betekent investeren in onze mensen. Voor de versterking van de eigen kracht en kunde zal in eerste 

instantie worden gewerkt aan het ontwikkelen van leiderschap en de daarbij horende taken en 

verantwoordelijkheden. 

De toekenning van subsidie in 2019 vanuit het ESF-

traject in het kader van het project: Duurzame 

Inzetbaarheid: “Veilig, Duurzaam & Lean” (VDL)” had als 

doel om een opleidingsstrategie te formuleren waarin 

welbevinden, competenties en capaciteit en zelfsturing 

voor medewerkers voorop stond en zal in 2020 verder 

geïmplementeerd worden binnen de gehele organisatie.  

Eind 2019 heeft ZEP XL een ‘heidag’ en een management-game georganiseerd voor medewerkers vanuit 

de verschillende organisatieonderdelen om vanuit het heden samen de blik naar de toekomst te richten 

en wat hierin belangrijke pijlers zullen zijn. ZEP XL blijft investeren in het duurzaam inzetten van haar 

medewerkers zodat kwalitatief hoogwaardige zorg blijvend geleverd kan worden, vanuit maatwerk voor 

de cliënt. In 2020 zetten we dit proces voort.  

Effectieve communicatie 

Het belang van effectieve communicatie binnen een lerende organisatie als ZEP XL is essentieel en NLP is 

door ZEP XL als methode effectief gebleken om resultaten te bereiken op het gebied van reflectie van de 

medewerkers en doorontwikkeling van kwaliteit. Sinds 2019 is ZEP XL een van de initiatiefnemers om NLP 

Vivante vanuit onze trainingslocatie van ZEP XL in Bergen op Zoom aan te bieden. NLP Vivante biedt een 

tweetal opleidingen aan: NLP Practitioner en NLP Master practitioner.   
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Opleidingsstrategie 

De opleidingsstrategie voor individueel én groepsleren binnen ZEP XL is gebaseerd op de 3 C’s, 

competenties, capaciteit en continuïteit. In 2020 wordt deze strategie verder ingevoerd binnen de 

organisatie. Door deze systematiek kan ZEP XL aantonen dat zij verantwoordelijkheid neemt voor de 

duurzame inzetbaarheid van haar personeel met de focus op: competenties, capaciteit en continuïteit van 

inzet van haar mensen en zorg op maat door: 

 • Invoeren van de POP-plannen gekoppeld aan de functioneringsgesprekken, waarmee de 
 competenties en het welzijn van de medewerkers gemeten en verbeterd worden aan de hand 
 van bovengenoemde opleidingsstrategie; 
 • Onderzoek naar werkmethode en efficiency, zodat tijd wordt vrijgespeeld met als doel; juiste 
 aandacht voor de cliënt en juiste aandacht voor administratie, teambuilding en andere zaken en 
 het komen tot verbeterplannen; 
 • Een leercultuur creëren om startkwalificatie-niveau te behouden, werknemers te laten 
 doorgroeien binnen de organisatie vanuit een kwaliteit gedreven houding met aandacht voor 
 zorgprocessen en hieraan verbonden regelgeving en reflectie, als sleutel tot duurzame 
 inzetbaarheid. 
 
Het doel van de opleidingsstrategie is:  
Flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het leveren van zorg op maat. Door het invoeren 
van een leercultuur en vereenvoudiging van het werkproces wordt duidelijker zichtbaar wat de 
verbeterbehoefte is en hoe werkzaamheden vanuit kwaliteitsbewustzijn en continue verbetertrajecten 
kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kan differentiatie binnen functies tot een betere teambuilding leiden 
waarmee tevens beter gewerkt kan worden, uitgaande van de kracht van de medewerker en zijn functie 
en rol binnen het team (waarderende benadering). 
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5. Bouwsteen 4: kwaliteitsrapport en visitatie 

Op verschillende manieren is in het afgelopen jaar door derden meegekeken naar onze organisatie. In de 

inleiding hebben we opgemerkt dat ZEP XL in het najaar van 2019 als Wtzi instelling is toegelaten. Er is in 

de korte tijd die ons tot eind 2019 restte geen ruimte geweest voor gedegen reflectie op het element van 

de visitatie zoals die in het kwaliteitskader staat omschreven. Hiervoor wordt in 2020 ruimte gemaakt. Dat 

laat zoals gezegd onverlet dat onze organisatie zich op verschillende niveaus in gesprek met derden heeft 

verantwoord en dat er meegekeken is in onze organisatie. Welke instrumenten dit waren zetten we 

hieronder op een rij.  

 

Toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen 

Als onafhankelijk toezichthoudend orgaan van ZEPXL B.V. is een Raad van 
Commissarissen (RvC) ingesteld. Op 2 september 2019 zijn toegetreden als 
voorzitter van de RvC de heer Jacob (Jaap) Bezemer, een ervaren jurist en 
adviseur in het bedrijfsleven, en mevrouw Marieke Eveline (Marieke) Schouten, 
opgeleid als specialist ouderengeneeskunde en fractievoorzitter D66 in de 
gemeente Dongen.  Vanaf 26 mei 2020 versterkt de heer Paulus Bastianus (Paul) 
de Vogel de RvC met zijn brede financiële kennis en ervaring. De RvC is statutair 
geborgd en de leden van de RvC zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 
In 2019 heeft de Raad van Commissarissen een aantal keer formeel en informeel 
overleg gevoerd met het bestuur, maar in 2020 zal pas voor de eerste keer de 
gehele toezichtcyclus kunnen worden doorlopen.    

Toetsing door en contact met gemeenten  

Zoals elk jaar hebben we ook in 2019 een jaargesprek gevoerd met alle gemeenten waar we een contract 
me hebben in het kader van de Wmo. Het betrof gesprekken op beleidsniveau met de collega’s van de D6 
gemeenten, de Brabantse Wal gemeenten en Centrumgemeente voor beschermd wonen, de gemeente 
Bergen op Zoom. Aan de basis van deze gesprekken ligt een uitgebreide agenda die ingaat op de zorg, de 
organisatie, kwaliteit, tevredenheid cliënten, communicatie en relatie met de collega’s van de gemeenten 
en lopende zaken. In deze gesprekken komt de financiële verantwoording niet aan de orde. Daarvoor 
hanteren de gemeente een andere route, namelijk die van de productieverantwoording. Ook in 2019 is 
deze productieverantwoording binnen de deadline van 1 april ingeleverd.  

Naast de jaargesprekken is er op verschillende momenten in het jaar contact met de diverse gemeenten. 
Heel frequent is het contact en de afstemming over individuele cliënten met de collega’s van de Wmo 
uitvoering. Op beleidsniveau is er periodiek overleg in de vorm van deelname aan de fysieke overlegtafel 
beschermd wonen van de gemeente Bergen op Zoom. We maken geen deel uit van de fysieke overlegtafel 
van de D6 gemeenten en de Brabantse Wal gemeenten, maar we zijn wel op de hoogte van hetgeen daar 
wordt besproken. Naast deze periodieke overleggen nemen we deel aan werkgroepen die de gemeenten 
initiëren. Deze bijeenkomsten zijn inhoudelijk divers en afhankelijk van het onderwerp zorgen we ervoor 
dat onze organisatie vertegenwoordigd is. Met alle beleidsmedewerkers van de diverse gemeenten kan 
snel geschakeld worden als de situatie daarom vraagt en we beantwoorden de zeer regelmatige informatie 
uitvragen van de gemeenten zo goed mogelijk.  
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Inspectiebezoeken door GGD West Brabant 

De GGD West-Brabant is op verzoek van de gemeenten in onze regio aangewezen als toezichthouder. In 
opdracht van de gemeenten voert de GGD-inspectiebezoeken uit.  Op 13 juni 2019 heeft de GGD een 
inspectie uitgevoerd in opdracht van de D6 gemeenten en de Brabantse Wal gemeenten en deze was 
toegespitst op de ambulante zorgverlening. De GGD heeft daarvoor een toetsingsinstrument ontwikkeld 
waarbij aan de hand van de volgende hoofdstukken allerlei verdiepingsvragen worden gesteld. De 9 
hoofdstukken gaan over: ondersteuningsplan, beroepskrachten en niet-professionele inzet, verklaring 
omtrent het gedrag, medezeggenschap, klachtenregeling, privacy, veiligheid 
& gezondheid, meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling en 
kwaliteit organisatie. De inspectie bestond uit documentenonderzoek, 
interview met medewerkers en bezoek aan ons kantoor in Bergen op 
Zoom. Met trots schrijven we dat deze inspectie een positief rapport heeft 
opgeleverd.  

Jaarlijkse externe audit  

ZEP XL voldoet aan de ISO 2009:2015 norm en beschikt over een certificaat met nummer 

2184155. Jaarlijks voert Dekra Certification B.V. de externe audit uit.  Op 2 en 9 mei 2019 

is onze organisatie uitvoerig getoetst. De toetsing omvat documentenonderzoek, 

interviews met directie en medewerkers, visitatie van hoofdkantoor en visitatie van een 

woonlocatie. De audit is naar tevredenheid verlopen en het rapport bevestigt dat onze 

organisatie zichtbaar en toetsbaar aan verbeteringen heeft gewerkt. We zijn ruim 

geslaagd. Een 10 is enkel voor de meester, en onder aansturing van onze 

kwaliteitsafdeling worden de aandachtspunten opgepakt en uitgezet.  

 

Externe toetsing op voorbereiding Wlz GGZ aanvraag en Wlz jaarverantwoording 

In de loop van 2019 is besloten om in 2020 een contractaanvraag te doen bij zorgkantoor CZ voor de Wlz 

GGZ. We hebben flink gewerkt aan het naar ons toe halen van de eisen die de Wlz aan organisaties stelt 

en geïnventariseerd op welke punten onze organisatie moest investeren om aan die eisen te voldoen. 

Concreet heeft dit geleid tot verschillende werkzaamheden, een aantal daarvan zijn elders in dit rapport 

al aan bod gekomen, maar het betreft onder meer het aanpassing van de statuten, het inregelen en borgen 

van het toezicht door de instelling van de Raad van Commissarissen, de borging van de Governance Code 

Zorg, aanpassing van de klachtenregeling en het doorlichten en aanpassen van de bedrijfsverzekeringen. 

Bij al deze wijzigingen heeft onze directie zich naast de inzet van interne expertise laten adviseren door 

een externe jurist met aantoonbare ervaring met kleinschalige zorgorganisaties. Ook voor wat betreft de 

jaarverantwoording Zorg en Jeugd heeft onze directie vroegtijdig erkend dat de daarin gestelde eisen 

aanpassingen zou vragen voor de organisatie. Eind 2019 is daarom advies ingewonnen van een externe 

accountant waardoor in de eerste helft van 2020 een proces kan worden ingezet om, daar waar nodig, 

administratieve processen te verbeteren en aan te scherpen. 
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Zorg gerelateerde externe feedback in de keten 

ZEP XL werkt in haar huidige activiteiten samen met een breed scala partijen en organisaties. Hierbij is te 

denken aan andere zorgaanbieders, maar ook aan onder andere het Veiligheidshuis, OGGZ, Novadic 

Kentron, behandelaren, maatschappelijke opvang en maatschappelijk werk, het 

Regionaal Kompas en de woningcorporaties, wijkagenten, huisartsen, 

bewindvoerders en Samen in de Regio – een platform waar 

maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheid, zorg en 

onderwijs bij elkaar komen en elkaar proberen te versterken. Deze 

laatste contacten zijn vooral nuttig voor onze activiteiten in het 

kader van de oriëntatie en toeleiding naar geschikte en passende 

(betaalde of onbetaalde) werkzaamheden voor onze cliënten.  

 

In deze diverse samenwerkingsrelaties draait het om 

afstemming of bespreking van zorginhoudelijke kwesties. Wij 

ervaren dit intercollegiaal contact als bijzonder prettig, 

constructief en zinvol. We leren van elkaar en zoeken met 

elkaar naar oplossingen voor problemen die zich voordoen 

rondom individuele cliënten en vanzelfsprekend komen in die 

contacten ook af en toe problemen aan bod die zich in de 

keten voordoen. Het gaat met andere woorden om 

werkrelaties in de keten op zowel uitvoerend zorgniveau en 

om contacten en uitwisseling op beleidsmatig of bestuurlijk niveau. Een aantal van deze 

samenwerkingsvormen hebben een formeel karakter in de zin dat er een overeenkomst of iets 

vergelijkbaars aan ten grondslag ligt, maar de meeste samenwerkingen kennen geen formele inbedding. 

Dat laatste doet aan de aard en effectiviteit van de samenwerking geen afbreuk. Integendeel, we zijn dan 

met elkaar vraag- en oplossingsgericht bezig om het best mogelijk voor cliënten te doen.  

Tot slot is noemenswaardig dat we actief lid zijn van landelijke opererende Branchevereniging 

Kleinschalige Zorg (BVKZ). We nemen deel aan kennisbijeenkomsten die de BVKZ organiseert, hebben een 

prettige band met directie en medewerkers van deze vereniging, en maken dankbaar gebruik van de 

informatie die de vereniging met haar leden deelt.  

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners van harte voor hun inbreng, hun professionele feedback en 

samenvattend merken we op dat onze organisatie breed ingebed is in de lokale, regionale en landelijke 

zorgcontext. We kijken in de loop van 2020 graag naar bestendiging, verbetering en - waar aan de orde en 

relevant - naar uitbreiding van onze samenwerkingsrelaties, als dat duidelijke meerwaarde heeft voor onze 

cliënten, onze organisatie en de samenwerking in de keten heeft.  
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Bijlage 1: Vragenlijst: kwaliteit van leven1 

 
Tevredenheid met het leven. 
Deze schaal beoogt een idee te geven van uw tevredenheid met uw leven op dit moment. Pas als men 
weet wat goed gaat en wat minder, kan op zinvolle wijze verandering worden aangebracht. 
 
Geef een score op ieder gebied die het beste uw tevredenheid op dat gebied aangeeft. Hoe hoger cijfer u 
geeft, hoe meer tevreden u bent. Het cijfer "1" geeft aan dat het leven absoluut niet slechter kan. Het 
cijfer "10" geeft aan dat het leven vandaag een absoluut hoogte punt heeft bereikt en dat het niet beter 
kan. Slechts zelden komen dergelijke extremen voor! 
 
 
1. Alcohol- en/of druggebruik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2. Wonen     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3. Huishouden     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4. Werk/opleiding    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5. Financiën     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6. Sociaal leven     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7. Persoonlijke gewoonten   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
8. Relatie met partner    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
9. Familie     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
10. Justitie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
11. Emotioneel     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
12. Communicatie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
13. Gezondheid     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
14. Seksualiteit     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
15. Spiritualiteit & Religie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
16. ……………………    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
17. Algemeen     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
 
 
 
Naam: ..................................................................................... 
Geboortedatum: ....-....-...... 
Datum: .... - ....- ...... 
 
 
 
 
 
 

 
1 Vertaald door H.G. Roozen. Deze vragenlijst is grotendeels ontleend aan Meyers R.J. & Smith J.E., Clincal Guide 

to Alcohol Treatment: The Community Reinforcement Approach, The Guilford Press, 1995 en deels aan Otten J.S., 
Kort en Goed: Hulp bij Alcoholproblemen, Ampersand, 1997. 
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Een ideaal leven. 
Zojuist heeft u een score gegeven op bepaalde levensgebieden. Geef nu op ieder gebied aan welke 
gebeurtenissen zouden optreden in een voor u Ideaal leven. Drie aanwijzingen bij het invullen: houdt het 
kort; wees specifiek in plaats van algemeen en gebruik een positieven formulering ("opruimen" versus 
"geen rommel maken", bijvoorbeeld). 
 
Op het gebied van alcohol- en/of druggebruik zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
Op het gebied van wonen zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
In het huishouden zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
Op het gebied van werk/opleidingen zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
Op het gebied van financiën zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
Op sociaal terrein zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
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Wat betreft mijn persoonlijke gewoontes zou ik willen dat: 
1. ................................................................................................... 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
4. ................................................................................................... 
 
Op het gebied van de relatie met mijn partner zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
 
Wat betreft mijn familie zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
 
Op justitieel gebied zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
 
Op emotioneel gebied zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
 
Wat betreft communiceren met anderen zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
 
Wat betreft mijn gezondheid zou ik willen dat: 
1. ..................................................................................................... 
2. ..................................................................................................... 
3. ..................................................................................................... 
4. ..................................................................................................... 
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Op het gebied van seksualiteit zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
Op het gebied van spiritualiteit & religie zou ik willen dat: 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
Op het gebied van ………………………………….. zou ik willen dat: 

1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
 
In het algemeen zou ik graag willen dat: 
1. ..................................................................................................... 
2. ..................................................................................................... 
3. ..................................................................................................... 
4. ..................................................................................................... 
 

 

 

 

 


