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De continue veranderingen die nodig waren om in 

te spelen op de pandemie, heeft veel flexibiliteit 

van onze medewerkers gevraagd. ORO is dan ook 

trots op hoe alle medewerkers zich volop inzetten 

onder het mom van ‘als iets niet kan, hoe dan wel’. 

Op die manier zorgen zij ervoor dat iedere dag het 

geluk en welzijn van onze cliënten voorop blijft 

staan. Op creatieve wijze zijn dan ook weer mooie 

evenementen georganiseerd voor onze cliënten. 

Zo is de jaarlijkse Verwendag net als voorgaand 

jaar met succes verruild voor een groot aantal 

Verwendozen die op de locaties bezorgd werden. 

Ook heeft er een livestream ORO Toppers plaats-

gevonden en is het jaar afgesloten met een 

sfeervolle ‘kerstsnoezel’ waar op afspraak iedere 

locatie veilig terecht kon.

Het moge duidelijk zijn: ook in 2021 hebben 

we samen mooie dingen bereikt. Gezamenlijk 

hebben we gewerkt aan de doelstellingen uit 
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HET JAAR 2021 STOND IN HET TEKEN VAN ‘MET EEN OPEN VIZIER NAAR DE TOEKOMST 

KIJKEN’. HET CORONAVIRUS STAK GEDURENDE 2021 WEER IN GOLVEN DE KOP OP. 

DIT BRACHT CONTINU RISICO’S EN UITDAGINGEN MET ZICH MEE. ORO ZOU ORO NIET 

ZIJN ALS WE DIT NIET ZOUDEN OMBUIGEN NAAR KANSEN. WE ZIJN SAMEN BLIJVEN 

ZOEKEN EN KIJKEN NAAR MOGELIJKHEDEN OM AAN HET GELUK VAN ONZE CLIËNTEN 

BIJ TE DRAGEN. OM DE PANDEMIE GOED TE BLIJVEN MANAGEN EN IN TE SPELEN 

OP WAT AAN MAATREGELEN NODIG IS, IS DE CENTRALE AANSTURING DOOR HET 

COÖRDINATIETEAM CORONA GEHANDHAAFD. HIERMEE HEBBEN WE DE LIJN VAN 

2020 VOORTGEZET.

VOORWOORD VAN DE BESTUURDER

METEN VAN SUCCES

LOYALE KLANTEN & GROEI 

GELUKKIGE & BEVLOGEN MEDEWERKERS

EEN DUURZAME ORGANISATIE

INTERNE SAMENSPRAAK

https://www.youtube.com/watch?v=dW9k_nzzu-A
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de Strategische A3. In deze Strategische A3 is de 

strategische notitie ‘Morgen wordt vandaag bedacht’ 

geoperationaliseerd onder drie pijlers:

1  Loyale klanten en groei 

2  Bevlogen medewerkers 

3  Een duurzame organisatie

Per pijler waren doelstellingen benoemd voor 2021. 

Afgelopen jaar hebben we onder meer weten te 

bereiken dat we nog beter kunnen inspelen op de 

wensen en behoeftes van onze cliënten door 

enerzijds bij een grotere populatie tevredenheids-

metingen uit te voeren en anderzijds het ISO-certi-

ficaat zonder minors en majors weten te behouden 

en is de Wet zorg en dwang verder in de organisatie 

ingeregeld. Daarnaast hebben we een medewerkers-

geluksmeting uitgevoerd, met een mooi resultaat. 

Hiermee laten we zien dat we ook tijdens een 

pandemie hebben doorontwikkeld op het gebied 

van kwaliteit. 

Toch was 2021 ook een uitdagend jaar. Zo staat 

het financiële resultaat onder druk, mede door de 

onzekere financiering door de coronapandemie. 

Daarnaast ervaarde men afgelopen jaar een extra 

hoge werkdruk en minder onderlinge verbinding. 

In het managementteam hebben diverse wisselingen 

plaatsgevonden en was het zoeken naar een nieuwe 

balans in dynamiek. En helaas bleek uit tevredenheids-

onderzoek dat onze cliënten en cliëntvertegen-

woordigers op een aantal punten minder tevreden 

zijn over ORO. Belangrijke signalen waar ORO mee 

aan de slag gaat. 

Om ervoor te kunnen zorgen dat ORO ook in de 

toekomst blijft bijdragen aan het geluk van kwets-

bare mensen is het naast groei noodzakelijk om de 

basis op orde te brengen. We gaan daarom in 2022 

aan de slag met een plan van aanpak ‘basis op orde’ 

met doelen op de drie pijlers (cliënt, medewerkers, 

bedrijfsvoering). De strategische insteek voor de 

komende drie jaar is opgenomen in de nieuwe 

Strategische A3. Daarin hebben we meer haalbare 

ambities en doelstellingen geformuleerd voor de 

korte en lange termijn. Financiën, verbinding en 

focus vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. 

Als afsluiting blikt ORO in 2021 ook terug op een 

mooie feestelijke gelegenheid. Het 25-jarig bestaan 

van ORO! Om dit extra goed te vieren zijn in dat 

kader 25 wensen van cliënten in vervulling gebracht. 

Een aantal van die verrassingen betroffen: een 

make-over, een bezoekje aan het draaiorgelmuseum, 

een fotoshoot met een paard, een ritje in de auto van 

Bassie en Adriaan, een ontmoeting met astronaut 

André Kuipers en een op maat gemaakt Harry Potter 

kostuum. De cliënten hebben met volle teugen 

genoten en kijken terug op een fantastische 

verrassing. 

Rest mij nog onze medewerkers, vrijwilligers en 

management enorm te bedanken voor hun inzet van 

het afgelopen jaar en hun onmisbare bijdrage aan 

het levensgeluk van onze cliënten. Veel leesplezier! 

 

 

Jan Roelofs
Raad van Bestuur ORO

    ‘ Trots op 
deze geweldige 
   club mensen’ 
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ORO is een zorgaanbieder gespecialiseerd in zorg, 

ondersteuning en begeleiding van mensen van alle 

leeftijden met een verstandelijke beperking of een 

ontwikkelingsachterstand. In de Peel zijn we de 

aanbieder met het breedste pakket aan diensten 

op het gebied van wonen & slapen, eten & drinken, 

werk & dagbesteding, bewegen en leren & vrije tijd. 

Ruim 1500 medewerkers en meer dan 800 vrijwilli-

gers zetten zich in om een bijdrage te leveren aan 

onze missie. De methodiek van Supportgericht  

Werken (SGW) gebruiken we als basis om onze 

missie uit te voeren.

Om te kunnen meten of ORO succesvol is in het 

bereiken van deze missie zijn er voor 2021 drie 

resultaatgebieden met bijbehorende indicatoren 

vastgesteld. De resultaten hiervan leveren waarde-

volle leer- en verbeterinformatie op, waardoor ORO 

continu kan (bij)sturen op de bijdrage die we leveren 

aan het geluk van cliënten. Deze kwaliteitsrappor-

tage is opgesteld aan de hand van de drie resultaat-

gebieden. Elk resultaatgebied vormt een hoofdstuk 

van de rapportage en sluit af met tips en tops. 

Hierin geven we aan wat goed ging  en wat beter 

kan. In het laatste hoofdstuk lees je de reacties 

op de rapportage van de OR, CCR en RvT op deze 

rapportage. De reikwijdte van deze kwaliteits-

rapportage betreft alle cliënten van ORO. 

IEDER MENS IS UNIEK EN IEDER MENS HEEFT TALENTEN. ORO RICHT ZICH GRAAG 

OP DEZE TALENTEN EN ONZE MISSIE IS ‘KWETSBARE MENSEN GELUKKIG MAKEN’. 

VANUIT DEZE GEDACHTE WORDT ER OP ALLE NIVEAUS BINNEN DE ORGANISATIE 

GEWERKT. IEDEREEN WIL HIER GRAAG ZIJN BIJDRAGE AAN LEVEREN. GELUK BESTAAT 

VOOR ONS UIT TWEE DINGEN: ZELF REGIE OVER JE EIGEN LEVEN KUNNEN VOEREN ÉN 

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING. MENSEN KOMEN NAAR ORO OM EEN FIJN EN GELUKKIG 

LEVEN TE LEIDEN.

METEN VAN SUCCES

ORO IN CIJFERS 2021

Aantal cliënten Wlz intramuraal 740

Aantal cliënten Wlz extramuraal 368

Aantal cliënten Wmo 415

Aantal cliënten Jeugdwet 274

Aantal cliënten persoonsgebondenbudget 126

Aantal cliënten eerstelijnszorg 
(NB deze cliënten zijn niet allemaal uniek) 221

Aantal cliënten voor rekening cliënt 74

Totaal aantal cliënten 2.218

Totaal aantal unieke cliënten* 1.930

* Omdat een cliënt gebruik kan maken van verschillende  

 financieringsvormen is het totaal aantal opgeteld per 

 financieringsvorm hoger dan het totaal aan unieke cliënten.
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LOYALE 
KLANTEN
& GROEI

    

IN DIT HOOFDSTUK BESPREKEN 
WE EERST EEN DIVERS AANTAL CLIËNT GERE- 

LATEERDE ONDERWERPEN. JE LEEST HOE ONZE MISSIE 
TOT UITING IS GEKOMEN IN HET 25-JARIG BESTAAN VAN ORO 
EN WELKE ONTWIKKELINGEN ER ZIJN RONDOM HET OPHALEN 
EN METEN VAN CLIËNTERVARINGEN. DAARNA GAAN WE IN OP 

ONZE GESTELDE KPI TEN AANZIEN VAN LOYALE KLANTEN 
EN GROEI EN WAT WE IN 2021 HEBBEN GEDAAN 

OM DE KPI TE BEREIKEN.
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25 JAAR ORO

LOYALE KLANTEN & GROEI

IN 2021 WAS HET 25 JAAR GELEDEN DAT STICHTING RIJTVEN EN DE 
OTHMARUSSTICHTING SAMEN ORO WERDEN. HET GELUK VAN CLIËNTEN 
STAAT BIJ ORO VOOROP, DAAROM MOCHTEN ALLE CLIËNTEN EEN WENS 
INSTUREN. TER ERE VAN HET 25-JARIG BESTAAN ZIJN VERVOLGENS  
25 WENSEN VAN CLIËNTEN IN VERVULLING GEGAAN.  

De CCR en 2 cliënten hebben samen de winnende wensen getrokken uit meer dan 280 

inzendingen. In de loop van het jaar zijn de meeste wensen in vervulling gegaan. 

Foto’s en filmpjes van de wensen zijn gedeeld op de social media van ORO en website 

www.oro.nl/25jaar. In elke uitgave van de OROskoop werd ook aandacht besteed aan de 

wensen en de geschiedenis van ORO, ook van voor 1996. Geluk is het overkoepelende 

gevoel dat in alle foto’s en filmpjes terugkomt. ORO is er trots op dat we deze extra 

geluksmomenten voor cliënten hebben kunnen organiseren. Via deze link  kom je bij 

foto’s en video’s van de wensen terecht. Het is goed te zien hoe cliënten hun geluks-

moment hebben beleefd. De wensen die door het coronavirus niet in 2021 uitgekomen 

zijn, worden in 2022 gerealiseerd. Het is de bedoeling dat in de komende jaren meer 

wensen, groot of klein, gerealiseerd worden. Deze jubileumactie heeft ons nogmaals 

laten inzien dat ook kleine wensen al voor groot geluk kunnen zorgen.

SEBASTIAAN 
Sebastiaan is superfan van Bassie en 
Adriaan. Het was dus een enorme verras-
sing dat er een clown bij zijn werk op de 
Rakthof kwam met allerlei cadeautjes. 
Nóg groter was de verrassing toen hij 
een rondje mee mocht rijden in de échte 
Bassie & Adriaan auto!

10

http://www.oro.nl/25jaar
https://www.oro.nl/25jaar/
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KLANTEN DIE ZICH GEHOORD EN GOED VOELEN, KOMEN GRAAG TERUG BIJ EEN ORGANISATIE. ZIJ ZULLEN DIE 

ORGANISATIE OOK BIJ ANDEREN AANBEVELEN. EEN LOYALE EN DAARMEE OOK EEN TEVREDEN KLANT IS DUS 

BELANGRIJK VOOR ORO. EEN KLANT KAN ZOWEL DE CLIËNT ALS DE CLIËNTVERTEGENWOORDIGER ZIJN. 

CLIËNTERVARINGEN

NPS staat voor Net Promotor Score waarmee aan 

cliëntvertegenwoordigers de vraag wordt gesteld: 

‘zou u ORO aanbevelen’? 

Hierbij kan een score gegeven worden van 0 tot 10. 

Een 0 betekent ‘zeer onwaarschijnlijk’, 10 betekent 

‘zeer waarschijnlijk’. 

Diegenen die een beoordeling geven tussen de  

0 en 6 noemt men ‘criticasters’. Bij 7 en 8 spreekt 

men van ‘passief tevredenen’. Diegenen die een  

9 of 10 als cijfer aangeven, zijn ‘promoters’. 

Daarnaast wordt er ruimte geboden om een inhou-

delijke reactie te geven. 

Helaas is de NPS-score van 2021 uitgekomen op 19. 

Dit is de laagste score sinds 4 jaar. Dit is erg jammer, 

vooral ook gezien de eerdere opmerking dat vanwege 

het toegenomen aantal reacties de uitkomst ook 

betrouwbaarder is. Het valt op dat het aandeel 

promoters is gedaald t.o.v. voorgaande jaren en het 

percentage criticasters verder is gestegen. Mogelijk 

dat het coronavirus en de gevolgen hiervan op de 

werkvloer een rol gespeeld hebben, zeker gezien de 

inhoud van de 3 meest genoemde verbeterpunten. 

De gestelde KPI is helaas niet behaald.

De 3 meest genoemde verbeterpunten zijn: 

1.  Blijven werken aan duidelijke communicatie tussen  

 ouders en medewerkers.

2.  Beter inspelen op behoeften van cliënt.

3.  Zorg voor stabiliteit in woongroepen, mede door  

 behoud van personeel.

HOE GAAN WE AAN DE SLAG OM TOT VERBETERING 
TE KOMEN? 
Samen met onze klantbelevingsmarketeer hebben 

een aantal wijkmanagers verbeterplannen opgesteld 

om te gaan werken aan cliënttevredenheid in hun 

wijk. Per wijk of zelfs per team zullen zij op verschil-

LOYALE KLANTEN & GROEI

NPS SCORE SCORE 0-6 SCORE 7-8 SCORE 9-10 AANTAL VERSTUURD AANTAL REACTIES

2021 19 16% 49% 35% 1139 29%  339 REACTIES

2020 27 13% 48% 39% 741 25%  188 REACTIES

2019 33 9% 49% 42% 634 26% 165 REACTIES

DE NPS-METING
Voor het resultaatgebied loyale klanten en groei is het 

volgende doel gesteld: 

De Net Promotor Score (NPS) is minimaal gelijk aan 
de score over 2020: 27. Daarnaast is het doel gesteld 
om 6,6% meer beoordelingen op te halen. 

Sinds 2018 meet ORO jaarlijks de klantloyaliteit met 

een NPS-meting. De meting van 2021 is uitgezet bij 

cliënten en vertegenwoordigers waarvan het 

e-mailadres bekend is in ONS. Voorafgaand aan de 

meting is er veel aandacht besteed aan het aanvul-

len van de e-mailadressen in ONS. Hierdoor kon de 

uitvraag naar 1139 adressen verstuurd worden en 

hebben we meer cliënten en vertegenwoordigers 

bereikt. Het absolute aantal reacties is dan ook bijna 

verdubbeld. Met een stijging van 180% hebben we 

het doel van 6,6% stijging ruimschoots behaald. Het 

aantal reacties per wijk is toegenomen, waardoor de 

uitkomsten op wijkniveau betrouwbaarder zijn dan 

de voorgaande jaren. 

CRITICASTERS

1

4

2

5

3

6

PASSIEF TEVREDENEN

7 8

PROMOTERS

9 10

CRITICASTERS PASSIEF TEVREDEN PROMOTERS

lende manieren en/of onderwerpen aan de slag gaan 

om de cliënttevredenheid te verbeteren. Hierdoor 

kan ORO invulling geven aan oplossingsrichtingen 

en anderen hierbij betrekken. 

Naast de inhoudelijke aanpak is ORO kritisch op 

het resultaat van de meting. Het uitzetten van de 

NPS-meting vraagt veel voorbereiding en inspan-

ning. Hoewel de uitkomsten steeds betrouwbaarder 

worden door het hogere aantal reacties, wordt de 

afweging gemaakt of deze uitvraag passend is 

om cliëntfeedback op te halen, of dat een ander 

instrument meer geschikt is voor de doelgroep. 

De afdeling marketing heeft daarom aanbevelingen 

gedaan om klantpanels te organiseren om klant-

feedback op te halen. Op deze manier wordt het 

(groeps)gesprek gevoerd met cliënten en vertegen-

woordigers in plaats van een digitale uitvraag, 

waar geen mogelijkheid is om direct door te vragen. 

Mogelijk levert dit meer gerichte input op om aan 

de slag te kunnen gaan i.p.v. enkel een score. 

Om verbeteringen per wijk door te kunnen voeren 

worden in sommige wijken al klantpanels geor-

ganiseerd.
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ONZE MISSIE IS ‘KWETSBARE MENSEN GELUKKIG MAKEN’ EN ONS VERTREKPUNT ‘GROEIEN VAN GELUK’. 

GROEIEN DOE JE DOOR JE TE RICHTEN OP DE DINGEN DIE JE GOED KUNT, JE TALENTEN. SUPPORTGERICHT 

WERKEN (SGW) IS DE METHODIEK DIE HELPT OM ONZE MISSIE IN DE PRAKTIJK VORM TE GEVEN. SGW 

HELPT ONZE MEDEWERKERS OM DE TALENTEN, KRACHTEN EN WENSEN VAN ONZE CLIËNTEN IN BEELD 

TE KRIJGEN EN DE REGIE OVER ZIJN OF HAAR LEVEN TE GEVEN. OMDAT SGW HET ‘DNA’ IS VAN DE 

WERKWIJZE VAN ORO, BLIJVEN WE HIEROP VOL ONTWIKKELEN. 

SUPPORTGERICHT WERKEN, PERSOONLIJK PLAN 
EN EIGEN REGIE

LOYALE KLANTEN & GROEI

SUPPORTGERICHT WERKEN
De methodiek van SGW dient als basis voor het 

Persoonlijk Plan (bij ORO gebruikte term voor het 

zorgplan) en is helemaal geïntegreerd in de werk-

wijze rondom het Persoonlijk Plan. SGW helpt onze 

medewerkers om krachten en wensen van onze 

cliënten in beeld te krijgen. Van iedere cliënt wordt 

een persoonlijk krachtenprofiel gemaakt. Aan de 

hand van dit profiel wordt samen met de cliënt een 

plan gemaakt om de krachten en mogelijkheden in 

te zetten bij het verwezenlijken van zijn of haar 

wensen, bij datgene wat de cliënt echt gelukkig 

maakt. De wens(en) uit het SGW Krachtenprofiel 

worden omgezet naar doel(en) in het Persoonlijk 

Plan. De doelen en acties kunnen ondergebracht 

worden in de levensdomeinen van SGW en worden 

beschreven in de taal van de cliënt. In deze werkwijze 

worden aanmerkelijke gezondheidsrisico’s benoemd 

als ‘kwetsbaarheden’. Bij elk geformuleerd doel in 

het Persoonlijk Plan is omschreven welke eventuele 

kwetsbaarheden professionals of familieleden zien 

bij dit doel en hoe hiermee omgegaan wordt. 

Door kwetsbaarheden en gemaakte afwegingen 

hierin consequent te beschrijven kan een door de 

cliënt gewenst doel steeds geëvalueerd en bijgesteld 

worden naar iets wat de cliënt kan leren.

Afgelopen jaren heeft ORO doorontwikkeld in 

scholings- en cursusaanbod SGW. Er zijn een tweetal 

cursussen opgezet om het netwerk rondom de cliënt 

te betrekken in de methodiek van SGW. De ene 

cursus richt zich op verbetering van de samen-

werking tussen ORO, cliënten en naasten: ‘Samen 

praten over goede zorg’. Deze heeft helaas nog niet 

plaats kunnen vinden vanwege het feit dat deze 

echt op locatie plaats dient te vinden en niet 

online. De andere cursus betreft een pilot die in 

2021 gedraaid is met workshops over SGW voor 

vrijwilligers. Deze pilot heeft geleid tot een gedif-

ferentieerd aanbod aan SGW workshops voor  

vrijwilligers, stagiairs, vakantiekrachten en flex-

medewerkers die minder dan 16 uur werkzaam zijn. 

Het gaat om de volgende workshops: 

• SGW Basis workshop: dit is vooral voor 

 medewerkers die werken met cliënten vanuit 

ambulant, LVB, begeleiding en ADL verzorging, 

Kind en Jeugd.

• SGW met Meer Mens workshop: dit is vooral voor 

medewerkers die werken met cliënten die vooral 

non-verbaal communiceren/intensieve zorg.

• SGW Leer Mij Kennen workshop: dit is vooral 

voor medewerkers die werken met cliënten met 

complex gedrag.

HET PERSOONLIJK PLAN 
ORO is al enkele jaren bezig met de vereenvoudiging 

van het Persoonlijk Plan. We willen makkelijk en slim 

een digitaal dossier bijhouden, zonder al te veel 

regeldruk. Deze tijd kunnen we namelijk niet 

besteden aan het gelukkig maken van onze cliënt. De 

methodiek van SGW is ten tijde van de vereenvoudi-

ging van het Persoonlijk Plan geïntegreerd hierin. 

Hiervoor stonden in 2020 scholingen gepland; zowel 

gericht op inzet van SGW als systeemtechnische 

kennis in ONS. Helaas is de implementatie vanwege 

corona vertraagd en is er een scholingsachterstand 

ontstaan. Medewerkers die in coronatijd graag 

wilden konden een digitale scholing volgen en SGW 

alsnog methodisch toepassen in het Persoonlijk 

Plan. Het doel voor 2021 was om de scholings- en 

kennisachterstand in te halen. Dit is gelukt door veel 

scholingsmomenten aan te bieden (zowel fysiek als 

digitaal) en de mogelijkheden tot vragen te stellen 

op locatie. Inmiddels is een groot deel van de teams 

geschoold. 

Met het doorvoeren van SGW in de Persoonlijke 

Plannen, zijn veel plannen geactualiseerd en sluiten 

deze nu beter aan bij de behoeften en sterke punten 

van de cliënt. Het vraagt nu nog aandacht om 

medewerkers vanuit verschillende disciplines 

(behandeling, dagbesteding, wonen) beter samen te 

laten werken in één Persoonlijk Plan. 

Onderdeel van het vereenvoudigde Persoonlijk Plan 

is het (jaarlijkse) evaluatieverslag. Daarnaast vragen 

we cliënttevredenheid uit vanuit Dit Vind Ik Ervan 

(DVIE). De methodiek van DVIE, ligt dicht tegen de 

methodiek van SGW aan. In theorie zou het elkaar 

kunnen/moeten versterken, maar in de praktijk blijkt 

dat medewerkers het gevoel hebben dat ze zaken 

dubbel uitvragen. Dit kan niet de bedoeling zijn. 

Een werkgroep bekijkt daarom of het mogelijk is om 

beide onderdelen samen te voegen in één uitvraag 

cliënttevredenheid. In samenspraak met het zorg-

kantoor wordt de samenvoeging verder uitgewerkt 

en loopt deze ontwikkeling door in 2022.  

Doordat we meer methodisch en digitaal zijn gaan 

werken is er ook vanuit wijkmanagers een vraag 

ontstaan naar digitale stuurinformatie. Er is een 

start gemaakt om een kwaliteitsmonitor in ONS 

zichtbaar te maken. Op deze manier wordt in allerlei 

lagen en vanuit verschillende verantwoordelijkheden 

de kwaliteit binnen ORO verhoogd met als doel de 

cliënt nog gelukkiger te kunnen maken. 
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Dagbestedingscentrum De Hommel vinden we op  

Het Rijtven. Sfeer en beleving staan centraal in de 

groepen die bedoeld zijn voor cliënten met een (zeer) 

ernstige verstandelijke beperking. De medewerkers 

zijn getraind in de non-verbale communicatie. Kijken, 

moeilijk verstaanbaar gedrag lezen en zo goed mogelijk 

inspelen op de wens van de cliënt. Met als ultieme doel, 

bijdragen aan een gelukkig leven van die cliënt.

LONGONTSTEKINGEN
Toen Moniek Leenen aan de SGW-opleiding begon, 

werkte ze nog niet zo lang op De Hommel. “Bij de 

opleiding ga je, om te oefenen, het SGW-traject aan 

met een cliënt die je zelf kiest. In mijn geval was dat 

Arko. Arko (20) heeft een zeldzame genafwijking waar 

we eigenlijk nog maar weinig van weten. Ik wilde Arko 

beter leren kennen gedurende het traject. Wat zit er 

achter zijn gedrag en hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

hij zich fijn voelt?” Onderdeel van SGW is een grondige 

bestudering van de voorgeschiedenis van een cliënt. 

Moniek: “Zijn medische geschiedenis was heftig. Veel 

operaties, al twaalf longontstekingen en pas enkele 

jaren geleden is de oorzaak van zijn beperking -het 

ontbreken van het SON-gen- bekend geworden.”

EIGEN REGIE
In de observaties zag Moniek dat Arko graag zoveel 

mogelijk zelf de regie heeft, dat hij goed kan aangeven 

wat hij wil en wat hij niet wil, maar ook dat hij zich toch 

vrij vaak afzondert en in zichzelf gekeerd is of lijkt. 

“Ik ben ook met moeder in gesprek gegaan”, vertelt 

Moniek. “Om een nóg completer beeld te krijgen. Arko 

heeft een stabiele thuissituatie en moeder kon ook een 

aantal tips geven die meteen erg van pas kwamen.”

MOOISTE MOMENT
De doorbraak kwam tijdens de coronaperiode. Moniek: 

“Omdat veel cliënten niet kwamen, was het erg rustig 

in de groep. Arko was er wel en het viel op hoe fijn hij 

het vond dat er meer ruimte en minder drukte was. Hij 

bewoog veel vrijer. Deed dingen die hij voorheen nooit 

deed. Hij ging zelfs een keer bijna languit op een mat 

liggen, terwijl hij anders altijd de controle en het 

overzicht wil houden door op zijn knieën te zitten. Toen 

hij zo ging liggen, ja, dat was het mooiste moment dat 

ik hier heb meegemaakt.” De moeder van Arko, Els van 

Well, herkent het beeld dat Moniek schetst. “Arko heeft 

een beperkt gezichtsvermogen. Als er te veel obstakels 

zijn of als er bijvoorbeeld rolstoelen staan of rijden, dan 

belemmert hem dat in zijn vrijheid.”

NIEUWE GROEPEN
Moniek ging met de observaties aan de slag. “We 

probeerden de voorspelbaarheid te vergroten en we 

pasten de indeling van het lokaal aan”, zegt ze, op het 

moment dat er weer meer cliënten naar de dagbeste-

ding komen. “De krukjes ruimen we op, de stoelen 

staan onder de tafel, de rolstoelen zetten we op een 

andere plaats. En bij de samenstelling van de nieuwe 

groepen, weten we nu dat Arko gebaat is bij bijvoor-

beeld meer rust en een kleinere groep. Daar kunnen 

we rekening mee houden.”

GELUKSMOMENTEN 
Moeder Els is blij met de aandacht die er voor Arko is. 

“We staan op het punt dat Arko hier ook gaat wonen”, 

vertelt ze met een hoorbare emotie in haar stem. 

“Maar dat is goed. Dit traject geeft nóg meer het 

vertrouwen dat ze Arko hier écht zien. Ze zien 

wanneer hij pijn heeft, ze zien waar hij blij van wordt. 

De betrokkenheid van deze mensen vind ik echt 

geweldig.”

Moniek is ondertussen blij met de stappen die ze, 

mede door het SGW-traject, heeft kunnen zetten. 

“Het gaat allemaal om kleine dingen”, zegt ze. “Kleine 

geluksmomenten. Je ziet dat Arko zich vrij voelt. Hij 

komt vrolijk binnen en gaat met een big smile weer 

weg. En dan zeg ik ‘kleine geluksmomenten’, maar 

eigenlijk zijn het natuurlijk hele grote successen die 

we hier samen, én met de ouders, bereiken. Arko is 

gelukkig. En daar worden wij allemaal heel blij van.”

LOYALE KLANTEN & GROEI

‘KLEINE GELUKSMOMENTEN ZIJN GROTE  SUCCESSEN’
MONIEK LEENEN, BEGELEIDSTER OP DE HOMMEL, VOND HET LEUK OM MEE TE DOEN AAN DE OPLEI-

DING SUPPORTGERICHT WERKEN. BETER LEREN KIJKEN NAAR DE CLIËNT, EEN VAN DE DOELEN VAN 

DE METHODIEK, DAAR IS NATUURLIJK NIKS MIS MEE, DACHT ZE. “MAAR OF IK ER IN DE PRAKTIJK 

OOK ECHT IETS AAN ZOU HEBBEN, DAAR TWIJFELDE IK WEL AAN”, ZEGT ZE EERLIJK.

SGW
SGW staat voor Supportgericht Werken. 
ORO heeft deze methodiek enkele jaren 
geleden omarmd omdat het de vertaling is 
van de missie en visie van ORO. We willen 
cliënten zelf de regie over hun leven 
geven, kansen bieden, uitdagingen, 
keuzes. Zodat ze zo optimaal mogelijk mee 
kunnen doen in de samenleving en hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Support-
gericht Werken helpt onze medewerkers 
om de krachten en wensen van onze 
cliënten beter in beeld te krijgen en het 
gesprek daarover aan te gaan.

Arko 
en Moniek

Arko met 
zijn moeder Els
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2030

2025

Kwetsbare mensen 
Gelukkig maken

Geluksconcept
Verder ontwikkelen en 

stevig neerzetten van het ORO 
geluksconcept, voor zowel cliënt, 
medewerker en partner. Door het 
in beeld brengen van bestaande 

tools en direct (klein) testen 
van nieuwe tools.

Eigen  groei
We bewandelen groeipaden 

waarmee we het aantal cliënten 
kunnen laten groeien. We starten 

dichtbij huis en verkennen ook 
groeipaden met nieuwe doelgroepen. 

Zo maken we meer kwetsbare 
mensen gelukkig. 

Samenwerkingspartners
We willen meer kwetsbare mensen 
gelukkig maken dan we zelf kunnen 
bereiken. We willen dan ook graag 

andere organisaties helpen om 
met ons geluksconcept 

te werken.

Het geluksconcept 
staat als een huis en 
we onderscheiden ons 
in hoe wij onze eigen 
cliënten gelukkig maken

Het geluksconcept is 
een begrip in de markt 
en wordt ook buiten 
ORO breder toegepast 
in (zuid) Nederland 

IN 2021 STARTTE EEN NIEUWE STRATEGISCHE PERIODE VOOR ORO: ‘MORGEN WORDT VANDAAG 

BEDACHT’. DEZE STRATEGIE IS IN EEN AANTAL SESSIES GEVORMD TOT CONCRETE DOELSTELLINGEN, 

DE ZOGEHETEN STRATEGISCHE A3. EEN VAN DE DOELSTELLINGEN UIT DE STRATEGIE IS HET REALI-

SEREN VAN EEN GROEIAMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN. 

Groei is geen doel op zich, dus waarom willen we deze groei maken? Dit heeft een aantal redenen:
• ORO wil als stichting autonoom blijven en onze missie ‘Kwetsbare mensen gelukkig maken´ zelfstandig blijven   
 vervullen. Hoe mooi is het als we vanuit deze missie nóg meer kwetsbare mensen gelukkig kunnen maken! 
• Daarnaast zien we in de Peelregio meer spelers toetreden die veel groter zijn dan ORO. En om als samenwerkings- 
 of gesprekspartner serieus genomen te (blijven) worden, is een bepaalde schaalgrootte een voorwaarde.
 
In samenwerking met een extern bureau (Growth United) is in de periode maart-juli 2021 hard gewerkt aan de 
groeistrategie van ORO. Met als doel: grondig onderzoek doen om te bepalen op welke wijze ORO het beste verder 
kan groeien. De groeistrategie is tot stand gekomen met input vanuit verschillende afdelingen en functionerings-
niveaus binnen de organisatie. Er is een kernteam gevormd met collega’s van ondersteunende afdelingen. Dit 
team kwam wekelijks bij elkaar. Elke 6 weken praatten zij de projectraad (bestaande uit de MT-leden) bij over de 
voortgang. Gedurende het groeistrategieproject heeft het kernteam ook gebruikgemaakt van een Klankbordgroep: 
een afvaardiging van zo’n 15 medewerkers van verschillende afdelingen. Tijdens een tweetal online bijeen-
komsten hebben zij input gegeven over welke groeikansen zij voor ORO zien. Uiteindelijk resulteerde het project 

in een groeirichting en verschillende groeipaden die we verder gaan verkennen. Dit plan is afgestemd met o.a. 

de OR, CCR en Raad van Toezicht. Bovenstaande praatplaat geeft een goede samenvatting.

GROEI

De structuur van medezeggenschap volgt de organi-

satiestructuur. Gevolg is dat de medezeggenschap 

primair per locatie en wijk geregeld is. Op de locatie 

worden huiskamergesprekken gehouden, begeleid 

door de zorgcoördinator. Elke wijk heeft een 

wijkraad met cliënten én cliëntvertegenwoordigers. 

Beleid dat voor twee of meer wijken geldt, wordt 

besproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR). Vijf 

wijken zijn met een afgevaardigde vertegenwoor-

digd in de CCR. In de wijkraden worden cliënten 

ondersteund door een cliëntcoach. 

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorg-

instellingen 2018 (Wmcz 2018) vraagt om aanpas-

singen in de huidige medezeggenschapsstructuur 

van ORO. Een werkgroep onder begeleiding van het 

LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap) werkt 

hieraan. Er is een voorstel geschreven voor een 

nieuwe medezeggenschapsstructuur en nieuwe 

medezeggenschapregeling. De bestuurder heeft 

dit ter instemming aan alle wijkraden voorgelegd. 

Niet alle wijkraden hebben ingestemd waardoor 

de nieuwe structuur en regeling nog niet zijn 

vastgesteld en we hier in 2022 verder aan werken.

CLIËNTMEDENZEGGENSCHAP
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TOP

LOYALE KLANTEN & GROEI

TOP
• Toename absolute aantal e-mailadressen van cliënten en/of 

 vertegenwoordigers.

• Verhoging van respons van de NPS-meting, dit geeft een 

 betrouwbaarder beeld.

• Cursusaanbod om naasten van de cliënt te betrekken bij SGW en 

gesprekken over wat ervaren wordt als goede zorg.

• Extra scholingsaanbod gecreëerd t.a.v. implementatie SGW in 

 Persoonlijk Plan.

• De groeiambitie is geconcretiseerd in een groeistrategie.

TIP
• Een daling van de NPS-score. Zorg dat cliënt(vertegenwoordigers) 

weer meer tevreden zijn over ORO.

• Implementatie van de Wmcz 2018 laat nog op zich wachten, omdat 

niet alle wijkraden hebben ingestemd.  

Loyale klanten 
& groei
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GELUKKIGE & 
BEVLOGEN 
MEDEWERKERS

22

    

IEDER MENS IS UNIEK.  
  IEDER MENS HEEFT TALENTEN. 

 BIJ ORO STAAN DIE TALENTEN 
CENTRAAL, VAN ZOWEL CLIËNTEN 

ALS MEDEWERKERS. 
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GELUKKIGE & BEVLOGEN MEDEWERKERS

Voor het resultaatgebied bevlogen medewerkers hebben 

we als KPI benoemd dat de eNPS (Werk Promotor 
Score) minimaal gelijk is aan de score over 2020 (ORO 
totaal 15,9). Echter in 2021 is gekozen voor een andere 

opzet van de uitvraag, namelijk een werkgelukonder-

zoek. Om deze reden wordt in deze rapportage niet 

verder ingegaan op deze KPI. 

In juni 2021 nodigden we alle medewerkers van ORO uit 

om deel te nemen aan het werkgelukonderzoek 2021. 

We zijn trots op de mate van betrokkenheid aangezien 

72% van de medewerkers dit onderzoek heeft ingevuld. 

Gemiddeld wordt er een 7,6 gescoord op werkgeluk. 

10% van de ORO-collega’s beoordeelt het werkgeluk 

zelfs met een 9+, Naast het hoge aantal reacties 

en een prima eindscore, laten antwoorden in het 

werkgelukonderzoek mooie resultaten zien. Zo zegt 

70% van de collega’s met passie te werken. Zij geloven 

er in dat hun werk de wereld beter en mooier maakt. 

Werk is een belangrijk deel van hun leven en sociale 

netwerk. Wanneer zij over zichzelf praten, gaat het 

al snel (en met passie) over het werk.

Medewerkers van ORO:
• Zijn trots op hun werk.

• Vinden hun werk betekenisvol.

• Vinden hun werk van meerwaarde.

• Zijn blij dat ze keuzes mogen maken die in lijn  

 liggen met hun persoonlijke waarden.

• Zijn zeker over hun vaardigheden.

• Voelen vertrouwen bij hun collega’s en leiding-

 gevende en ervaren steun en hulp wanneer dat  

 nodig is.

• Gaan aan het eind van de dag met een voldaan  

 gevoel naar huis.

WERKGELUKONDERZOEK

En, ondanks de hoge werkdruk:
• Ervaren zij een goede werk-privébalans.

• Voelen zij zich fit en vitaal.

Daarnaast zijn er ook zaken die aandacht vragen. 
Ook daar willen we onze ogen niet voor sluiten. 
Medewerkers van ORO:
• Zouden hun ideeën en initiatieven graag meer en  

 beter gehoord zien.

• Zou graag constructieve(re) feedback ontvangen.

• Stellen vragen bij de arbeidsomstandigheden.

• Zoeken meer invloed op de werkdruk.

• En, zoeken ondanks hun passie voor het werk, toch  

 soms ook meer rust.

MOMENT VAN DE UITVRAAG
Zoals vaak het geval is, is een onderzoek een 

momentopname. Het werkgelukonderzoek is 

uitgevoerd in de zomer 2021. Een moment waarop 

we hoopten dat er na de zomer weer relatieve rust 

zou ontstaan en dat we corona een heel eind achter 

ons zouden kunnen laten. De werkelijkheid was 

echter anders. Aan het eind van het jaar is de druk op 

zorgroosters onverminderd hoog geweest en is er 

door iedereen ontzettend hard gewerkt. Medewer-

kers die zich niet herkenden in de ORO-brede 

resultaten of als het gevoel van werkgeluk aan het 

eind van het jaar anders werd ervaren dan tijdens de 

uitvoering van het onderzoek, zijn uitgenodigd om 

hierover in gesprek te gaan met de leidinggevende of 

collega’s. ORO vindt het belangrijk dat werkgeluk op 

deze manier continu onder de aandacht blijft. 

AAN DE SLAG MET WERKGELUK
Vlak na het onderzoek hebben alle deelnemende 

medewerkers hun ‘Persoonlijke rapportage werk-

geluk’ ontvangen. Als medewerkers er behoefte 

aan hadden konden ze het rapport meenemen 

in gesprek met de leidinggevende of was het 

een hulpmiddel om persoonlijke vragen te beant-

woorden.  

Ook leidinggevenden hebben per team de (anonieme) 

resultaten van het onderzoek ontvangen. In het 

nieuwe jaar gaan zij samen met het team op zoek 

naar een top 3 van zaken die aandacht verdienen 

binnen het team. De afdeling Talent en Organisatie 

maakt uiteindelijk van alle top 3’s een top 3 van 

ORO-brede thema’s. Deze top 3 wordt aangeboden 

aan het MT zodat werkgeluk binnen de hele 

organisatie de juiste aandacht krijgt. In 2023 voeren 

we een nieuwe meting uit. 

WERKGELUK ONDER VRIJWILLIGERS
Tevens is er een vergelijkbaar werkgelukonderzoek 

gehouden onder de vrijwilligers van ORO. Binnen 

ORO spreken we overigens liever van onbetaalde 

medewerkers. Deze uitvraag heeft plaatsgevonden 

einde zomer 2021 en was qua opzet vergelijkbaar 

met het onderzoek onder de betaalde medewerkers. 

Daar is een respons van 30% op gekomen waarbij de 

gemiddelde score van geluk uit is gekomen op 8.1. 

Gelet op het belang van de inzet van onze onbetaalde 

medewerkers in ons zorgproces was het evident dat 

een soortgelijk werkgelukonderzoek ook onder deze 

groep medewerkers moest plaatsvinden. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden eveneens 

meegenomen in het proces van bespreken van de 

resultaten en werk maken van verbeteringen door 

wijkmanagers, zoals hierboven reeds is beschreven.  

OM TALENTEN VAN MEDEWERKERS OPTIMAAL TE KUNNEN INZETTEN, IS HUN WERKGELUK MINSTENS NET ZO 

BELANGRIJK ALS DAT VAN CLIËNTEN. IN ONZE BELEVING ZORGEN BEVLOGEN MEDEWERKERS VOOR CLIENTEN 

DIE ZICH GEHOORD EN GOED VOELEN. ORO ZET ZICH DAAROM NIET ALLEEN IN VOOR HET GELUK VAN CLIËNTEN, 

MAAR OOK VOOR DAT VAN DE MEDEWERKERS. 
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FLEXIBILITEIT EN VERZUIM

ONTWIKKELEN 
VAN MEDEWERKERS
Na een rustiger jaar als gevolg van corona, is het aantal 

afgenomen opleidingen en cursussen gelukkig weer 

gestegen. Dit is met name te zien in de opleidingen en 

cursussen benodigd voor accreditatie. ORO is blij met 

deze ontwikkeling en faciliteert deze ontwikkeling 

graag. Medewerkers zijn gedreven om hun kennis-

niveau op peil te houden/te verhogen. Naast centrale 

en decentrale trainingen is er in 2021 vanuit het projec-

tenbudget extra ingezet op Supportgericht Werken 

en Samen Sturen. Hiervoor zijn nieuwe trainers en 

coaches opgeleid zodat meer ingezet kon worden 

voor het trainen van onze medewerkers op deze twee 

belangrijke thema’s. Zoals eerder aangegeven in deze 

rapportage is SGW het ‘DNA’ van de werkwijze van 

ORO en blijven we hierop vol ontwikkelen. Het is fijn 

dat medewerkers graag extra aandacht besteden aan 

deze methodiek. Dit versterkt het uniforme gedachte-

goed binnen ORO. Met deze extra tijd- en geldinves-

teringen is de opgelopen scholingsvertraging door 

corona deels weggewerkt.

TEAMREFLECTIE
ORO streeft ernaar om verantwoordelijkheden laag 

in de organisatie te beleggen en de medewerker 

autonomie te geven. Teamreflectie krijgt op meerdere 

manieren gestalte binnen de organisatie o.a. door 

groepscoaching SGW en Samen Sturen, waarbij teams 

zelf kunnen kiezen wat het beste past. Een vorm van 

teamreflectie is groepscoaching. Groepscoaching binnen 

SGW betekent dat een krachtenprofiel van een cliënt 

wordt besproken. Een aandachtsfunctionaris SGW 

begeleidt de sessie via een vaste methode van zeven 

stappen. Zo’n sessie kan met een team of team 

overstijgend plaatsvinden. Dit laatste was een 

nieuwe ontwikkeling in 2021 voor groepscoaching 

binnen SGW. Een medewerker brengt een casus in 

aan de hand van het krachtenprofiel en de eventuele 

worsteling bij het begeleiden van de cliënt. Door elkaar 

binnen het team te steunen en ervaringen te delen 

resulteren de sessies in nieuwe creatieve mogelijk-

heden om mee aan de slag te gaan. Deze werkwijze 

leidt er toe dat niet alleen diegene die de casus inbrengt 

hiervan leert, maar ook de collega’s in de sessie leren 

van het proces dat wordt besproken mede op basis van 

hun reflecties op hun eigen werksituaties. Het doel

van deze manier van groepscoaching is het groepslid te 

steunen bij het begeleiden van een cliënt. Het beoogde 

resultaat hierbij is dat er nieuwe invalshoeken en 

creatieve ideeën ontstaan om dit doel te realiseren in 

de praktijk. 

Samen Sturen ORO (SSO), een vorm van teamontwik-

keling, is de vertaling van de missie van ORO naar de 

praktijk met het team en helpt om dit te verwezenlijken. 

De principes van SSO zijn:
• Open en eerlijk communiceren en samenwerken met 

elkaar en anderen (Rolbewust samenwerken).

• Wendbaar organiseren met focus en samenhang 

(Sturing).

• Regelruimte creëren vanuit vertrouwen en respect 

(Ruimte).

• Verantwoordelijkheid nemen vanuit persoonlijke 

betrokkenheid, samen bewuste keuzes maken om 

het voor elkaar te krijgen (Eigenaarschap).

Alle principes gelden voor cliënt(vertegenwoordiger),

medewerker, team, organisatie én omgeving. Hierbij staat 

gastvrijheid hoog in het vaandel. Gastvrijheid is eerlijk, 

komt van binnenuit. We willen namelijk écht dat stapje 

extra zetten en verwachtingen overtreffen. Daarmee 

maken we samen het verschil. Als medewerker toon je lef, 

ben je nieuwsgierig en werk je samen. Zo doen we dat bij 

ORO, zo gaan we met elkaar om. Door dit iedere dag te 

doen maken wij als ORO mensen gelukkig.

Ook 2021 heeft weer veel gevraagd van de flexibi-
liteit van onze medewerkers. De geldende corona-
regels hebben ons genoodzaakt om ‘om te denken’: 
als een (grootschalig) evenement niet kan, wat 
kan dan wel? Hoe zorgen we ervoor dat ook in de 
coronatijd het geluk van onze cliënten centraal staat 
bij ons handelen? Samen met de afdeling Vrije Tijd 
hebben we meerdere mooie evenementen voor en 

door onze cliënten kunnen realiseren. Daarnaast 
creëerden de locaties van ORO nog allerlei eigen 
genietmomenten voor hun cliënten (en naasten). 
ORO is trots op hoe alle medewerkers zich volop 
inzetten onder het mom van ‘als iets niet kan, hoe 
dan wel’. Op die manier zorgen zij ervoor dat iedere 
dag het geluk en welzijn van onze cliënten voorop 
blijft staan. 

VERZUIM
Vanwege corona heeft het verzuimverloop in 2021 een 
ander patroon laten zien dan in andere jaren. In de eer-
ste maanden was er een overall verhoging van verzuim, 
waarna er in het voorjaar en de zomermaanden sprake 
was van significant lager verzuim. Helaas was dit nog 
wel boven de door ORO gestelde norm. Het hoge verzuim 
is aanleiding geweest om een pilot te starten tussen de 
Adviseurs Inzetbaarheid en wijkmanagers. De pilot was 
gericht op een nauwere samenwerking op het gebied 

van verzuim en inzetbaarheid. Om hoog verzuim in de 
laatste maanden van het kalenderjaar zoveel mogelijk 
te beperken is ORO vroegtijdig begonnen met de 
voorbereidingen voor de jaarlijkse griepvaccinaties. 
Echter na een relatief rustige zomerperiode, vlamde 
het coronavirus met een aantal nieuwe varianten 
na de zomer weer op. Door de snelle verspreiding 
testten veel medewerkers positief en ontstond er 
grote druk op de zorgcontinuïteit. 

FLEXIBILITEIT EN VERZUIM

TOP
• 72% van de medewerkers heeft het werkgeluk-
 onderzoek ingevuld.
• Hoge scores bij betaalde en onbetaalde medewerkers 

op beleving van werkgeluk.
• Het geluk van cliënten blijft voorop staan in onze 

dienstverlening.

TIP
• Grote druk op de zorgcontinuïteit.
• Ruimte voor verbetering t.a.v. verzuimpreventie.
• Instroom en behoud van goede medewerkers.
• Binden en boeien van medewerkers om continuïteit 

van zorg te blijven garanderen.

Gelukkige & bevlogen medewerkers

Bekijk een compilatie van:
ORO Zomerfun! en het verslag
daarvan van de vloggers

https://www.youtube.com/watch?v=fKGPL5U2NpM
https://www.youtube.com/watch?v=_lW-8gb7u8A
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EEN DUURZAME 
ORGANISATIE
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ONDER DE 
PIJLER ‘EEN DUURZAME ORGANISATIE’ 

VALT HET ONDERDEEL KWALITEIT EN VEILIGHEID. 
KWALITEIT EN VEILIGHEID MOET IN DE BASIS OP ORDE 

ZIJN. DAT DIT ZO IS TONEN WE AAN MET EEN ISO-CERTI-
FICAAT ZONDER MINORS. IN 2021 HEBBEN WE 

DEZE DOELSTELLING BEHAALD. 
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RISICOMANAGEMENT

ORO is sinds 2019 ISO9001 gecertificeerd. Hiermee laten 

we zien dat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening 

op orde is. Het ISO9001-certificaat is drie jaar geldig, 

waarbij ieder jaar de kwaliteit van zorg (op onderdelen) 

opnieuw wordt getoetst door een externe organisatie, 

Lloyds Registers Quality Assurance (LRQA). Eind 2021 is 

We hebben eerder geconcludeerd dat er meer 

verbinding gelegd moet worden op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau wat risicomanage-

ment betreft. Daarom is ORO in 2020 gestart met de 

inbedding van risicomanagement in de beleid- en 

controlcyclus en het breder beleggen van beheersen 

van risico’s in de organisatie. Om tot een passende 

werkwijze te komen is vanaf eind 2020 input 

opgehaald in de organisatie en nagedacht over de 

visie op risicomanagement. Ook de Raad van 

Toezicht is betrokken in dit traject. ORO vindt het 

belangrijk dat de toezichthouder meedenkt in risico’s 

waar ORO mee te maken heeft en hoe we deze met 

risicomanagement het beste kunnen beheersen. 

ORO werkt sinds 2021 in de beleids- en controlcyclus 

met een strategische A3 in de verschillende lagen 

EEN DUURZAME ORGANISATIE

na de externe audit vastgesteld dat de organisatie 

beschikt over een prima werkend kwaliteitsmanage-

mentsysteem dat de organisatie ondersteunt in het 

realiseren van haar doelstellingen zonder minors of 

majors. 

van de organisatie. In de strategische koers 2021-

2024 zijn de belangrijkste risico’s van ORO op 

strategisch niveau in kaart gebracht. Om risico’s op 

strategisch niveau breder inzichtelijk te maken dan 

enkel op basis van de koers van de bestuurder is in 

het derde kwartaal van 2021 een uitvraag gedaan bij 

de leden van het MT. Na een prioriteitsbepaling van 

de risico-inventarisatie zijn eigenaren aan de risico’s 

gekoppeld. De risico’s en de daaraan gekoppelde te 

behalen doelstellingen zijn vastgelegd in de strate-

gische A3 van ORO. De geadviseerde vervolgstap in 

dit proces zal zijn om deze werkwijze ook op tactisch 

niveau te implementeren. Toepassing van risicoma-

nagement binnen ORO krijgt hiermee stap voor stap 

een vorm die bij ORO past. Op deze manier wordt een 

proces doorlopen en wordt risicomanagement gelijk 

toegepast en zichtbaar gemaakt in de organisatie. 

KPI ISO-CERTIFICERING

METEN VAN KWALITEIT EN VEILIGHEID 
Het meten van kwaliteit wordt op veel verschillende 

manieren gedaan. Daar ligt het kwaliteitsmanage-

mentsysteem aan ten grondslag. Specifiek zijn er 

een aantal instrumenten die worden gebruikt voor 

KLACHTEN MEDEWERKERS

KLACHTEN CLIËNTEN
Binnen ORO kunnen cliënten en cliëntvertegen-

woordigers met vragen of voor een luisterend oor 

terecht bij de cliëntvertrouwenspersonen. 

Als cliënten niet tevreden zijn, dan vragen we hen 

dit direct kenbaar te maken aan onze medewer-

kers. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, in lijn 

met de Wet klachten en geschillen (Wkkgz) een 

formele klacht in te dienen bij een onafhankelijke 

klachtenfunctionaris. 

Hieronder een overzicht van het aantal ontvangen 

meldingen bij de cliëntvertrouwenspersonen en 

het aantal klachten in de laatste twee jaar. 

In 2021 zijn er in totaal 36 meldingen gedaan bij de 

cliëntvertrouwenspersonen. Een melding kan een 

vraag en/of een klacht betreffen. Het thema 

bejegening van een medewerker naar cliënt speelde 

bij 10 meldingen een rol. De overige meldingen 

betroffen uiteenlopende thema’s. 

In 2021 zijn zeven klachten gemeld en in behandeling 

genomen door de externe klachtenfunctionaris. 

Op grond van deze klachten zijn er geen algemene 

conclusies te trekken. Bij vrijwel alle klachten blijkt 

(het gebrek aan) communicatie een onderdeel of 

oorzaak van de klacht en vaak ook de oplossing.

In 2021 zijn er 21 meldingen gedaan bij de mede-

werkersvertrouwenspersonen. Een melding kan 

meerdere onderwerpen bevatten. Bij alle meldingen 

is er sprake geweest van ‘ongewenste omgangs-

vormen’, met name intimidatie door de leiding-

gevende en pesten op de werkvloer. Bij al deze 

meldingen voelen medewerkers zich niet gehoord/

gezien/onheus bejegend. Bij twee van deze 

meldingen is daarnaast ‘integriteit’ onderwerp van 

gesprek geweest. Bij 17 meldingen is er langere tijd 

contact geweest tussen de medewerker en de 

vertrouwenspersoon en is de vertrouwenspersoon 

ter ondersteuning aanwezig geweest bij gesprek-

ken met bijv. leidinggevende, Talent & Organisatie 

2020 2021

AANTAL MELDINGEN BIJ DE CLIËNTVERTROUWENSPERSOON 27 36

AANTAL KLACHTEN BIJ DE KLACHTENFUNCTIONARIS CLIËNTEN 3 7

en collega’s. Bij de overige 4 meldingen was één 

gesprek met de vertrouwenspersoon voldoende. 

In 2021 is er ingezet op betere vindbaarheid en 

zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen voor 

medewerkers, meer tijd en aandacht voor nazorg 

na melding en volgen van scholingen en inter-

visies. Per april 2021 is één van de twee interne 

vertrouwenspersonen voor medewerkers uit dienst 

gegaan. Dit wordt nu tijdelijk opgevangen door 

een externe vertrouwenspersoon. Afgelopen jaar

is onderzocht hoe deze rol verder in te vullen. 

De implementatie hiervan volgt in 2022. In 2021 is 

één klacht bij de klachtencommissie medewerkers 

binnengekomen. 

het meten van kwaliteit o.a. het aantal klachten 

(van cliënten en medewerkers) en het aantal 

incidenten. Hiernaast een toelichting bij deze 

meetinstrumenten en de resultaten van 2021.

2020 2021

AANTAL MELDINGEN BIJ DE MEDEWERKERSVERTROUWENSPERSOON 14 21

AANTAL KLACHTEN BIJ DE KLACHTENFUNCTIONARIS MEDEWERKERS 2 1

Medewerkers kunnen met hun onvrede en klachten terecht bij een mede-

werkersvertrouwenspersoon en de klachtencommissie medewerkers.
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“Cliënten en vertegenwoordigers kunnen bij ons met 

zo’n beetje alles terecht”, zegt CVP Janneke Hanssen. 

“Het gaat om individuele zaken. Vaak heeft het te 

maken met communicatie. Cliënten voelen zich niet 

serieus genomen door de begeleiding, niet gehoord. Ik 

zie onze rol als die van een tolk. Meestal willen cliënt en 

begeleiding hetzelfde, maar zit het probleem in de 

onderliggende communicatie.”

“Wij zijn een luisterend oor”, vervolgt collega Ilona van 

Deursen. “De regie ligt bij de cliënt. Wat wil je dat ik 

doe, met wie moet ik praten, met wie gaan we samen 

praten, hoe lossen we dit op? Het belangrijkste is om de 

concrete vraag boven tafel te krijgen. Hoe zit dit, 

hebben jullie elkaar wel goed begrepen?”

GOED LUISTEREN
De CVP helpt de cliënt of de cliëntvertegenwoordiger 

het probleem op te lossen. Janneke: “We beginnen met 

goed luisteren. Als mensen zich bij ons melden, nemen 

we heel snel contact op en gaan we om tafel. Als we er 

samen niet uitkomen kunnen cliënten altijd nog naar de 

externe klachtenfunctionaris of de Geschillencommissie 

stappen, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. We komen 

er altijd wel uit. Soms na een of twee gesprekken, 

soms is er wat meer tijd nodig.”

WET ZORG EN DWANG
Sinds de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang, 

kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordigers ook 

terecht bij twee nieuwe, onafhankelijke cliëntenver-

trouwenspersonen. Het gaat hier om zaken die te 

maken hebben met onvrijwillige zorg, waarbij de 

vrijheid van de cliënt, op welke manier dan ook, wordt 

beperkt. Riek Ansems, werkzaam bij Zorgbelang, is 

een van de twee onafhankelijke CVP’ers. “Wij staan 

altijd achter de cliënt”, zegt ze nadrukkelijk. “Wij zijn 

geschoold in deze wet, kennen de juridische aspecten 

en we treden op als een soort stemversterker van de 

cliënt of de cliëntvertegenwoordiger. We kijken of er 

goed gehandeld wordt, informeren en adviseren. We 

gaan mee naar gesprekken, helpen met het maken 

van brieven en ondersteunen bij een klachtenprocedu-

re als men dat wil. We zijn niet in dienst van ORO en 

zijn dus helemaal onafhankelijk.”

EEN DUURZAME ORGANISATIE

‘WE ZIJN DE STEMVERSTERKER VAN DE  CLIËNT’
HOE GOED IEDEREEN BIJ ORO OOK ZIJN BEST DOET, SOMS LOOPT HET NIET LEKKER. DAN ERVAAR 

JE ALS CLIËNT OF ALS VERTEGENWOORDIGER EEN PROBLEEM DAT MAAR NIET OPGELOST WORDT. 

JE HEBT AL ALLES GEPROBEERD, MAAR JE HOUDT HET GEVOEL DAT ER NIET GOED MET JE 

VRAAG, JE PROBLEEM WORDT OMGEGAAN. IN DAT GEVAL KUN JE, ALS JE DAT WILT, DE HULP 

INROEPEN VAN EEN CLIËNTENVERTROUWENSPERSOON (CVP).

DWANG IN DE ZORG
Er is een nieuwe wet die regelt dat onvrijwillige zorg in principe niet mag. 
Is er iets wat je als cliënt wel wil, maar niet mag. Of iets wat je moet, maar 
niet wil. Dan kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. ORO staat helemaal 
achter die wet. Wij vinden dat cliënten zelf bepalen hoe ze hun leven willen 
inrichten, dat ze hun eigen keuzes maken en dat wij ze daarbij, als het 
nodig is, ondersteunen. Onvrijwillige zorg gebeurt dus niet, tenzij er 
sprake is van een ernstig nadeel, er geen goede alternatieven zijn en 
dwang in zo’n geval goede zorg is. Wil je meer info over de nieuwe wet? 
Kijk dan op www.dwangindezorg.nl/wzd. 

Riek Janneke

Ilona

CLIËNTENVERTROUWENSPERSONEN

Riek Ansems is namens Zorgbelang het eerste 
aanspreekpunt als het gaat om vragen of onvrede 
over de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Riek 
is bereikbaar via ransems@zorgbelang-brabant.nl 
of 06 36 33 60 76.

Janneke Hanssen en Ilona van Deursen zijn de CVP’ers van ORO. 
Bij ORO is Janneke actief als zorgcoördinator Dagbesteding op De Meent 
en Ilona is vaktherapeut Drama. Ze zijn beiden bereikbaar via 
telefoonnummer 06 11 74 46 65 of via hun persoonlijke mailadressen: 
jhanssen@oro.nl en ivdeursen@oro.nl. 
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INCIDENTEN PER AARD 2021

(BIJNA)ONGEVAL/GEVAARLIJKE SITUATIE

INFORMATIEBEVEILIGING

MEDICATIE

AGRESSIE

JAN. FEB. MRT. APRIL MEI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC.

2019 330 319 354 401 397 382 382 296 305 363 363 374

2020 325 311 342 257 302 309 375 360 344 347 340 332

2021 311 300 373 369 339 350 344 344 308 360 303 371

AANTAL INCIDENTMELDINGEN

EEN DUURZAME ORGANISATIE

INCIDENTEN EN CALAMITEITEN 
Soms gaan dingen onbedoeld anders dan verwacht. Bij ORO 

vinden we het belangrijk dat we daar van leren. We streven 

ernaar dat medewerkers het spreken over en melden van 

incidenten als vanzelfsprekend ervaren. Pas als incidenten 

gemeld worden, kunnen we er ook van leren.

Bovenstaand figuur geeft de totale trendlijn van inci- 

dentmeldingen (incl. meldingen informatiebeveiliging) 

weer. Om zicht te krijgen in het verloop van het aantal 

incidentmeldingen is in de figuur zowel het meetjaar 

2019, meetjaar 2020 als meetjaar 2021 opgenomen. 

Per maand staat vermeld wat het aantal incidentmel-

dingen betreft. Hieruit is onder meer af te lezen dat:

Totaal aantal meldingen:
• 2021: 4072 meldingen

• 2020: 3944 meldingen 

• 2019: 4266 meldingen 

Aantal meldingen per maand: Dit schommelt tussen de 

300 en 400 meldingen. Bekeken over de afgelopen drie 

jaren is het gemiddelde aantal meldingen respectievelijk 

355 (2019), 328 (2020) en 339 (2021) per maand.

De taartdiagram hiernaast toont een nadere kijk op de 

incidenten die in 2021 hebben plaatsgevonden. In dit 

figuur staat de aard van de incidentmeldingen uiteen-

gezet. Van het totaal aantal incidenten betreft 52% 

meldingen over agressie. Ten opzichte van het jaar 2020 is 

dit percentage met ongeveer 2% gedaald (2020: 54% 

agressie meldingen). 

Onderstaande figuren zijn een weergave van het aantal 

en de aard van de incidentmeldingen over 2021. De data 

zijn afkomstig uit Zenya, het systeem waarin incident-

meldingen plaatsvinden.

Nadere informatie t.a.v. de verschillende soorten 
aard incidenten:
•  Agressie meldingen zijn onderverdeeld in verschil-

lende ‘typen agressie’. Het merendeel (87%) van het 

aantal agressie meldingen omvat ‘fysieke agressie’. 

•  Medicatie meldingen zijn tevens onderverdeeld in 

verschillende ‘typen medicatie incidenten’. Het 

merendeel (47%) van het aantal medicatie meldin-

gen omvat ‘niet verstrekt’. Hierbij gaat het dus over 

‘niet verstrekte medicatie’ waarvan een melding is 

gemaakt. 

•  Meldingen informatiebeveiliging zijn n.a.v. een 

nieuw en apart opgesteld meldingsformulier 

afzonderlijk geregistreerd in 2021. Het aantal 

informatiebeveiligingsmeldingen in 2021 betreft 29 

meldingen. 

  1 melding daarvan is ingediend bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Deze melding betrof het 

  versturen van persoonsgegevens naar de verkeerde 

ontvanger. Het type gegevens en het feit dat deze 

  bij een externe zijn gekomen, hebben geleid tot dit 

besluit.

In 2021 hebben er in totaal 6 incidenten plaatsgevon-

den waarna een intern of Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ) onderzoek is gestart. 

2102 1150

785 29
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LEREN EN VERBETEREN 
•  Binnen de teams worden de incidentmeldingen die 

hebben plaatsgevonden op de locatie met elkaar 

besproken in een teamoverleg. Indien noodzakelijk 

worden op individueel cliëntniveau verbeteracties 

opgepakt. 

•  Het aantal en de aard van de incidentmeldingen 

t.a.v. medicatie wordt tijdens 2 van de 4 jaarlijkse 

vergaderingen van de geneesmiddelen commissie 

besproken. 

•  Meldingen t.a.v. informatiebeveiliging worden 

geanalyseerd en opgepakt onder leiding van de 

Functionaris Gegevensbescherming. 

•  Verbeteradviezen voortkomend uit incident- en 

calamiteitenonderzoeken worden opgenomen in de 

verbetermonitor. De verbeteracties worden uitgezet 

door de verantwoordelijk MT-leden. De status van 

de maatregelen wordt gemonitord via de verbeter-

monitor in de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid. 

WET ZORG EN DWANG
IN DEZE PARAGRAAF VOLGT EEN KWALITATIEVE RAPPORTAGE OVER DE UITGEVOERDE 
ONVRIJWILLIGE ZORG IN 2021. DEZE RAPPORTAGE IS OPGESTELD OP BASIS VAN 
EEN REFLECTIE VAN DE CIJFERS UIT DE TWEE HALFJAARLIJKSE KWANTITATIEVE 
ANALYSES DIE OVER 2021 ZIJN INGEDIEND BIJ DE INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG 
EN JEUGD (IGJ).

EEN DUURZAME ORGANISATIE

Voor ORO geldt dat we de rapportage op organisatie-

niveau opstellen omdat ORO op organisatieniveau 

registreert onder één KVK-nummer. Het is daarom niet 

mogelijk relevante verschillen in de toepassing van 

onvrijwillige zorg tussen verschillende locaties aan te 

geven.

Deze kwalitatieve rapportage omvat verleende 

onvrijwillige zorg (= onvrijwillige zorg die verleend 

wordt ondanks verzet cliënt en/of vertegenwoor-

diger):

•  onvrijwillige zorg met de toepassing ‘structureel 

planbaar’ (op vaste tijdstippen) of ‘structureel niet 

planbaar’ (continu) waarvan de maatregel actief was 

•  onvrijwillige zorg ‘onvoorzien’ (indien nodig) waar-

voor handmatige registraties op deze maat-

  regelen onvrijwillige zorg zijn gedaan 

Dus maatregelen die ‘vrijwillig’ en/of ‘vrijwillig 

volgens stappenplan’ zijn, zijn niet meegenomen in 

deze analyse. In de halfjaarlijkse cijfers onvrijwillige 

zorg die bij de IGJ ingediend worden, worden de cijfers 

over vrijwillige zorg ook niet meegenomen. 

Het aantal unieke cliënten 
In 2021 zijn er 403 registraties onvrijwillige zorg 

gedaan bij 56 unieke cliënten. In de periode 1e helft 

2021 betroffen dit 172 registraties onvrijwillige zorg 

PERIODE AANTAL UNIEKE CLIËNTEN REGISTRATIES ONVRIJWILLE ZORG

1E HELFT 2021 43 172
2E HELFT 2021 44 270
TOTAAL 56 403

TYPE ONVRIJWILLIGE ZORG AANTAL PERCENTAGE

STRUCTUREEL GEPLAND 78 19,4%
STRUCTUREEL ONGEPLAND (INDIEN NODIG) 313 77,6%
ONVOORZIEN 12 3,0%
TOTAAL 403 100%

PERIODE AANTAL UNIEKE CLIËNTEN MET 
ONVRIJWILLIGE ZORG

TOTAAL AANTAL 
WOONCLIENTEN

PERCENTAGE CLIENTEN MET 
ONVRIJWILLIGE ZORG

TOTAAL 2021 56 736 7,7%

bij 43 unieke cliënten en in de periode 2e helft 2021 

zijn er 270 registraties onvrijwillige zorg gedaan bij 

44 unieke cliënten. 

In onderstaande tabel staat de verhouding van het 

aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen 

ten opzichte van het aantal cliënten dat geen 

onvrijwillige zorg heeft ontvangen, uitgedrukt in 

aantallen en percentages.  

De volgende tabel laat het type onvrijwillige zorg 

zien dat geregistreerd is ten opzichte van het totaal 

aantal aan onvrijwillige zorg dat heeft plaats-

gevonden, uitgedrukt in aantallen en percentages.

Analyse en verbeteracties
Het verschil aan registraties tussen de 1e en 2e helft 

2021 van 98 is terug te herleiden tot één cliënt. In de 

2e helft 2021 zijn er voor één cliënt 113 registraties 

gedaan. Na analyse blijkt dat de medewerkers elke 

afzondering geregistreerd hebben als zijnde onvrij-

willige zorg ‘onvoorzien’ i.p.v. onvrijwillige zorg 

structureel ongepland (indien nodig). 

De uitgezette verbeteractie is het opnieuw onder de 

aandacht brengen van de werkinstructie registreren 

van onvrijwillige zorg. 

Het verschil van 39 registraties na optellen 1e helft en 

2e helft 2021: 442 registraties onvrijwillige zorg en 403 

registraties over 2021 in totaaloverzicht is te verklaren 

door het doen van open registraties. Dit zijn 39 hand-

matige registraties (toepassing: indien nodig) waarvoor 

de zorgverantwoordelijke wel een begindatum heeft 

ingevuld maar geen einddatum. Deze registraties 

kunnen in beide jaarhelften voorkomen, maar in het 

totaaljaaroverzicht maar als 1 keer. Bijv. cliënt A. heeft 

een registratie met begindatum 16-02-2021 maar geen 

einddatum want deze maatregel wordt dagelijks 

toegepast. Het betreft de maatregel ‘beperking in 

vrijheid inrichting eigen leven voedingskeuzes’ met 
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frequentie 1 x per dag, toepassing continu gedurende 

24u. Deze registratie komt voor in het 1e halfjaar maar 

ook in 2e halfjaar omdat de einddatum niet gevuld is. In 

de totaalrapportage over 2021 komt deze registratie 1 

keer voor. Als verbetermaatregel gaan we de zorgver-

antwoordelijken nogmaals attenderen op het invullen 

van een einddatum.

Vormen van onvrijwillige zorg 
In onderstaande tabel is per vorm van onvrijwillige 

zorg aangegeven wat de verhouding is van het aantal 

cliënten dat die vorm van onvrijwillige zorg heeft 

ontvangen ten opzichte van het totaal aantal cliënten 

dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen, uitgedrukt in 

een percentage. 

VORM VAN ONVRIJWILLIGE ZORG AANTAL 
ONVRIJWILLE ZORG PERCENTAGE

HOOFDCATEGORIE: BEPERKINGEN EIGEN LEVEN IN TE RICHTEN

BEPERKING IN GEBRUIK COMMUNICATIEMIDDELEN 3 0,7%
OVERIGE BEPERKINGEN EIGEN LEVEN IN TE RICHTEN 38 9,4 %

HOOFDCATEGORIE: UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP BETROKKENEN

CAMERAMONITORING 2 0,5 %
TOEZICHT MET ANDERE ELEKTRONISCHE MIDDELEN 3 0,7%
TOEZICHT MET ELEKTRONISCHE TRACERINGSMIDDELEN 6 1,5%

HOOFDCATEGORIE: BEPERKING VAN DE BEWEGINGSVRIJHEID 

FYSIEKE FIXATIE 2 0,5%
INSLUITEN EIGEN KAMER 97 24,1%
MECHANISCHE FIXATIE 7 1,7 %
OVERIGE BEPERKING VAN DE BEWEGINGSVRIJHEID 184 45,7%
PLAATSING OP EEN GESLOTEN AFDELING 51 12,7 %

HOOFDCATEGORIE: TOEDIENING VAN VOCHT, VOEDING EN MEDICATIE, 
                          MEDISCHE HANDELINGEN EN THERAPEUTISCHE MAATREGELEN

TOEDIENEN VAN MEDICATIE 4 1,0%
TOEDIENEN VAN VOCHT EN VOEDING 2 0,5 %
HET VERRICHTEN VAN MEDISCHE CONTROLES EN HANDELINGEN 4 1,0%

TOTAAL 403 100%

Analyse en verbeteracties
Opvallend is dat 84,7% van de onvrijwillige zorg valt in 

de hoofdcategorie ‘beperking van de bewegingsvrijheid’, 

waarvan 45% in de subcategorie ‘overige beperking 

van de bewegingsvrijheid’. Nader onderzoek leerde ons 

dat de rapportage onvrijwillige zorg in hoofd- en sub-

categorieën wordt gedraaid. Een interne analyse die nog 

een niveau dieper gaat liet ons zien dat het gaat om de 

volgende onvrijwillige zorg die geregistreerd is onder 

‘overige beperking van de bewegingsvrijheid’:

• gesloten deur woning

• halve deur

• gesloten binnendeur slaapkamer

• gesloten binnendeur algemeen

• kledingkast op slot

Door de beperkingen van de huidige rapportage uit 

Nedap is deze categorie die nog een niveau dieper ligt 

niet nader te duiden en kunnen we hier geen exacte 

cijfers bij geven. 

‘Insluiten in de eigen kamer’, ‘plaatsing op een 

gesloten afdeling’ en ‘overige beperkingen eigen 

leven in te richten’ zijn de vormen van onvrijwillige
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zorg die daarna achtereenvolgens het meest voor 

kwamen in 2022. Het grote aantal registraties in de 

categorie ‘Insluiten in de eigen kamer’ is te verklaren 

doordat het slechts twee cliënten betreft, waaronder 

de hierboven genoemde cliënt waarvoor 113 registra-

ties zijn gedaan.

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang 
(Wzd)
In 2021 heeft de Cliëntvertrouwenspersoon Wzd 4 

kwesties ondersteund. Twee daarvan waren informatie- 

en adviesvragen en twee over uitingen van onvrede. 

Onderwerp van de ondersteuningsvragen gingen over 

het ‘verblijf’ en over ‘de zorg en begeleiding’.

Conclusie en actiepunten voor 2022
We kunnen concluderen dat we de ‘harde’ syste-

matische kant van de Wzd geïmplementeerd hebben 

binnen ORO. De ‘harde’ kant van de Wzd houdt in dat:

• De Wzd-functionarissen zijn benoemd.

• Zorgverantwoordelijken zijn gepositioneerd.

• De betreffende medewerkers zijn geschoold.

• De externe cliëntvertrouwenspersoon is voorgesteld 

en gepositioneerd binnen de organisatie.

• Het werkproces is opgesteld en werkinstructies zijn 

beschikbaar voor de medewerkers.

• Het beleidsdocument is actueel gehouden aan de 

veranderende regelgeving.

• De klachtenregeling van ORO is aangepast aan de 

Wzd.

• Een samenwerkingsverband is aangegaan met twee 

organisaties voor de externe deskundige.

• Het is ons gelukt om over 2021 de digitale overzich-

ten aan te leveren in de portal van de IGJ volgens de 

gestelde eisen.

De belangrijkste actiepunten voor de verdere imple-

mentatie van de Wzd in 2022 zijn:

1 De cultuurverandering wordt verder doorgevoerd en 

geïmplementeerd. De samenwerking tussen de 

regiebehandelaar, Wzd-functionaris en zorgverantwoor-

delijke in het Wzd stappenplan wordt verder uitgewerkt 

en geïmplementeerd en de autorisatierechten van de 

regiebehandelaren in ONS worden verruimd. 

2 Alle medewerkers van Zorg en Dienstverlening 

volgen de vernieuwde e-learning Wzd basis en alle 

regiebehandelaren, zorgverantwoordelijken en Wzd-

functionarissen de verdiepingsscholing e-learning Wzd 

specifiek. In 2022 vind een evaluatie plaats of de Wzd 

voldoende geïntegreerd is in de scholing Supportgericht 

Werken. 

3 We blijven de maatregelen die ‘vrijwillig’ en/of 

‘vrijwillig volgens stappenplan’ zijn registreren in ONS. 

We gaan inzetten op het reduceren van de hoeveelheid 

maatregelen door o.a. het samenvoegen van een aantal 

kleinere maatregelen tot één maatregel.

4 De externe CVP zal zich verder positioneren binnen 

ORO. De implementatie van de hernieuwde klachten-

regeling is hier een onderdeel van.

5 Het beleidsdocument Wzd wordt jaarlijks geactuali-

seerd naar aanleiding van veranderingen in wet- en 

regelgeving. In 2022 worden o.a. de afspraken en 

werkwijze rondom de wijziging van externe deskundige 

naar onafhankelijk deskundige naar aanleiding van de 

reparatiewet opgenomen. 

6 De rol van de Wzd-commissie voor borging van de 

Wzd binnen de organisatie wordt verder uitgewerkt en 

vastgesteld.

Totstandkoming analyse 
De kwantitatieve rapportages uit ONS zijn op basis 

van de vragen van de IGJ omgezet naar een kwalita-

tieve analyse. Een kleine werkgroep vanuit de 

commissie Wzd is aan de slag gegaan met een 

verdere uitwerking hiervan. Vervolgens is de rappor-

tage besproken in de commissie Wzd. Dit alles met 

het doel om minimaal 4 weken voor de aanlever-

datum van 1 juni een complete analyse ter toetsing 

voor te kunnen leggen aan de RvB, Manager behan-

deldienst, Wzd-functionarissen, OR en de CCR zoals 

afgesproken en vastgelegd in het beleidsdocument. 

De feedback is opgenomen in de rapportage in de 

huidige vorm.

TOP
TOP
- ISO-certificaat zonder minors en majors.

- Borging van de leer- en verbetercyclus o.a. door het werken met de verbetermonitor.

- Inregelen van de ‘harde kant’ van de Wzd.

TIP
- Risicomanagement inbedden in de beleids- en control cyclus op tactisch niveau.

- Leren en verbeteren op team- en organisatieniveau verder optimaliseren.

- Verdere cultuurverandering rondom de Wzd en het leren van de manier waarop onvrijwillige 

 zorg is ingezet. 

Een duurzameorganisatie

EEN DUURZAME ORGANISATIE
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CLIËNTENRAAD

De inhoudelijke informatie en het algehele beeld van 

ORO in de kwaliteitsrapportage is voor de CCR herken-

baar. De kwaliteitsrapportage is ten opzichte van 2020 

minder uitgebreid, wat als positief ervaren wordt. Toch 

is er nog steeds sprake van grote stukken tekst. Bij de 

genoemde punten bij TIPS en TOPS is het niet altijd 

duidelijk naar welke onderwerpen uit de rapportage 

verwezen wordt. De inhoudelijke vragen van de CCR 

worden met de bestuurder en met de directeur Zorg en 

Dienstverlening besproken.

Loyale klanten en groei: 
De CCR vindt het een positieve ontwikkeling dat ORO de 

afweging maakt of een ander instrument passender is 

voor het ophalen van klantervaringen. Goed dat ORO in 

gesprek is met het zorgkantoor om te kijken of er 

mogelijkheden zijn om een koppeling te maken met 

Supportgericht Werken en met het zorgplan van de 

cliënt. De CCR mist in deze rapportage de ervaringen 

van cliënten of vertegenwoordigers. Wat vinden zij goed 

gaan? En wat kan beter? De opvolging van de resultaten 

van de ‘Dit vind ik ervan’ (DVIE) gesprekken is niet 

opgenomen in de rapportage. De NPS alleen zegt niets 

over de tevredenheid van cliënten over bijvoorbeeld een 

locatie. Er is een mooi stuk tekst opgenomen over 

Supportgericht werken en het Persoonlijk Plan. De CCR 

vraagt zich af of er al nagedacht is over hoe gerealiseerd 

wordt dat medewerkers vanuit verschillende disciplines 

beter samen gaan werken in één Persoonlijk Plan. Wat 

de CCR mist zijn de ervaringen van de cliënten over de 

nieuwe werkwijze van het opstellen van het Persoonlijk 

Plan.  

Gelukkige en bevlogen medewerkers:
De CCR vindt teamreflecties belangrijk voor een goede 

afstemming van de zorg. Een tip hierbij is om cliënten 

een rol te laten spelen tijdens een teamreflectie. 

Mogelijk zouden de raden van de locaties betrokken 

kunnen worden om dit bespreekbaar te maken.

Een duurzame organisatie: 
De CCR ziet het aantal klachten gestaag toenemen. 

Het is belangrijk om na te denken over het signaal 

hiervan. Wat gaat ORO hiermee doen? De CCR pleit 

voor een goed plan van aanpak voor verbetermaat-

regelen hierop. 

Wet zorg en dwang:
De analyse van het eerste en tweede halfjaar laat zien 

dat ORO een goede start heeft gemaakt met het 

benoemen van de uitgangspunten en de werkwijze 

rondom de Wet zorg en dwang. Dit komt zorgvuldig 

over. Uit de kwalitatieve rapportage blijkt niet op welke 

locaties onvrijwillige zorg geleverd is. Het is wenselijk 

dat er een rapportage over onvrijwillige zorg op 

locatieniveau beschikbaar komt. De CCR mist een 

inhoudelijke verdieping in de rapportage; welke 

maatregelen zijn getroffen ter terugdringing van de 

onvrijwillige zorg? Zijn de belangen van de cliënten 

voldoende beschermd? Het is belangrijk dat de analyse 

helpt bij het terugdringen van de onvrijwillige zorg. In 

een komende analyse ziet de CCR graag hier iets van 

terug.

De analyse zoals die nu voorligt vraagt om meer 

inhoudelijke uitleg, die gelet op de tijd voor reactie en 

de fase waarin we zitten voor wat betreft de implemen-

tatie van de Wzd niet mogelijk was. Hierdoor is het 

vanuit de CCR niet mogelijk over de kwalitatieve 

analyse een goed oordeel te vormen. De CCR is zich 

ervan bewust dat een analyse als deze afhankelijk is 

van correcte meldingen van medewerkers en het 

registratiesysteem. Ook is de CCR benieuwd naar de 

reactie van de IGJ. 

In de kwaliteitsrapportage staat ORO voor de OR 

herkenbaar omschreven. De rapportage is prettig om te 

lezen en compleet. Wat de NPS-meting betreft vindt de 

OR het fijn dat er meer respons is zodat de metingen 

(nog) scherper zijn. De resultaten leiden wel tot meer 

ontwikkelpunten, er is meer ontevredenheid dan 

voorheen. Wat voor de OR in het oog springt naar 

aanleiding van de NPS-meting, is punt 3 bij meest 

genoemde verbeterpunten; namelijk ‘zorg voor stabili-

teit in woongroepen, mede door behoud van personeel’. 

Alle in de rapportage genoemde ontwikkelingen voor 

‘gelukkige en bevlogen medewerkers’ worden gedeeld 

met en op de voet gevolgd door de OR. De positieve 

score op het werkgelukonderzoek heeft de OR wel 

enigszins verbaasd. Uiteraard is het fijn dat er een 

mooie werkgelukscore uitgekomen is. De OR schat in 

dat het moment van afname hierin een rol gespeeld 

heeft. 

In de zomerperiode was er minder sprake van werkdruk 

vanwege de coronapandemie. Afname in het najaar zou 

waarschijnlijk tot andere scores geleid hebben. Aan de 

andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat werkgeluk 

hoog gescoord heeft vanwege het gevoel in de teams 

om samen voor een klus te staan en te zien dat je werk 

ertoe doet. 

De coronapandemie heeft waarschijnlijk ook veel invloed 

gehad op de verkiezingen van de OR.

Het verzuim is voor de OR een grote zorg. De OR vindt 

het belangrijk dat de medewerker zich hierin gehoord 

voelt. Een goede samenwerking tussen de Vitaliteits- en 

Inzetbaarheid coaches en de wijkmanagers is noodzake-

lijk. De OR gaat hierover met regelmaat in overleg met 

o.a. de manager T&O, Raad van Bestuur en de nieuwe 

bedrijfsarts die in 2021 gestart is.

De OR vindt het belangrijk dat de onderwerpen werk-

geluk, verzuim en continuïteit binnen de teams en het 

verbeteren daarvan bespreekbaar blijft tussen mede-

werkers en wijkmanagers en gaat dit agenderen met 

de directeur Z&D. De OR volgt graag het proces van de 

inzet van verbetermaatregelen en de sturing hierop.

De OR hoort positieve geluiden over de inzet van Samen 

Sturen. De resultaten van deze trajecten worden gezien. 

Samen Sturen vindt nu nog voornamelijk plaats op 

aanvraag vanuit de teams. Dit zou onderdeel moeten 

worden van de dagelijkse samenwerking. Er is binnen 

teams meer behoefte om samen te reflecteren, het 

creëren van teamgevoel. Sturing op evaluatie en borging 

van deze trajecten wordt gemist. 

De OR wil nog toevoegen dat er veel gevraagd wordt 

van de flexibiliteit van de medewerkers. Naast alles wat 

genoemd is in de kwaliteitsrapportage heeft de uitrol 

van Windows 365 in de hele organisatie veel impact 

gehad op de medewerkers en de teams. 

REACTIE RVT
De Raad van Toezicht (RvT) vindt dat de sfeer in de 

rapportage duidelijk ORO uitademt. Algemene reactie 

op de rapportage is dat het een heldere rapportage is, 

welke makkelijk te lezen is. Mooi is dat de opbouw van 

de rapportage congruent is aan de pijlers van ORO.  

Meer inhoudelijk complimenteert de RvT ons met het 

feit dat we aan de weg timmeren als het gaat om ‘basis 

op orde’. We hebben in 2021 stappen gezet om ‘kwali-

teit’ beter te positioneren en hier meer focus in te 

krijgen. De RvT is positief verrast over de hoge respons 

en de gemiddelde scores op het werkgeluksonderzoek 

bij medewerkers en vrijwilligers. Dit ondanks de 

coronapandemie die ook in 2021 een grote impact 

gehad heeft en veel gevraagd heeft van de flexibiliteit 

van zowel medewerkers als cliënten. Deze impact zien 

we onder andere terug in de lage NPS-score. Deze lage 

score baart de RvT wel zorgen. De RvT volgt graag de 

ontwikkelingen op de in de rapportage genoemde 

onderwerpen en de doorontwikkeling van kwaliteit en 

veiligheid. 
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BRONVERMELDING
• Mijn ORO, het intranet van ORO

• Strategische A3 2021

• Kaderbrief ORO 2021

• Jaarverslag en jaarrekening ORO 2021

• Interne memo ‘Incidenten en calamiteiten 2021’

• Interne rapportage ‘Uitkomsten NPS meting 2021’ 

• OROskopen 2021

• Jaarverslagen 2020 geneesmiddelencommis-

sie, kerngroep vrijheidsbevordering, Functio-

naris Gegevensbescherming, onafhankelijke 

klachtenfunctionaris, cliëntvertrouwensper-

 sonen, medewerkersvertrouwenspersonen, 

opvangteam medewerkers

• Interne interviews
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http://www.oro.nl
http://www.oro.nl
https://www.instagram.com/oro_nl/
https://twitter.com/oro_nl?lang=nl
https://nl-nl.facebook.com/ORO.Helmond
https://www.youtube.com/channel/UCdAkyPo72msaeMC0NX6ffzQ

