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Maar ORO zou ORO niet zijn als we niet altijd kijken 

naar de mogelijkheden die we wel hebben. We 

zochten andere manieren om geluk te vinden onder 

het mom van: ‘als iets niet kan, hoe dan wel’. Dit viel 

lang niet altijd mee en ging gepaard met vallen en 

opstaan, maar we hebben bijvoorbeeld wel manieren 

gevonden waarop cliënten hun dierbaren toch 

konden zien: met beeldbellen, het bezoeken van 

elkaar in de tuin of het begeleiden van cliënten 

tijdens een wandeling. In het voorjaar was het ook 

mogelijk om in één van de twee kletsbussen plaats 

te nemen. Andere activiteiten die op een alter- 

natieve manier doorgang vonden waren bijvoorbeeld: 

de Thuis bingo, het alternatief voor de ORO Kermis 

met het online rad van fortuin, de livestream met 

Sinterklaas en de jaarlijkse Verwendag ‘thuis’ met 

de verwendoos. Ook in de wijken en huizen werd 

hard gewerkt met het omdenken; er is  zelfs een 

award gewonnen door een team in Someren met een 

muziekquiz waar een groot aantal BN’ers aan heeft 

meegewerkt! Deze en andere mooie voorbeelden van 

hoe we omgegaan zijn met het vergroten van het 
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Van de best
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2020 WAS EEN HEEL BIJZONDER JAAR. WAAR WE IN DE EERSTE PAAR WEKEN NOG DRUK 

BEZIG WAREN MET GROOTSE PLANNEN EN NIEUWE IDEEËN, WERDEN DIE BEGIN MAART 

BRUUT VERSTOORD DOOR DE KOMST VAN CORONA. AL SNEL WERD DUIDELIJK DAT DIT GEEN 

ONSCHULDIG GRIEPJE WAS. MAAR ER WAS OOK VEEL NOG NIET BEKEND: HOE BESMET-

TELIJK WAS HET VIRUS? WELKE BEHANDELING WAS HIERVOOR HET BESTE GESCHIKT? 

MAAR OOK: HOE KONDEN WE ONZE KWETSBARE CLIËNTEN HET BESTE BESCHERMEN? 

WE STONDEN VOOR EEN DILEMMA: HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT ONZE CLIËNTEN GELUKKIG 

ZIJN ÉN HOE DOEN WE DAT TERWIJL WE GECONFRONTEERD WORDEN MET VERREGAANDE 

MAATREGELEN. HET BLEEK EEN SPAGAAT DIE STEEDS MEER PIJN BEGON TE DOEN. 
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geluk van onze cliënten tijdens de maatregelen zijn 

in deze rapportage te vinden.

Ook het geluk van onze bevlogen medewerkers had 

onze aandacht. Het zorgen voor de juiste bescher-

mingsmiddelen bleek een landelijk probleem. 

Door de ontwikkeling van diverse scenario’s hebben 

we onze voorraden echter voortdurend op peil 

kunnen houden en hiermee ook onze medewerkers 

de juiste bescherming kunnen bieden. Maar corona 

heeft zeker na een langere periode ook mentale 

gevolgen en we zien daarmee ook een verschuiving 

ontstaan van klachten. Door goed te letten op elkaar 

geven we de mentale weerstand aandacht en hopen 

we hiermee langdurig verzuim uiteindelijk te kunnen 

voorkomen.

In de zomer werd het qua besmettingen weer 

rustiger en was er weer meer mogelijk. Juist een 

pandemie van deze omvang heeft binnen ORO ook 

gezorgd voor bewustwording. Enerzijds in het feit 

dat we als organisatie ontzettend snel, in tijden 

van crisis, de juiste dingen weten te realiseren. 

Voorbeelden daarvan zijn o.a. de centrale aansturing 

door het Coördinatieteam Corona, waardoor alle 

informatie rondom COVID-19 op één plek beschikbaar 

was. Andere voorbeelden zijn het opzetten van een 

eigen snelteststraat binnen ORO en eigen bron- en 

contactonderzoek van cliënten en medewerkers. 

Op deze manier konden we het aantal besmettingen 

binnen ORO relatief laag houden. 

Anderzijds hebben we tijdens deze zomerperiode 

nagedacht over hoe we bij een tweede golf van 

verscherpte maatregelen de missie en visie van ORO 

beter in stand zouden kunnen houden. Dit heeft 

geleid tot een beleid waarin op locatieniveau meer 

ruimte geboden werd voor contacten daar waar dat 

verantwoord was. Op locatieniveau is op voorhand 

nagedacht over mogelijke scenario’s, waar cliënten 

en vertegenwoordigers zo maximaal mogelijk bij 

betrokken zijn om mee te denken.

Zo zien we dat we als organisatie meer tijd mogen 

besteden aan het denken in risico’s en kansen. Een 

pandemie van deze omvang heeft veel organisaties 

overvallen, maar denken in risico’s en kansen en 

hierop beheersmaatregelen invoeren helpt ons in 

de toekomst beter voorbereid te zijn op soortgelijke 

crisissen.

In de waan van de dag is het ons tegelijkertijd gelukt 

om naar de toekomst te blijven kijken. We hebben 

nagedacht over onze nieuwe strategische koers tot 

aan 2024. We hebben eind 2020 de ISO hercerti-

ficering behaald zonder minors, hiermee hebben 

we aangetoond dat we ook tijdens een pandemie 

hebben doorontwikkeld op het gebied van het 

kwaliteitsmanagement. In deze rapportage zijn 

meer van onze activiteiten rondom het kwaliteits-

managementsysteem terug te lezen.

Rest mij nog je veel leesplezier toe te wensen en je 

uit te nodigen ons te benaderen bij eventuele vragen, 

opmerkingen of andersoortige reacties.

 

    ‘ Trots op 
deze geweldige 
   club mensen’ 

 

Jan Roelofs
Raad van Bestuur ORO
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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. Iedere 

dag zetten ruim 1500 bevlogen medewerkers en 

meer dan 800 vrijwilligers zich in om een bijdrage 

te leveren aan onze missie. Vanuit de kernwaarden 

‘nieuwsgierig’, ‘samen’, ‘lef’ en ‘doen’ geven zij hier 

kleur en inhoud aan. De methodiek van Supportge-

richt Werken (SGW) gebruiken we als basis om onze 

missie in de praktijk vorm te geven.

Om te kunnen meten of ORO succesvol is in het 

bereiken van deze missie zijn er vijf resultaat-

gebieden met bijbehorende indicatoren vastgesteld. 

De resultaten die hieruit voortkomen leveren 

waardevolle leer- en verbeterinformatie op, waardoor 

ORO continu kan (bij)sturen op de bijdrage die 

we leveren aan het levensgeluk van cliënten. 

Deze kwaliteitsrapportage is opgesteld aan de 

hand van de vijf resultaatgebieden. Elk resultaatge-

bied vormt een hoofdstuk van de rapportage en sluit 

af met een ‘Moment van de waarheid’. Hierin vindt 

een reflectie plaats op de resultaten: wat ging goed, 

wat kan beter, wat hebben we ervan geleerd en wat 

gaan we volgend jaar doen? In het laatste hoofdstuk 

is de interne samenspraak op deze kwaliteitsrap-

portage verwerkt en de feedback verkregen uit de 

externe visitatie. De reikwijdte van deze kwaliteits-

rapportage betreft alle cliënten van ORO. 

IEDER MENS IS UNIEK EN IEDER MENS HEEFT TALENTEN. BIJ ORO STAAN DIE TALENTEN 

CENTRAAL EN IS ONZE  MISSIE ’KWETSBARE MENSEN GELUKKIG MAKEN’. DEZE MISSIE 

VORMT HÉT CENTRALE HART VAN WAARUIT ORO HANDELT OP STRATEGISCH, TACTISCH 

EN OPERATIONEEL NIVEAU. GELUK BESTAAT VOOR ONS UIT TWEE ELEMENTEN, TE WETEN: 

ZELF REGIE OVER JE EIGEN LEVEN KUNNEN VOEREN ÉN DEEL UITMAKEN VAN DE SAMEN-

LEVING. MENSEN KOMEN NIET NAAR ORO OM BETER TE WORDEN, MAAR OM EEN FIJN EN 

GELUKKIG LEVEN TE LEIDEN.

METEN VAN SUCCES

ORO IN CIJFERS 2020

Aantal cliënten Wlz intramuraal 707

Aantal cliënten Wlz extramuraal 361

Aantal cliënten Wmo 423

Aantal cliënten Jeugdwet 269

Aantal cliënten persoonsgebondenbudget 142

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

132

Aantal cliënten voor rekening cliënt 40

Totaal aantal cliënten 2.079

Totaal aantal unieke cliënten* 1.842

* 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

    

IN DIT HOOFDSTUK GAAN WE EERST 

IN OP EEN DIVERS AANTAL CLIËNTGERELATEERDE 

ONDERWERPEN. JE LEEST HOE WE ONZE MISSIE EN VISIE IN 

STAND GEHOUDEN HEBBEN TEN TIJDE VAN CORONA, WAT DE ONTWIK-

KELINGEN ZIJN GEWEEST IN HET PERSOONLIJK PLAN EN DE CLIËNT-

MEDEZEGGENSCHAP. DAARNA GAAN WE IN OP ONZE GESTELDE KPI 

TEN AANZIEN VAN LOYALE KLANTEN EN ALS ONDERDEEL DAAR-

VAN WAT WE IN 2020 HEBBEN GEDAAN IN HET METEN 

VAN CLIËNTERVARINGEN.
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Dit team, en daarmee de organisatie, liep tegen een 

aantal dilemma’s aan. Hoe verhouden zich het 

concept ‘geluk’ en ‘regie zoveel mogelijk bij de cliënt’ 

tot het in achtnemen van de strikte overheidsmaatre-

gelen? In deze paragraaf lees je hoe we onze missie 

en visie zoveel mogelijk overeind hebben gehouden. 

Zoals wellicht velen met ons, werd ORO in het begin 

overvallen door corona. In navolging van de maatrege-

len opgelegd door de overheid werden locaties 

gesloten en was bezoek niet meer mogelijk. 

Maar natuurlijk keken we vooral naar wat wél mogelijk 

was. Juist in deze zware tijden was het belangrijk voor 

cliënten om tijdens de begeleiding contact te blijven 

houden en hun dierbaren te blijven zien. Dat maakten 

we mogelijk door de inzet van videobellen, het 

bezoeken van elkaar in de tuin of het begeleiden van 

cliënten tijdens een wandeling. We maakten ook 

gebruik van een rondrijdende ORO-kletsbus. Een bus 

die van locatie naar locatie reed en waarin cliënten 

GELUK ALS DRIJFVEER IN TIJDEN VAN CORONA

en verwanten elkaar op een veilige manier konden 

ontmoeten. Andere activiteiten die op een alterna-

tieve manier doorgang vonden waren bijvoorbeeld: 

dagbesteding aan huis, de Thuis bingo, een alter-

natief voor de jaarlijkse ORO Kermis met het online 
rad van fortuin, de digitale sinterklaasviering en 

de jaarlijkse Verwendag ‘thuis’ met de verwendoos. 

Ook in de wijken en huizen werd hard gewerkt met 

het omdenken; er is zelfs een award gewonnen door 

een team in Someren met een muziekquiz waar een 
groot aantal BN’ers aan heeft meegewerkt. 

Uit al deze initiatieven blijkt dat geluk ook hier weer 

een goede drijfveer is geweest om tot mooie resulta-

ten te komen. (Op pagina 12 en 13 lees je het verhaal 

achter één van deze mooie resultaten.)

Op het moment dat bezoek ontvangen weer 

(mondjesmaat) mogelijk werd, zijn we meteen gaan 

nadenken over eventueel nieuwe sluitingen van 

locaties. We besloten dat volledige sluiting voor ons 

IN 2020 KON OOK ORO NIET OM CORONA HEEN. DE GEVOLGEN VAN DE PANDEMIE WAREN 

VOOR ZOWEL CLIËNT ALS MEDEWERKER DAGELIJKS ZICHT- EN VOELBAAR. OM OVER-

ZICHT BINNEN DE ORGANISATIE TE HOUDEN EN UITDAGINGEN INTEGRAAL OP BELEIDS-

NIVEAU AAN TE PAKKEN, WERD AL VROEG EEN CRISIS BELEIDSTEAM OPGEZET, HET 

LATERE COÖRDINATIETEAM CORONA. 

geen goede oplossing zou zijn. Er zou gerichter naar 

lokale context gekeken worden (leeftijd, begripsver-

mogen van cliënten, buitenruimte, dagritmes van 

cliënten etc.) om te beslissen welke vormen van 

bezoek mogelijk zouden zijn. Er zouden bezoekers-

regelingen op maat komen, waarbij cliënten en 

vertegenwoordigers nadrukkelijk uitgenodigd werden 

om hierover mee te denken. 

Na een relatief rustige zomerperiode laaide corona 

vlak voor het najaar weer op. Op dat moment zijn 

we preventief overgegaan op het reduceren van 

zogenaamde sociale bubbels. Ondanks het feit dat 

er weinig tot geen besmettingen waren, hebben we 

de dagbesteding anders ingericht. Door slim te kijken 

naar de netwerken van cliënten en daar gezamenlijk 

keuzes in te maken, hebben we de diversiteit van 

interacties teruggebracht. Dit om volledige sluiting 

van dagbestedingslocaties te voorkomen. 

Cliënten worden blij van hun werk en dagbesteding en 

dit wilden we ze niet (nog een keer) afnemen. Buiten 

ORO liepen de besmettingen weer hard op rond 

september, waar dit binnen ORO minimaal het geval 

was. Tevens werd de ORO routekaart ontwikkeld, die 

richting en antwoorden gaf op welke mogelijkheden 

er waren binnen de producten en diensten van ORO.

Een verbetering die we door het jaar heen doorgevoerd 

hebben is de communicatielijn. Duidelijke communi-

catie is ontzettend belangrijk, zowel richting cliënt, 

cliëntvertegenwoordiger als medewerker. Er volgden 

wekelijkse updates voor medewerkers met daarin 

geldende regels, ontwikkelingen en adviezen. 

Met deze informatie werd het makkelijker om korte 

lijnen te houden met ouders en cliëntvertegenwoor-

digers. Op gezette tijden werden ook de OR en CCR 

geïnformeerd door het Coördinatieteam Corona. 

LOYALE KLANTEN

Lekker zingen en dansen tijdens een supergezellig paasconcert in het Postelpark. Bekijk hier het f  ilpmpje

Cliënten van het ORO - eetpunt aan de Smalle Haven gingen met de soep langs de deur!

Een kleine greep uit de initiatieven die  
spontaan onstonden in de coronatijd

Sil kan nu niet naar dagbesteding. Maar hij wilde heel graag bij zijn begeleiding een glimlach op het gezicht toveren. Daarom zong hij samen met zijn zus Pien ‘mag ik dan bij jou’. Bekijk hier het f ilmpje
Burgemeester Hilko Mak van de 
gemeente Deurne, stuurde alle 
cliënten die bij ORO in Deurne 

wonen een kaartje.

http://www.youtube.com/watch?v=nxqS2b0illc
http://www.youtube.com/watch?v=nxqS2b0illc
http://www.youtube.com/watch?v=N1V_XymiJ40
http://www.youtube.com/watch?v=N1V_XymiJ40
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Corona. En dus bleven de bewoners van de groepswo-

ningen en appartementen in het Postelpark noodge-

dwongen thuis. Via videobellen en balkonbezoek was 

er nog wel contact, maar het gebrek aan écht contact 

werd toch steeds groter.

Romy en Susan staan in het Postelpark-team bekend 

als het ‘Feestteam’. Omdat ook de collega’s elkaar 

minder zagen, bedachten zij een whatsapp-quiz voor 

die collega’s. “Dat beviel goed en omdat we ook een 

familiegroepsapp voor de contactpersonen hadden, 

leek het ons leuk om met die hele groep een quiz te 

spelen”, vertelt Romy. “De bewoners vonden het 

geweldig. We maakten samen filmpjes en vragen, de 

bewoners presenteerden de quiz mee en op de avond 

zelf was het enthousiasme groot.”

Drie weken later kwam er al een vervolg met een 

live digitale bingoavond. Een van de bewoners had 

daar nadrukkelijk om gevraagd. Susan: “Het werd 

een avond waar echt naartoe werd geleefd. Ook leuk 

dat contactpersonen elkaar op deze manier leerden 

kennen. We creëerden een mooie verbinding 

onderling.”

BEKENDE NEDERLANDERS
Na het succes van de bingoavond gingen de remmen 

los op het Postelpark. Met het hele team werd een 

Paasconcert georganiseerd voor alle bewoners van het 

complex, er werd een speelfilm gemaakt, Koningsdag 

werd gevierd en ondertussen broedden Romy en 

Susan op een nieuw project: een muziekquiz. 

“Het leek ons leuk om er een filmpje met een bekende 

Nederlander in te hebben.” Romy en Susan zochten 

contact met managementbureaus, stuurden mails 

en wachtten af. “Na twee weken hadden we al drie 

filmpjes van bekende Nederlanders die een vraag voor 

onze bewoners hadden. Na vier weken waren dat er, 

tot onze eigen verbazing, meer dan twintig!”

GORDON
De avond van de muziekquiz was één grote happe-

ning. De bewoners waren verkleed. Er hingen slingers, 

er waren bitterballen en via de whatsapp deden hele 

families mee in de jacht op de prijzen. Bij een van de 

families werd zelfs een verjaardag verzet om mee te 

kunnen doen. Toen de verrassingsronde op het grote 

scherm begon, vielen de bewoners van de ene 

verbazing in de andere. Romy: “Eerst was er een 

filmpje van Jan Roelofs, toen kwam de burgemees-

ter van Someren en toen ging het los.” Ronnie Tober, 

Imca Marina,  Henk Wijngaard, Tineke Schouten, 

Karin Bloemen, Rene Schuurmans, Gerard van 

Maasakkers, John de Bever, Bergit Lewis, Gordon, 

Edsilia Rombley, Jeroen van der Boom, Henny 

Huisman en verschillende andere bekendheden; 

allemaal spraken ze een persoonlijke vraag in voor 

de bewoners en familieleden van het Postelpark. 

“De bewoners vonden het geweldig. Sommigen 

zagen hun grote idool. Het was gewoon ontroerend.”

VERBINDING
Wijkmanager Sandra Meyer kijkt met plezier, trots 

en enthousiasme terug op de activiteiten. “Wat me 

het meeste opviel is de verbinding die het teweeg 

bracht. Er gebeurde écht iets.”

Romy en Susan horen het wat bescheiden aan. 

“We hebben veel aandacht gekregen en we werden 

verrast met bloemen en berichtjes om ons te 

bedanken, maar zó bijzonder vonden wij het niet 

hoor. Het mooie is dat onze Michel huilend van 

ontroering naar het filmpje van Henk Wijngaard 

kijkt. Daar doe je het voor. Iets simpels als dit kan 

enorm veel verbinding teweeg brengen. Dát is mooi. 

Wij hebben gewoon laten zien dat het leven hier 

altijd een feestje kan zijn. Ook als er corona is.”

LOYALE KLANTEN

‘VOOR EEN ONTROERDE MICHEL, DAAR DOE JE DIT VOOR’
“HET BEGON ALS EEN GRAPJE. MAAR HET LIEP EEN BEETJE UIT DE HAND.” ALS ROMY STULTIENS 

EN SUSAN MERKS, BEGELEIDERS BIJ POSTELPARK IN SOMEREN, TERUGKIJKEN OP DE ACTIVITEITEN 

TIJDENS HET HOOGTEPUNT VAN DE CORONACRISIS, KIJKEN ZE ELKAAR LACHEND AAN.

Iedereen doet  
enthousiast mee!

Gordon stelt een vraag voor de bewoners!
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AL IN 2019 STARTTE ORO MET HET VEREENVOUDIGEN VAN HET PERSOONLIJK PLAN. DIT 

VANUIT DE AMBITIE OM SUPPORTGERICHT WERKEN (SGW) TE INTEGREREN IN HET PERSOON-

LIJK PLAN EN VANUIT DE GEDACHTE DE MEDEWERKER MINDER ZWAAR TE BELASTEN. 

PERSOONLIJK PLAN EN EIGEN REGIE De structuur van medezeggenschap volgt de organisatiestructuur. Gevolg is dat de medezeg-

genschap 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). Zes wijken zijn met een afgevaardigde vertegenwoordigd in de 

CCR. In de wijkraden worden cliënten ondersteund door een cliëntcoach. Tijdens de ingrijpende 

besluiten die ORO in het afgelopen jaar nam is zoveel mogelijk geprobeerd om de cliëntenraad 

hierbij te betrekken. De CCR heeft elke dag een update gehad over de stand van zaken en de 

genomen besluiten en maatregelen. Daarnaast heeft de CCR ook regelmatig met de bestuurder 

gesproken over de stand van zaken. 

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) vraagt om 

aanpassingen in de huidige medezeggenschapsstructuur van ORO. Een werkgroep onder 

begeleiding van het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap) is hiermee aan de slag gegaan. 

Er is een voorstel geschreven voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur en nieuwe

medezeggenschapregeling. De medezeggenschapsregeling wordt begin 2021 door de 

bestuurder aan alle wijkraden ter instemming voorgelegd. 

CLIËNTMEDEZEGGENSCHAP

Er is een nieuwe werkwijze ontwikkeld rondom het digitale 

persoonlijk plan. Belangrijkste wijziging is dat het persoon-

lijk plan helemaal ingericht is volgens de methodiek van 

SGW, waardoor bepaalde dingen niet langer dubbel 

vastgelegd worden. De doelen en acties kunnen onderge-

bracht worden in de levensdomeinen van SGW en worden 

beschreven in de taal van de cliënt, aansluitend 

bij SGW. Verder worden in de nieuwe werkwijze aanmer-

kelijke gezondheidsrisico’s benoemd als ‘kwetsbaarheden’. 

Ten aanzien van een bepaald ‘levensdomein SGW’ 

kunnen doelen worden geformuleerd waarbij eventuele 

kwetsbaarheden die professionals of familieleden zien 

beschreven worden. 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.

Voor 2020 stond de implementatie van de nieuwe 

werkwijze rondom het persoonlijk plan op de agenda. 

Dit heeft een wat andere uitwerking gekregen dan 

gepland. Voor de scholingsactiviteiten is er gestart 

met een online interactieve training i.p.v fysieke 

training. Tijdens de eerste lockdown zijn medewerkers 

die vanuit huis werkten, online geschoold. Zij pakten 

in deze periode hun administratieve werkzaamheden 

op. We besloten de medewerkers op de woonlocaties 

niet extra te belasten. Hierdoor is er momenteel 

voornamelijk bij deze medewerkers een achterstand 

in scholing. Zij worden uitgedaagd van elkaar te leren 

en zelf aan te geven waar de behoefte ligt. Dit heeft 

in 2021 nog de nodige aandacht nodig.

LOYALE KLANTEN
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We willen dat klanten steeds weer voor ons kiezen en ons aanbevelen aan anderen. In onze beleving komen 

klanten die zich gehoord en goed voelen terug bij ons. Een loyale klant is voor ons belangrijk en daarmee ook een 

tevreden klant. Deze klant kiest op alle relevante momenten in de ‘customer journey’ voor ORO. Een klant kan 

hier zowel de cliënt als de cliëntvertegenwoordiger zijn.

CLIËNTERVARINGEN

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’. 

HOE GAAN WE AAN DE SLAG MET DE INHOUDELIJKE  
FEEDBACK? 

Samen met de klantbelevingsmarketeer hebben een 

aantal wijkmanagers de juiste urgentie en prioritering 

bepaald van klantreizen. Hierdoor kan ORO invulling 

geven aan oplossingsrichtingen en anderen hierbij 

betrekken. Daarnaast is het essentieel dat er op 

wijkniveau verbeterplannen worden gemaakt en 

uitgevoerd om de NPS-score te kunnen verbeteren. 

LOYALE KLANTEN

NPS SCORE SCORE 0-6 SCORE 7-8 SCORE 9-10 AANTAL UITGEZET % RESPONS

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

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

2018 25 14% 48% 38% 506 32% 162 REACTIES

KPI NPS 
Voor het resultaatgebied loyale klanten ‘NPS’ 

hebben we de volgende KPI benoemd:

De Net Promotor Score (NPS) is minimaal gelijk 
aan de score over 2019. 

Sinds 2018 meet ORO jaarlijks de klantloyaliteit met 

een NPS-meting. De meting van 2020 is uitgezet bij 

cliëntvertegenwoordigers waarvan het e-mailadres 

bekend is in ONS. Dit waren er 741.

Een eerste conclusie is dat we minder goed scoren 

dan het afgelopen jaar, we lijken terug te zijn op het 

niveau van 2018. De gestelde KPI is helaas niet 

behaald. Doordat er meer e-mailadressen in ONS 

bekend zijn, is het absolute aantal reacties hoger dan 

voorgaande jaren. Het responspercentage is daaren-

tegen het laagst. 

Het positieve verschil met voorgaande jaren is dat 

ook de passief tevredenen en de promoters de 

ruimte is geboden een inhoudelijke reactie te geven. 

Dit geeft meer beeld bij de voorbeelden van positieve 

feedback. 

DE 5 MEEST GENOEMDE VERBETERPUNTEN ZIJN: 

1.  Blijven werken aan duidelijke communicatie  

 tussen ouders en medewerkers.

2. Zorg voor stabiliteit in woongroepen, mede door  

 behoud van personeel en vaste groep verzorgers. 

3. Juiste zorg (blijven) leveren. 

4. Verhouding zorg en kantoorwerk.

5.  Meer ondernemen met kinderen in thuissituatie.

Er wordt aangemoedigd om best practises met elkaar 

te delen en zorgcoördinatoren meer te betrekken bij 

het opstellen van de verbeterplannen. Zij hebben veel 

contact met cliënten en hun verwanten en kunnen 

daarom goed meedenken over hoe zaken verbeterd 

kunnen worden. 

KPI GELUKSMETING
Voor het resultaatgebied loyale klanten ‘geluks-

meting’ hebben we de volgende KPI benoemd:

Met betrekking tot de geluksmeting wordt in 
2020 een definitief meetinstrument gekozen,
waarmee een eerste nulmeting ‘Geluk’ zal worden 
uitgevoerd.
In 2020 is de geluksvraag toegevoegd aan de 

periodieke evaluatie met de cliënt en wordt het 

antwoord hierop ook opgenomen in het evaluatie-

verslag. Deze geluksmeting wordt echter alleen 

gebruikt als ijkmoment tijdens de individuele 

evaluatie en is niet geschikt voor nadere analyse op 

team- of ORO-niveau. Het meten van en sturen op 

het geluk van de cliënt is nog steeds één van de 

doelen die ORO nastreeft. Met het project ‘Geluk als 

verbindend en richtinggevend concept voor ORO’, 

willen we deze verbinding maken met een integraal 

concept. 

De uitwerking van de geluksmeting bij medewerkers 

heeft in 2020 al vorm gekregen. Begin 2021 komt er 

een uitvraag onder medewerkers (Geluksvraag incl. 

eNPS). Hieruit wordt het concept geluk ook verder 

uitgebouwd en wordt de verbinding gemaakt met 

geluk voor cliënten. Deze KPI heeft in 2020 helaas 

vertraging opgelopen 

CRITICASTERS
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KPI DVIE
Voor het resultaatgebied loyale klanten hebben we 

de volgende KPI benoemd: In 2020 is met elke cliënt 
op basis van het instrument ‘Dit vind ik ervan’ 
(DVIE) een gesprek gevoerd.
Om cliëntervaringen te meten gebruikt ORO ‘Dit vind 

ik ervan’. Met een onderzoekende dialoog komen 

medewerkers erachter wat een cliënt vindt van de 

onderwerpen die voor hem/haar belangrijk zijn. De 

methodiek sluit goed aan bij Supportgericht Werken. 

Dit maakt het soms ook lastig voor medewerkers, 

hier komen we later op terug. De resultaten in deze 

rapportage zijn gebaseerd op 84 gesprekken middels 

‘ik vertel’ en voor 125 cliënten middels ‘ik zie’, die 

voornamelijk gevoerd zijn binnen zeven locaties.

In 2020 is ervoor gekozen om binnen een aantal loca-

ties met alle cliënten een DVIE gesprek te 

voeren i.p.v. met alle cliënten van alle locaties.  

Bij de vragenlijst ‘ik vertel’ kunnen we de volgende 
conclusies trekken:
• De categorieën ‘familie’ en ‘vrienden &

 kennissen’ scoren respectievelijk hoog in   

 aantallen ‘top’ en ‘goed’. Hier heeft men dan ook  

 weinig behoefte aan verandering.

• De score ‘matig’ wordt het meest gegeven ten  

 aanzien van ‘lijf’. Categorie ‘lijf’ scoort dan ook het  

 hoogste op behoefte aan verandering.

• Men zou ook graag verandering zien op ‘gevoel’  

 en ‘huis’.

• Familie wordt veruit gezien als het belangrijkste  

 thema. 

Bij de vragenlijst ‘ik zie en ik vertel’ kunnen we de 
volgende conclusies trekken:
•  ‘Familie’ scoort ook hier het hoogste op 

 aantal ‘top’.

• ‘Huis’ scoort in deze vragenlijst het hoogste 

 op ‘goed’.

• ‘Lijf’ en ‘meedoen’ zijn de twee thema’s die het  

 hoogste score op ‘matig’. 

• ‘Gevoel’ en ‘lijf’ zijn de onderwerpen waar de  

 meeste verandering gewenst is. ‘Meedoen’ komt  

 niet zozeer terug in de thema’s waar verandering  

 gewenst is, terwijl er wel een hoge score op matig  

 is.

• ‘Familie’ en ‘veilig voelen’ worden als belangrijkste 

  thema’s gezien.

Het voeren van DVIE gesprekken blijft binnen ORO op 

bepaalde locaties achter. Om daadwerkelijk op 

locatieniveau iets te kunnen doen met de resultaten 

is ervoor gekozen om in 2020 binnen een aantal 

locaties met alle cliënten een gesprek te voeren. 

Dit levert een beter beeld op dan op veel locaties een 

enkel gesprek. Dit ondanks de gestelde KPI, die we 

hiermee niet gehaald hebben. Echter de locaties die 

wel alle gesprekken gevoerd hebben, hebben 

hiermee een mooie start om een verdieping te 

kunnen maken. Met deze locaties onderzoeken we in 

2021 hoe zij de resultaten van DVIE kunnen vertalen 

naar (verbeter)acties op teamniveau en hoe we, met 

hun hulp, andere locaties ook enthousiast kunnen 

krijgen.

De redenen voor het achterblijven van het voeren 
van DVIE gesprekken is divers: 
• In sommige gevallen wil de cliënt het niet  

 invullen;

• Er is niet altijd een netwerk aanwezig om hen  

 erbij te betrekken;

• Men ervaart het invullen van de vragenlijst als  

 dubbelop omdat we binnen ORO ook Support-

 gericht Werken gebruiken. Hierin vindt ook een  

 periodieke terugkoppeling plaats in hoe de cliënt  

 zich voelt. 

Ondanks dat we geen enkele KPI hebben behaald 

rondom het resultaatgebied ‘loyale klanten’, hebben 

we in 2020 jaar wel veel waardevolle inhoudelijke 

informatie rondom cliëntervaringen opgehaald en 

geanalyseerd. Met deze resultaten kunnen de teams 

verdiepend aan de slag gaan en verbeterplannen 

maken. Er wordt aangemoedigd om best practises 

met elkaar te delen en zorgcoördinatoren meer te 

betrekken bij het opstellen van de verbeterplannen. 

Hiermee hebben we in 2020 een verdiepingsslag 

kunnen maken in het uitvoeren van cliënt-

ervaringsonderzoeken en gaan we in 2021 de leer- en 

verbetercyclus afmaken door ook daadwerkelijk te 

verbeteren met behulp van de resultaten.

Voor zowel de KPI ‘NPS’ als ‘Dit vind ik ervan’ moet 

ORO concluderen dat dit meer aandacht vraagt op de 

werkvloer zodat er nog meer inhoudelijk informatie 

opgehaald kan worden. Eind 2020 is er een werkgroep 

gestart met de opdracht een doorontwikkeling te 

maken op het meten van cliëntervaringen. 

LOYALE KLANTEN 
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ALS WE KWETSBARE MENSEN 
GELUKKIG WILLEN MAKEN, IS HET 

BELANGRIJK DAT WE OOK GELUKKIGE EN 
BEVLOGEN MEDEWERKERS HEBBEN. IN ONZE 

BELEVING ZORGEN BEVLOGEN MEDEWERKERS 
VOOR KLANTEN DIE ZICH GEHOORD 

EN GOED VOELEN. 

BEVLOGEN 
MEDEWERKERS
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BEVLOGEN MEDEWERKERS

eNPS ORO
Voor het resultaatgebied bevlogen medewerkers hebben we als KPI benoemd 

dat de eNPS (Werk Promotor Score) minimaal gelijk is aan de score over 2019 
(ORO totaal 18,6). Echter vanwege het moment van uitvraag (Q1 2020) zijn de 

resultaten van de eNPS meegenomen in de rapportage 2019. Om deze reden 

wordt in deze rapportage niet verder ingegaan op deze KPI. 

VOLDOENDE BEVLOGEN MEDE-
WERKERS TIJDENS CORONA

Quarantaineregels en bijbehorende maatregelen hebben 

de personele druk op de teams verhoogd. Wat mogelijk 

was om deze druk te verlagen hebben we zoveel mogelijk 

aangegrepen. Om deze reden is er veel aandacht gegaan 

naar voldoende beschikbaarheid en goed gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, 

handschoenen, schorten, brillen etc. Ook het uitvoeren 

van bron- en contactonderzoek voor cliënten en mede-

werkers hebben we stevig aangepakt. Door snel inzicht 

te krijgen in nauwe contacten, konden we bepalen waar 

quarantainemaatregelen moesten worden ingezet, 

schoonmaak moest worden opgeschaald en de verzorging 

van cliënten anders moest worden georganiseerd. 

Dit heeft bijgedragen aan het beheersbaar houden van de 

personele druk en besmettingen. Toen er eenmaal getest 

kon worden bleek de druk op de GGD erg hoog waardoor 

medewerkers enkele dagen moesten wachten voor het 

plannen van een coronatest. Dagen dat ze niet mochten 

werken en diensten opgelost moesten worden door 

teamgenoten. ORO heeft daarom korte tijd een eigen 

snelteststraat operationeel gehad. Vanwege aange-

scherpte regelgeving hebben we niet lang van dit 

voordeel kunnen genieten, echter is de teststraat goed 

ontvangen door de medewerkers. Het voelt goed dat we 

op een aantal vlakken een bijdrage hebben kunnen 

leveren om de werkdruk niet té hoog te laten oplopen. 

Er was ook extra aandacht voor het mentale aspect. 

Een speciaal opvangteam heeft medewerkers (na)zorg 

geboden als ze bijvoorbeeld angstig waren of heftige 

dingen hadden meegemaakt in relatie tot corona. 

Daarnaast zijn medewerkers uitgenodigd om in gesprek 

te gaan met de vertrouwenspersonen als hier behoefte 

aan was. Tot slot heeft het Coördinatieteam Corona dit 

mentale aspect ook meerdere keren bij wijkmanagers 

onder de aandacht gebracht en benadrukt dat er ruimte 

was voor maatwerkoplossingen voor medewerkers. Deze 

initiatieven zijn positief ontvangen bij de medewerkers. 

STRATEGISCH LEERBELEID
IN 2020 IS ER EEN START GEMAAKT MET EEN NIEUW 

STRATEGISCH LEERBELEID. IN DE ORGANISATIE IS DOOR 

MIDDEL VAN MEEDENKSESSIES OPGEHAALD WAT MEDE-

WERKERS BELANGRIJK VINDEN HIERIN. 

Door alle perikelen rondom corona is het leerbeleid nog niet volledig 

uitgewerkt. De volgende zaken hebben we in 2020 al wel uitgewerkt:
• Trainingen en scholingen zijn aangepast aan de nieuwe werkelijk-

heid die is ontstaan door de maatregelen vanuit corona. 

 Dit betekent dat een aantal trainingen in plaats van fysiek nu 

 online gegeven worden, al dan niet in de vorm van e-learning. 

• Een aantal stellingen is geformuleerd die van belang zijn in het 

nieuwe leerbeleid:

 1.  Leren is een actief proces; je moet er iets voor doen;

 2.  Je leert door zelf te ontdekken en nieuwe uitdagingen aan te  

  gaan;

 3.  Door kennis te delen ontstaan er nieuwe werkelijkheden en  

  mogelijkheden waarvan je kunt leren; 

 4.  Zonder reflectie geen ontwikkeling;

 5.  Leren mag nooit een doel op zich zijn;

 6.  Iedereen verdient evenveel kans om zich te ontwikkelen in 

  het werk;

 7.  Training alleen is niet voldoende, er is een transfer naar de  

  praktijk nodig;

 8.  Kennis is steeds korter houdbaar, dus bijblijven is noodzakelijk;

 9.  Je leert het beste in een omgeving waarin je je veilig voelt;

10. Groei van medewerkers zorgt voor groei van de organisatie.

DAT ONZE MEDEWERKERS BEVLOGEN ZIJN EN ZICH MAXIMAAL INZETTEN VOOR HET GELUK VAN DE 

CLIËNT IS GEBLEKEN TIJDENS DE CORONAPANDEMIE. IN 2020 HEEFT CORONA EEN GROTE ROL GESPEELD 

IN HET BEVLOGEN HOUDEN VAN MEDEWERKERS. OM ERVOOR TE ZORGEN DAT CLIËNTEN DE PANDEMIE 

ZOUDEN DOORSTAAN, MOESTEN OOK MEDEWERKERS GOED WORDEN TOEGERUST OM VEILIGE ZORG TE 

KUNNEN BIEDEN. 
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SUPPORTGERICHT WERKEN IN ONTWIKKELING
ONS VERTREKPUNT IS ‘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 CLIËNT DE REGIE OVER ZIJN OF 
HAAR LEVEN TE GEVEN. OMDAT SGW HET ‘DNA’ IS VAN DE WERKWIJZE VAN 
ORO, BLIJVEN WE HIEROP VOL ONTWIKKELEN. 

In 2020 is zowel het aantal cursussen als de diversi-

teit in trainingsvormen vergroot. Mede vanwege 

corona konden medewerkers kiezen voor een vorm 

van scholing die het beste paste: een werksessie, 

een training basiskennis, een teamsessie etc. 

Daarnaast is een nieuwe training ontwikkeld om 

SGW beter aan te laten sluiten bij specifieke 

doelgroepen. 

SAMENWERKING TUSSEN CLIËNTEN, OUDERS/VERTEGEN-
WOORDIGERS, EN DE PROFESSIONAL 
Samen met cliënten en naasten gaan professionals 

bij ORO steeds in dialoog over waar de cliënt gelukkig 

van wordt. De dialoog en samenwerking met cliënten 

en naasten is leidend. Door de dialoog met elkaar 

aan te gaan, kom je te weten wat geluk betekent 

voor iedere unieke cliënt.

In 2020 is daarom een speciale tool ontwikkeld 

waarin familie meegenomen kan worden in de 

methodiek. In de praktijk bleek het vaak lastig om 

goed uit te leggen wat SGW is en hoe naasten hierin 

een passende rol kunnen pakken. De tool onder-

steunt de begeleider om de gedachtegang van SGW 

over te brengen. Waar kunnen naasten een bijdrage 

leveren in het leven van de cliënt? Daarnaast is een 

cursus SGW ontwikkeld voor vrijwilligers, zodat ook 

zij bekend raken met de methodiek en cliënten 

supportgericht kunnen benaderen. Beide tools 

worden in 2021 geëvalueerd. 

SGW – LEER MIJ KENNEN 
In de praktijk is gebleken dat de bestaande scholing 

SGW niet altijd voldoende aansloot bij alle doelgroe-

pen. Daar waar het met praten alleen niet lukt of 

niet mogelijk is om krachten in beeld te brengen, is 

gezocht naar een passende training om toch tot de 

krachten van de cliënten te komen. ORO heeft de 

scholingsvariant voor de cliënten met complex 

gedrag ontwikkeld: Leer mij kennen. Deze scholing 

is ontwikkeld met medewerkers werkzaam met deze 

doelgroep. Dit was essentieel om ervoor te kunnen 

zorgen dat de scholing aansluit bij de praktijk. Deze 

scholing moet ervoor zorgen dat het zowel de 

medewerker als de cliënt lukt de krachten naar boven 

te halen. In 2021 start de pilotfase en worden in 

totaal zes woonlocaties en twee dagbestedings-

locaties geschoold. Tussentijds volgt een evaluatie 

en worden zaken aangepast waar nodig. 

Dankzij de uitbreidingen van het scholingsaanbod 

is ORO in staat een nog groter deel van de mede-

werkers te scholen in de methodiek van SGW. 
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Het behalen van de KPI’s is door corona naar de achtergrond verdwenen. Goed en gezond de pandemie 

doorkomen werd de drijfveer. ORO is trots op hoe onze medewerkers dit, samen met cliënten, hebben 

gedaan. Ondanks vele strenge maatregelen hebben zij er met elkaar voor weten te zorgen dat cliënten 

de nodige zorg en begeleiding hebben ontvangen én zijn er zaken (door)ontwikkeld. 

Ook trainingen zijn al aangepast aan veranderingen die corona met zich heeft meegebracht. We maken 

ons klaar voor begeleiding van zwaardere zorgvragen, waaraan de training ‘Leer mij kennen’ een 

bijdrage gaat leveren. Teams staan te popelen om aan de slag te gaan met teamsessies en het ontwik-

kelteam Samen Sturen maakt zich hiervoor klaar. We gaan er vanuit dat er in 2021 weer meer ruimte 

komt om alsnog de KPI’s te behalen. 

26

SUPPORTGERICHT WERKEN EN TEAMREFLECTIE

GROEPSCOACHING 

Een vorm van teamreflectie is groepscoaching. Groeps-

coaching binnen SGW betekent dat een krachtenprofiel 

van een cliënt wordt besproken. 

Een aandachtsfunctionaris SGW begeleidt de sessie. 

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 mogelijkheden om mee aan de slag te 

gaan. Deze supervisiemomenten konden vanwege corona 

fysiek geen doorgang vinden, maar zijn omgezet in 

online groepscoaching. Aandachtsfunctionarissen 

SGW zijn digitaal in gesprek gegaan en achterhaalden 

hoe medewerkers het werken met de opgelegde maat-

regelen ervaarden. Daar waar medewerkers het idee 

hadden dat SGW stil lag, persoonlijk contact en inter-

actie misten, was de groepscoaching gericht op het-

geen wat wél bereikt werd in de coronaperiode. 

Dit leverde mooie inzichten op voor de medewerkers. 

Ze kwamen tot de conclusie dat ze, ondanks dat fysiek 

contact niet mogelijk was, nog steeds in staat waren 

om aan te sluiten bij de krachten van cliënten. Dit gaf 

zelfvertrouwen en leverde een positieve vibe op waardoor 

ze op zoek bleven naar kansen en mogelijkheden voor 

cliënten. 

SAMEN STUREN 

In 2020 hebben er opnieuw teams gekozen om het 

ontwikkeltraject Samen Sturen te doorlopen. Helaas is 

corona op een aantal vlakken een beperkende factor 

geweest. Zo is het proces en voortgang van coachsessies 

vertraagd doordat er minder reguliere teamsessies plaats 

ORO STREEFT ERNAAR OM VERANTWOORDELIJKHEDEN LAAG IN DE ORGANISATIE TE 
BELEGGEN EN DE MEDEWERKER AUTONOMIE TE GEVEN. VANAF 2019 IS DAAROM AL 
GESTART MET EIGENAARSCHAP EN SAMEN STUREN, EEN VORM VAN TEAMONTWIKKE-
LING. TEAMREFLECTIE KRIJGT OP MEERDERE MANIEREN GESTALTE BINNEN DE ORGA-
NISATIE, WAARBIJ TEAMS ZELF KUNNEN KIEZEN WAT HET BESTE PAST.

konden vinden. Ook heeft het digitaal werken beperkin-

gen opgeleverd in de teamdynamiek. 

Daarnaast is de teamcoaching van een aantal nieuwe 

teams on-hold gezet. Deze teams hebben besloten de 

coaching niet digitaal te volgen. Gezien de kwetsbaar-

heid van cliënten is ervoor gekozen om ook voor de 

teamcoaching van Samen Sturen geen uitzondering

te maken om fysieke bijeenkomsten toe te staan.  

Naast de beperkingen heeft het ontwikkelteam 

Samen Sturen ook mooie ontwikkelingen opgemerkt. 

Zo hebben teams digitale sessies door de tijd heen 

steeds beter vormgegeven. De digitale vaardigheden 

op dit vlak zijn verbeterd en ook bijeenkomsten zijn 

efficiënter ingestoken. Op het moment dat fysieke 

bijeenkomsten weer toegestaan zijn, gaan zij kijken 

welke ervaringen vanuit digitale bijeenkomsten kunnen 

inpassen in fysieke bijeenkomsten. Ook heeft het 

ontwikkelteam zich flexibeler naar teams op kunnen 

stellen, o.a. doordat zij per individu meer beschikbaar 

konden zijn en tevens hun werkdagen flexibeler in 

konden delen. Helaas zijn er ook een aantal ontwikkel-

coaches gestopt in 2020. Doordat fysieke bijeen-

komsten wegvielen, werd het lastiger om in de 

praktijk met ervaren ontwikkelcoaches te oefenen. 

Het programma is omgegooid, waardoor de tijd alsnog 

efficiënt gebruikt werd om het team te ontwikkelen. 

De keerzijde van de extra tijd is dat er een piek ver-

wacht wordt van aanvragen in ontwikkeltrajecten op 

het moment dat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk 

zijn. Om deze piek op te kunnen vangen worden tijdig 

nieuwe ontwikkelcoaches geworven.
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FINANCIËN OP ORDE 

IS EEN RANDVOORWAARDE 

VOOR DE LOYALE KLANTEN EN 

BEVLOGEN MEDEWERKERS. FINANCIEN 
OP ORDE
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ONS RENDEMENT
Voor het resultaatgebied ‘Financiën op orde’ is de 

volgende KPI vastgesteld: het jaarlijkse rendements-
percentage (bedrijfsresultaat/totale opbrengsten) 
is 2% of groter. Dit betekent, het te behalen 

resultaat dient minimaal 2% te zijn ten opzichte van 

de omzet. Voor 2020 is deze KPI op ORO-niveau 

behaald. 

Opvallend is dat het resultaat boekjaar 2020 lager is 

dan 2019. Dit komt o.a. doordat een plaatsingsplan 

om lege bedplekken in te vullen, vertraagd in gang is 

gezet vanwege corona. Hierdoor heeft ORO niet 

kunnen voorkomen dat er een verlies is ontstaan 

doordat er op de lege plekken wel kosten zijn 

gemaakt, maar geen omzet is gerealiseerd. 

Deze gemiste omzet wordt ook niet gecompenseerd 

uit de landelijke compensatieregelingen gederfde 

omzet corona.        

Daarnaast is er ook nog tijdelijk sprake geweest

 van een opnamestop, conform de landelijke RIVM-

richtlijnen. Het is ORO wel gelukt om de lege 

plekken ontstaan door coronasterfte in te vullen.

FINANCIËN OP ORDE

FINANCIEN OP ORDE 
In 2020 is de hierboven benoemde KPI behaald. Het resultaat is gedaald ten opzichte van 2019 maar 

ondanks dat is ORO blij dat er geen verliezen zijn ontstaan. Vanuit landelijke beleidsregels en overige 

regelingen zijn misgelopen omzet en meerkosten corona gedekt. 

In 2021 gaan we door met het vullen van de lege plekken. Onder de pijler ‘Duurzame organisatie’ werken 

we aan een duurzame exploitatie en aan onze duurzaamheidsambitie. Mooie, kansrijke programma’s die 

niet afgerond zullen zijn in 2021, maar waar we de komende jaren verder 

aan werken.  

Graag verwijzen we naar het jaarverslag 2020, waarin uitgebreid de verantwoording over onze financiën te 

lezen is. Dit jaarverslag is te vinden via de website van het CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport.



KWALITEITSRAPPORTAGE 2020 3332

    

KWALITEIT EN VEILIGHEID 
MOET IN DE BASIS OP ORDE ZIJN. 

DAT DIT ZO IS TONEN WE AAN MET EEN 
ISO-CERTIFICAAT ZONDER MINORS. 
IN 2020 HEBBEN WE DEZE DOEL-

STELLING BEHAALD. 

KWALITEIT 
EN VEILIGHEID 
OP ORDE
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KPI ISO-CERTIFICERING

RISICOMANAGEMENT

In 2019 heeft ORO de ISO9001:2015 certificering behaald 

na een externe audit, waarbij twee minors werden 

geconstateerd. 

• minor op BHV en blusmiddelen;

• minor op risicomanagement voor 

 het onderdeel Behandeling & Expertise;

Voor deze minors is eind 2019 een plan van aanpak 

opgesteld, dat in 2020 is uitgevoerd.

Wat de minor BHV en blusmiddelen betreft, zijn nieuwe 

contractafspraken gemaakt met de leverancier. Dit 

betekent dat de handbrandblussers jaarlijks gecontro-

leerd en gecertificeerd worden en dat de BHV-koffers 

zichtbaar gekeurd zijn en de inhoud van de koffer 

getoetst is op houdbaarheidsdatum van artikelen. 

Voor de tweede minor heeft ORO samen met de profes-

sionals van Behandeling & Expertise een risicoanalyse 

uitgevoerd. De resultaten daarvan hebben enerzijds 

waardevolle informatie opgeleverd voor de nieuwe 

De afgelopen jaren heeft risicomanagement een erg 

statisch karakter gehad binnen ORO. Dit past niet bij 

het tempo waarop de wereld om ons heen verandert 

en niet bij een dynamische organisatie als ORO. 

De inbedding van risicomanagement en het structureel 

beheersen van deze risico’s moet breder in de organi-

satie belegd worden. We hebben in 2019 geconcludeerd 

dat er meer verbinding gelegd moet worden op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Om tot een passende werkwijze te komen is vanaf Q3 

2020 input opgehaald in de organisatie. In een sessie 

met het managementteam is de huidige situatie kort 

geëvalueerd. Daarnaast is de visie ten aanzien van 

risicomanagement besproken. Ook de Raad van 

Toezicht is betrokken in dit traject. ORO vindt het 

KWALITEIT EN VEILIGHEID OP ORDE

organisatie van Behandeling & Expertise. Anderzijds 

geven ze input om binnen de huidige setting optimali-

saties uit te voeren om de kwaliteit & veiligheid te 

kunnen (blijven) waarborgen. Er zijn vijf kritische 

gebeurtenissen benoemd (onveilige (behandel)situatie; 

geen optimaal behandelklimaat; cliënten met een 

juridische maatregel ontvangen niet de juiste zorg; 

er wordt onvoldoende preventief gehandeld; acute 

huisartsenzorg ’s avonds wordt niet geleverd). Op deze 

kritische gebeurtenissen zijn verbeteradviezen geschre-

ven met een bijbehorende tijdlijn. De verdere uitrol van 

deze verbeteracties krijgt in 2021 nog een vervolg.

De acties en uitkomsten die genomen zijn naar 

aanleiding van bovenstaande minors uit 2019 zijn eind 

2020 opnieuw beoordeeld door twee externe auditoren 

volgens de ISO9001:2015 norm. Hieruit is gebleken dat 

ORO voor de norm is geslaagd zonder minors of majors. 

Hiermee hebben we in 2020 de KPI op het onderdeel 

Kwaliteit en Veiligheid behaald.

belangrijk dat de toezichthouder meedenkt in risico’s 

waar ORO mee te maken heeft en hoe we deze 

middels risicomanagement het beste kunnen beheer-

sen. Daarnaast is op tactisch niveau opgehaald wat 

de behoeftes zijn, maar ook hoe de dagelijkse praktijk 

rondom risicomanagement eruitziet. Deze waardevolle 

sessies zijn verwerkt in een nieuwe werkwijze die 

zal bijdragen aan dynamisch risicomanagement. 

Door input op te halen vanuit verschillende niveaus 

verwacht ORO een gedragen voorstel door te voeren 

voor de hele organisatie. Het streven is om in 2021 de 

huidige risicoanalyse te updaten en het bijbehorende 

(nieuwe) proces te implementeren in de organisatie en 

te borgen in de beleid- & controlcyclus.
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KLACHTEN CLIËNTEN KLACHTEN MEDEWERKERS
2019 2020

 AANTAL MELDINGEN BIJ DE CLIËNTVERTROUWENSPERSOON 22 27

 AANTAL KLACHTEN BIJ DE KLACHTENFUNCTIONARIS CLIËNTEN 4 3

2019 2020

 AANTAL MELDINGEN BIJ DE MEDEWERKERSVERTROUWENSPERSOON 16 14

 AANTAL KLACHTEN BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE MEDEWERKERS 4 2

Medewerkers kunnen met hun onvrede en klachten 

terecht bij een medewerkersvertrouwenspersoon en 

de klachtencommissie medewerkers. In 2020 zijn er 

14 meldingen gedaan bij de medewerkersvertrou-

wenspersonen. De meeste gesprekken die de 

medewerkersvertrouwenspersonen voeren gaan over 

situaties die zich voordoen tussen medewerker en 

leidinggevende, waarbij de medewerker de melder is. 

Opvallend is het feit dat er tussen eind januari 2020 

Binnen ORO kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordi-

gers 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 medewerkers. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, 

in lijn met de Wet klachten en geschillen (Wkkgz) een 

formele klacht in te dienen bij een onafhankelijke 

klachtenfunctionaris. In 2020 zijn 27 meldingen gedaan 

bij de cliëntvertrouwenspersonen. De onderwerpen waar 

de meeste meldingen over gingen waren ‘bejegening 

medewerker naar cliënt’, ‘onduidelijkheid beleid & regels 

COVID-19’ en ‘bejegening cliënten naar elkaar’. 

In 2020 zijn drie klachten gemeld en in behandeling 

genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris 

cliënten. Op grond van de inhoud van deze klachten zijn 

er geen algemene conclusies te trekken. Bij alle 

klachten blijkt communicatie een onderdeel of oorzaak 

van de klacht en vaak ook de oplossing.

en begin juni 2020 geen meldingen binnenkwamen. 

De eerste coronagolf kan hier een onderliggende 

oorzaak zijn geweest. Wellicht waren medewerkers 

tijdens deze periode met andere zaken bezig. In 

januari zijn er twee meldingen binnengekomen en 

tussen juni 2020 en december 2020 twaalf meldin-

gen. De klachtencommissie medewerkers heeft 

twee klachten ontvangen, waarvan één ongegrond 

en één niet-ontvankelijk zijn verklaard.

METEN VAN KWALITEIT EN VEILIGHEID 
HET METEN VAN KWALITEIT WORDT OP VEEL VERSCHILLENDE MANIEREN GEDAAN. DAAR 
LIGT HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM AAN TEN GRONDSLAG.

Specifiek zijn er een aantal instrumenten die worden 

gebruikt voor het meten van kwaliteit o.a. het aantal 

klachten (van cliënten en medewerkers) en het 

aantal incidenten. Hieronder een toelichting bij deze 

meetinstrumenten en de resultaten van 2020.

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 vanzelf-

sprekend ervaren. Pas als incidenten gemeld worden, 

kunnen we er ook van leren.

Onderstaande figuren zijn een weergave van het 

aantal en de aard van de incidentmeldingen over 

2020. De data zijn afkomstig uit iProva, het systeem 

waarin incidentmeldingen plaatsvinden.

Onderstaande tabel geeft de totale trendlijn van 

incidentmeldingen weer. Om zicht te krijgen op het 

verloop van het aantal incidentmeldingen is in de figuur 

zowel het meetjaar 2019 als het meetjaar 2020 opgeno-

men. Per maand staat het aantal incidentmeldingen 

vermeld. 

Hieruit is onder meer af te lezen dat: 
• Het totaal aantal meldingen in 2020 betrof 3944   

 t.o.v. totaal 4266 meldingen in 2019, een daling   

 van 322. 

• Het aantal meldingen per maand schommelt   

 tussen de 250 en 400. 

• De maand april laat een opvallend verschil zien in   

 aantal meldingen tussen 2019 en 2020.

Het taartdiagram laat de aard van de incidenten zien die in 

2020 plaatsvonden. Van de in totaal 3944 incidenten 

betreft ruim 54% meldingen over agressie. Ten opzichte 

van het jaar 2019 is het percentage agressiemeldingen 

aanzienlijk gestegen. Het aantal meldingen omtrent 

beveiliging vertrouwelijke gegevens betreft nog geen 

betrouwbaar gegeven, omdat dit type meldingen op twee 

manieren wordt gemeld. Hiervoor is in 2020 in samenwer-

king met de Functionaris Gegevensbescherming een 

correct meldingsformulier met passende workflow 

opgesteld dat in 2021 wordt geïmplementeerd.   

Naast het totaal aantal meldingen per jaar en de aard van 

de meldingen worden de cijfers per locatie geanalyseerd. 

Hieruit kwam naar voren dat op twee locaties van ORO 

opvallend hoge aantallen meldingen agressie-incidenten 

waren. Dit hoge aantal is echter terug te herleiden naar de 

doelgroep op deze locaties. Het aantal meldingen vanuit 

de behandelvakgroepen worden ook onderscheiden, echter 

daar zijn geen/nauwelijks meldingen gedaan in 2020. 

Een nadere analyse van incidentmeldingen, het borgen 

hiervan en het algeheel optimaliseren van het incident-

meldingsproces zijn (deel)onderwerpen die vanuit de 

doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsys-

teem op de ontwikkelagenda van ORO staan. De eerste 

stappen hiertoe worden momenteel gezet en worden in 

2021 verder uitgewerkt. 

In 2020 is er van drie calamiteiten melding gedaan bij 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/of GGD 

(i.v.m. cliënt met Wmo beschikking). Van deze calami-

teiten is, na onderzoek, een rapportage opgesteld en 

gedeeld met de inspectie. Verbetermaatregelen zijn 

opgepakt en de calamiteiten zijn in 2020 afgerond.

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

2019 330 319 354 401 397 382 382 296 305 363 363 374 4266

2020 325 311 342 257 302 309 375 360 344 347 340 332 3944

TRENDLIJNEN REEKSEN 2019 - 2020

INCIDENTEN PER AARD 2020

(BIJNA)ONGEVAL/GEVAARLIJKE SITUATIE

BEVEILIGING VERTROUWELIJKE GEGEVENS

738

1214

16

2147

751

1030

MEDICATIE

AGRESSIE

KWALITEIT EN VEILIGHEID OP ORDE
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IMPLEMENTATIE WET ZORG EN DWANG
In 2020 zijn we binnen ORO druk geweest met de 

verdere implementatie van de Wet zorg en dwang 

(Wzd). Het beleidsdocument Zorg en Dwang bij ORO 

is vastgesteld nadat het aan verschillende betrokke-

nen is voorgelegd, waaronder de CCR. In het beleids-

document is de visie op vrijheid, die is afgeleid van 

de missie van ORO opgenomen: 

“Binnen ORO is de vrijheid van onze cliënten leidend. 
Zij bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten, maken 
hun eigen keuzes en wanneer het nodig is, worden zij 
daarbij geholpen. Onvrijwillige zorg gebeurt niet binnen 
ORO, tenzij er sprake is van ernstig nadeel, er echt geen 
alternatieven zijn en dwang ‘goede zorg’ betekent. 
Tegen onvrijwillige zorg zeggen we dus: Nee, tenzij…”

Dit document vormt het kader van waaruit we aan 

de slag zijn gegaan met de implementatie van de 

Wzd binnen ORO. 

Een kernteam ‘vrijheidsbevordering’ met deelnemers 

uit alle geledingen van ORO heeft zich in 2020 

beziggehouden met een aantal voorbereidende 

werkzaamheden. 

Zo zijn ten aanzien van de rechtspositie van de 

cliënt in 2020 de externe cliëntvertrouwenspersonen 

binnen ORO geïntroduceerd en een duurzaam 

podium gegeven. Zij hebben kennisgemaakt met 

verschillende medewerkers van ORO. De klachten-

regeling is geborgd, hiervoor sluiten we aan bij de 

landelijke regeling.

Door het in gebruik nemen en inrichten van de 

module Wzd in ONS en het beschikbaar stellen van 

een werkinstructie in 2020 wordt de medewerker 

gefaciliteerd om te denken in Wzd-termen en door 

het stappenplan geleid als sprake is van ‘onvrijwillige 

zorg’. In ONS worden de medewerkers meegenomen 

door alle te nemen stappen en wordt duidelijk wat 

iedereen in een bepaalde fase moet doen.  

ORO heeft in 2020 gewerkt aan het maken van een 

e-learningmodule Wzd basiskennis. Daarnaast zijn er 

voorbereidingen gedaan voor e-learning specifiek op 

het werken met het stappenplan. Naast enige basale 

wetskennis, is de opleiding vooral gericht op de 

praktijk: welke werkprocessen worden gehanteerd 

en welk stappenplan moet worden gevolgd. Beide 

scholingen zijn vanaf begin 2021 voor alle medewer-

kers beschikbaar in de ORO Academie. Vanaf 1 mei 

2021 zijn alle betreffende medewerkers geschoold 

over de Wzd. Daarnaast wordt het gedachtegoed van 

de Wzd opgenomen in alle trainingen rondom 

Supportgericht Werken. 

De functie van Wzd–functionaris is bij ORO bij 

meerdere disciplines belegd (gedragsdeskundigen die 

voldoen aan vastgestelde eisen en AVG-artsen). 

ORO zal begin 2021 acht Wzd-functionarissen officieel 

aanstellen en scholen. Tot deze officiële benoeming 

is het werkproces geborgd door de inzet van een AVG 

als Wzd-functionaris. In 2020 is de rol van zorgverant-

woordelijke gekoppeld aan het bestaande functiehuis, 

deze is ondergebracht in de functie van zorgcoördi-

nator en medewerker ambulante hulpverlener (MAH).  

Voor de inzet van de externe deskundige is ORO een 

samenwerking aangegaan met Lunet zorg en 

Kempenhaeghe.

Voor begin 2021 staan de volgende zaken nog op 

de planning: het werkproces stappenplan wordt ORO 

specifiek gemaakt, verder ingericht in ONS en ter 

beschikking gesteld aan de medewerkers. Ten aanzien 

van de registratie voorzien we geen problemen in 2021 

om de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van de 

gevraagde rapportages te voorzien. 

Voor 1 mei 2021 is de implementatiefase Wzd 

afgerond. Er is een borgingsstructuur ingericht 

middels een Wzd-commissie die de organisatie 

duurzaam ondersteunt in het op een correcte 

manier uitvoeren van de Wzd.

Kwaliteit en veiligheid moet in de basis op orde zijn, 

het is een van de randvoorwaarden. Dat dit zo is 

tonen we aan met een ISO-certificaat zonder minors. 

In 2020 hebben we deze doelstelling behaald. 

Dit komt onder andere omdat we in 2020 risicoma-

nagement meer op de kaart gezet hebben binnen 

ORO. Er is actief op ingezet om meer bewustwording 

te creëren ten aanzien van risicodenken en het 

verbeteren van het kennisniveau ten aanzien van 

risicomanagement. Voorbereidingen zijn getroffen 

om risicomanagement een plek te geven in de 

beleidscyclus, in een doorloop naar 2021 gaan we 

zorgen voor een structurele borging in de processen. 

Een nadere analyse van incidentmeldingen, het 

borgen hiervan en het optimaliseren van het 

incidentmeldingsproces zijn (deel)onderwerpen die 

vanuit de doorontwikkeling van het kwaliteitsma-

nagementsysteem op de ontwikkelagenda van ORO 

staan voor 2021. Een belangrijk onderdeel van deze 

doorontwikkeling wordt de borging van de leer- en 

verbetercyclus naar aanleiding van incidenten. 

Op dit moment wordt er nog onvoldoende uitvoering 

gegeven aan de opvolging van verbeteradviezen. 

De eerste stappen hiertoe worden momenteel gezet 

en zullen in 2021 verder worden uitgewerkt. 

ORO is in 2020 intensief aan de slag geweest met 

de implementatie van de Wzd. Ondanks het harde 

werken en naast alle landelijke ontwikkelingen, 

hadden we eind 2020 nog niet op alle onderdelen de 

puntjes op de i staan wat de implementatie betreft. 

Inmiddels is er een versnelling aangebracht zodat 

niets een verdere implementatie en uitvoering van 

de Wzd binnen ORO in de weg kan staan (zonder in 

te leveren op zorgvuldigheid in het proces) en 

hebben we er vertrouwen in dat per 1 mei 2021 de 

Wzd geïmplementeerd is binnen ORO.

KWALITEIT EN VEILIGHEID OP ORDE
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GROEIKANSEN ZIEN: 
HET AANTAL POTENTIËLE KLANTEN 

VERSUS HET AANTAL KLANTEN IN ZORG. 
DEZE KPI IS MEER TOEKOMSTGERICHT EN NIET 

BEDOELD OM DAADWERKELIJK TE GROEIEN 
MAAR WEL OM KANSEN TE ZIEN.GROEIKANSEN 

ZIEN
40
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GROEIKANSEN ZIEN

We blijven gericht om ons heen kijken op zoek naar 

kansen en mogelijkheden. Dit kan op verschillende 

vlakken zijn, zowel sociaal, technologisch, strate-

gisch als marktgericht. De onderstaande resultaten 

op de gestelde KPI’s zijn behaald in 2020. 

KEUZES OP BASIS VAN DATA
ORO heeft een basisoverzicht van regionale en 

landelijke demografische gegevens samengesteld. 

Aan de hand van dit overzicht toetsen we keuzes op 

basis van de markt. Om ervoor te zorgen dat binnen 

de gehele organisatie keuzes gemaakt worden 

gebaseerd op marktontwikkelingen, worden de 

cijfers ieder kwartaal geactualiseerd. Zo kunnen we 

kansen tijdig signaleren. Daarnaast zijn voorberei-

dingen getroffen om deze cijfers met nog meer 

ORO-gegevens te combineren zodat we op basis 

van deze inzichten de dienstverlening structureel 

kunnen verbeteren. 

Ondertekening Tiny houses  met Jan Roelofs en Stijn van Kreij
Samen met Butterfly Effect realiseren we een nieu-
we woonvorm voor onze cliënten: Tiny Houses op 
Het Rijtven. Deze innovatieve woonvorm is een 

manier om te ontdekken of we hiermee aansluiten 

bij een vraag die we vaker terughoren: de behoefte 

om zelfstandig te wonen. In deze Tiny Houses 

kunnen cliënten zelfstandig wonen, met de nabijheid 

en zekerheid van de zorgorganisatie in de buurt. 

We doen dit in een samenwerking omdat hiermee 

de mogelijkheid is ontstaan dit op een financieel 

verantwoorde manier te ‘testen’ in de praktijk. 

WE ZIEN GROEIKANSEN IN NIEUWE DOELGROEPEN (ALS DE EERDER IN DE KADERBRIEF 
BESCHREVEN DOELGROEP VAN MENSEN MET COMPLEX GEDRAG), IN HET DOE LAB, 
(ALS BASIS VOOR NIEUWE INNOVATIEVE TOEPASSINGEN) EN IN DE VOOR ONS NIEUWE 
WERELD VAN ONLINE MARKETING.

DE OPPAS
Helaas zijn er ook wel eens innovaties waarbij het 

ons als organisatie niet goed lukt om deze verder 

te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de dienst 

‘De Oppas’. Via een marketingcampagne in 

Noord-Brabant en Noord-Limburg wilden we zoveel 

mogelijk cliënten bereiken om meer schaalgrootte te 

creëren. Het lijkt erop dat we met zowel traditionele 

middelen als online uitingen nog niet voldoende 

mensen hebben weten te bereiken. 

In de eindevaluatie hebben we op basis van de 

verzamelde data en inzichten moeten concluderen 

dat de dienst onvoldoende beantwoordt aan de 

behoefte, we niet genoeg klanten kunnen bereiken 

en daarmee niet in staat zijn een duurzaam en 

kostendekkend verdienmodel te bieden. We zullen 

de dienst dus niet voortzetten binnen ORO. Om onze 

klanten te kunnen blijven ondersteunen in een 

behoefte die wel erkend wordt, zijn we in gesprek 

met partners. We kijken hierbij of zij deze dienst 

-met een passende overeenkomst- voor ORO kunnen 

voortzetten. Op deze manier kunnen wij cliënten 

toch een oplossing blijven bieden. In 2021 zal 

duidelijk worden of we een samenwerking hiervoor 

kunnen realiseren en hoe deze eruitziet.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

WE VINDEN HET BELANGRIJK OM TE WETEN WAT ER IN DE MARKT GEBEURT. OP BASIS VAN 
DEZE ONTWIKKELINGEN KUNNEN WE AANSLUITEN OP DE MARKTWENSEN. DAT BETEKENT 
WAARDE BIEDEN AAN CLIËNTEN, CLIËNTVERTEGENWOORDIGERS EN ZAKELIJKE PARTNERS. 
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SAMENWERKING
ORO wil ook met zakelijke partners optimaal 

samenwerken en bij hen op het netvlies staan. Er is 

daarom een B2B-onderzoek uitgevoerd middels 

interne en externe analyse. 

Intern: 
Er 20 interviews uitgevoerd met ORO-collega’s met 

als doel antwoorden te formuleren op vragen als: 

Hoe ziet het interne proces eruit? Welke processen 

moeten geoptimaliseerd worden? En hoe ervaren we 

de samenwerking met onze B2B-partners? Op basis 

van deze interviews zijn de eerste adviezen opgesteld. 

ONLINE MARKETING
We willen cliënten en cliëntvertegenwoordigers ook 

in hun online zoektocht zo goed mogelijk faciliteren 

en ondersteunen. 

Op de website van ORO wordt daarom het gedrag 

van bezoekers anoniem geanalyseerd. Zodat we 

weten hoe men zoekt en waarnaar men op zoek is. 

Als bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde informatie niet 

eenvoudig gevonden wordt, wordt de website aan-

gepast. 

Daarnaast wordt gekeken via welke zoekwoorden de 

bezoeker op de ORO-website terecht is gekomen, 

maar ook op welke zoekwoorden ORO graag gevon-

den wil worden. Aan de hand daarvan worden 

teksten geschreven, zodat we zo hoog mogelijk in 

de zoekresultaten van een online zoekmachine 

verschijnen. Het doel daarvan is dat cliënten en 

GROEIKANSEN ZIEN
De KPI’s van Groeikansen zien zijn behaald. Er is tevens gezorgd voor borging middels actualisatie 

van de cijfers. Op de KPI om groeikansen te signaleren in nieuwe doelgroepen pakken we door in 

2021. Er wordt gewerkt aan een groei- en doelgroepenstrategie. Hierin formuleren we een visie 

rondom de doelgroepontwikkeling, waarbij we rekening houden met de verzwaring in zorg die 

aangegeven is in de ORO-strategie. Om dit waar te kunnen maken verkennen we samenwer-

kingen met (zorg)partners in de regio. 
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cliëntvertegenwoordigers ons online zo goed en 

eenvoudig mogelijk kunnen vinden en de informatie 

vinden waarnaar ze op zoek zijn.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een 

digitale nieuwsbrief voor cliëntvertegenwoordigers. 

De eerste editie zal in april 2021 verschijnen. 

De nieuwsbrief bevat tips, kennis, nieuwtjes en 

ontwikkelingen. Dit zijn servicegerichte en informa-

tieve berichten, zonder commercieel oogmerk. 

Door deze extra contactmomenten verwachten we 

nog meer toegevoegde waarde te leveren en de 

relatie te versterken. De nieuwsbrief wordt het 

eerste jaar vier keer verstuurd. Daarna volgt een 

evaluatie en wordt onder andere bekeken of de 

frequentie zo goed is. 

Extern: 
Er zijn 15 interviews met de belangrijkste samenwer-

kingspartners gehouden en er is relevante informatie 

verzameld over hoe zij de samenwerking met ORO 

ervaren, en op welk gebied verbetering nodig is. Ook 

hiervoor zijn adviezen uitgebracht en zijn groeikan-

sen gesignaleerd. 

Met partners als GGZ Oost Brabant, Lunet zorg en 

Amarant bekijken we hoe we samen kunnen werken 

in een keten rondom LVB-cliënten. En hoe we kunnen 

samenwerken op het gebied van behandeling. 
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FEEDBACK EXTERNE VISITATIE

Vooraf aan de externe visitatie hebben de deel-

nemers de kwaliteitsrapportage ontvangen. 

Tijdens de bijeenkomsten is er enerzijds reflectie 

geweest op de kwaliteitsrapportage en anderzijds 

heeft er kennisuitwisseling plaatsgevonden over 

voor alle partijen belangrijke thema’s. 

ENKELE REFLECTIEPUNTEN OP 
DE KWALITEITSRAPPORTAGE:
• ORO mag trots zijn op de mooie initiatieven die 

ten tijde van corona zijn opgezet. Er zijn veel 

acties met succes uitgezet door te ‘omdenken’. 

 In de kwaliteitsrapportage blijft ORO daarin wat 

te bescheiden. 

• De missie van ORO draait om kwetsbare mensen 

gelukkig maken. Dat is heel positief. In de 

rapportage lees je voornamelijk terug wat níet 

goed gedaan is. Om aan te sluiten bij het SGW is 

het een tip om in de kwaliteitsrapportage nóg 

meer te benadrukken wat goed gaat, wat de 

krachten van ORO zijn en wat nog te ontwikke-

len.

• Met de ontwikkelingen in het zorglandschap is 

inzet van (technologische) innovatie van belang. 

Hoe ORO daarmee omgaat zou nog wat meer 

aandacht mogen krijgen in de kwaliteitsrap- 

portage.

• ORO zet in op ‘loyale klanten’. Een loyale klant is 

iemand die telkens voor ORO kiest en bij ORO 

blijft. Wellicht interessant om een KPI te 

formuleren t.a.v. hoelang een klant bij ORO blijft 

(uitgesplitst naar financiering, gezien dat 

meespeelt).

VOOR DE EXTERNE VISITATIE ZIJN TWEE ONLINE BIJEENKOMSTEN GEORGANISEERD MET 
EXTERNE EN INTERNE PARTIJEN. ZE LEVERDEN INSPIRATIEVOLLE GESPREKKEN OP TUSSEN 
ORO EN MARTHA FLORA EN ORO, BURO STRAKZ EN UNIK. NAMENS ORO HEBBEN EEN WIJK-
MANAGER, TEAMLEIDER, BELEIDSADVISEUR EN RAAD VAN BESTUUR DEELGENOMEN. 

• In de kwaliteitsrapportage wordt nauwelijks over 

verzuim gesproken, terwijl dat i.v.m. corona wel 

een veelbesproken onderwerp is. Hoe houd je 

medewerkers veerkrachtig is een belangrijk 

thema. 

• ORO heeft mooie complimenten mogen ontvan-

gen over de totale vormgeving, woordkeuze en 

inhoud van de kwaliteitsrapportage. 

EEN IMPRESSIE VAN BESPROKEN THEMA’S: 
• Het concept Geluk versus andere zorgconcepten. 

Van belang is om een concept/begrip goed te 

‘laden’. Hiermee vergroot je het onderscheidend 

vermogen en geef je inhoud aan de doorvertaling 

van de missie, visie en strategie. Dit is zowel van 

belang voor de klanten (cliënten/vertegenwoor-

digers) en medewerkers als externe partijen. 

• Voor het meten en ‘laden’ van het concept Geluk 

worden diverse inspiratievolle bronnen benoemd 

om te raadplegen, zoals het ‘Reablement model’, 

‘Ikigai’ en ‘Blue Zones’.  

• Aansluitend bij bovenstaande is de verbinding 

tussen het concept en de klantreis van belang. 

Essentiële onderwerpen hierin zijn: eigen regie 

klant en kwaliteit van leven.

• ORO zet SGW in. Dit sluit mooi aan bij het 

concept Geluk. Interessant is hoe het SGW nog 

verder uit te diepen in de organisatie, zodat bijv. 

medewerkers het echt gaan ervaren als ‘zo doen 

we dat hier binnen ORO’.

• Ambities en strategie voor datgene dat in het 

zorglandschap aan ontwikkelingen plaatsvindt. 

Hoe en op welke manier kun je daar als organisa-

tie bij aansluiten. Focus en een ‘geladen’ concept 

zijn daarin belangrijke tips.

• Datagebruik. Hoe kun je data inzetten om te 

leren en te verbeteren? Data kan uiteraard niet 

zonder context, maar geeft veel informatie 

waarmee gestuurd kan worden (op diverse 

niveaus binnen een organisatie). Er zijn mooie 

voorbeelden gegeven van hoe data op te halen 

en hoe datagebruik toegankelijk te maken via 

dashboards voor teams. 

• Het helder hebben van kaders voor medewerkers 

is enorm helpend in het krachtiger neerzetten 

van teams. 

• De financiering binnen de zorg is soms een heikel 

punt. Er komen steeds meer regionale initiatie-

ven om op een andere manier naar de financie-

ring van zorg te kijken, zodat de klant bepalend 

is en niet de financieringsstroom.

• Inzet van digitale innovatie is in deze tijd geen 

experiment meer. Inzet van technologie biedt 

vaak een oplossing. Belangrijk om daar als 

organisatie een visie op te hebben en dat in te 

bedden in je organisatie. Zo bind je bijvoorbeeld 

de jongere doelgroepen ook meer.    

Van de visitatiebijeenkomsten is ook een uitgebrei-

der verslag geschreven, dat als waardevolle input 

wordt gezien. We kijken terug op twee inspiratievolle 

bijeenkomsten waarin mooie, open en transparante 

discussies zijn gevoerd. Daar danken we alle deelne-

mers hartelijk voor. Onze blik op de zorg en onszelf is 

daarmee vergroot.
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REACTIE OR
Voor wat betreft het algehele geschetste beeld van 

ORO en de inhoudelijke informatie in de kwaliteits-

rapportage is deze heel herkenbaar voor de OR. Alle 

genoemde projecten en ontwikkelingen zijn en 

worden nog steeds gevolgd door de OR. Wat in het 

geschetste beeld in de kwaliteitsrapportage gemist 

wordt en in de rapportage ook minder aandacht 

krijgt, is hoe medewerkers meegenomen worden in 

alle ontwikkelingen door hun leidinggevende en de 

organisatie. Opvallend vindt de OR dat bij het 

beschrijven van de impact van corona op de mede-

werkers gekozen is voor het beschrijven van hele 

praktische oplossingen (o.a. persoonlijke bescher-

mingsmiddelen). Gemist wordt daarbij een stukje 

hoe wordt er met medewerkers in gesprek gegaan, 

wat de rol van de wijkmanager daarin is geweest? 

Dat is juist van groot belang. Er is binnen ORO best 

veel verzuim geweest tijdens corona, maar hoe 

spelen we in op psychisch verzuim na corona? Corona 

heeft op alle medewerkers grote invloed gehad. 

Medewerkers hebben veel sneller moeten schakelen 

en moeten inspelen op de situaties die zich op dat 

moment voordeden. Ook worden de ‘succesmomen-

ten’ gemist, rondom de mentale impact van corona 

zijn mooie voorbeelden en ontwikkelingen te 

noemen die het afgelopen jaar zijn ingezet. Tijdens 

de pandemie waren er teams beschikbaar om met 

medewerkers/teams in gesprek te gaan. Vanuit o.m.  

Samen Sturen, coronateam, opvangteam en team 

Verpleegkundigen werd met de medewerkers 

uitgebreid gesproken over zaken waar medewerkers 

moeite mee hadden. In het hoofdstuk loyale klanten 

worden deze positieve ontwikkelingen gemist. 

Afgesproken is dat deze ontwikkelingen na het 

gevoerde gesprek nog toegevoegd worden aan de 

rapportage. De werkwijze om in een vroeg stadium 

het gesprek aan te gaan over de kwaliteitsrappor-

tage, zodat op basis van feedback de rapportage 

nog aangepast kan worden wordt gewaardeerd. 

Afgesproken is om deze werkwijze op te nemen in 

het proces voor toekomstige rapportages. Daarnaast 

heeft de OR een aantal inhoudelijke vragen, met 

name over het hoofdstuk loyale medewerkers. 

Voorbeelden daarvan zijn: waarom zijn er een aantal 

ontwikkelcoaches afgehaakt? Hoe heeft de speciale 

tool die is ontwikkeld om de familie mee te nemen 

in SGW in de praktijk vorm gekregen? Deze vragen 

worden meegenomen in de gesprekken die periodiek 

plaatsvinden tussen de OR en de bestuurder.

CENTRALE
 

CLIËNTENRAAD

ONDERNEMI NGSRAAD

REACTIE CCR
2020 was een bizar jaar door het coronavirus. Er moest 

in een andere dynamiek gewerkt worden. Het werken 

met de angst om zelf besmet te raken en je toch 

onvoorwaardelijk in te zetten voor cliënten die niet 

begrijpen wat er gebeurt. De situatie deed een groot 

beroep op de flexibiliteit en creativiteit van alle 

medewerkers van ORO, want de zorg moest door 

blijven gaan. Er zijn onderling verbindingen gelegd en 

handen ineengeslagen om deze tijd zo goed mogelijk 

te maken voor de cliënten. De CCR heeft groot respect 

voor hoe iedereen zich staande heeft gehouden en dag 

in dag uit klaar stond voor de cliënten. De CCR heeft 

veel contact met de bestuurder en het Coördinatie-

team corona gehad over de stand van zaken. Ondanks 

dat genomen besluiten ingrijpend waren, is de CCR 

dankbaar hoe goed ORO door de coronacrisis heen is 

gekomen, kijkend naar de landelijke besmettingen.

De volgende punten zijn uit de reflectie op de concept 

Kwaliteitsrapportage naar voren gekomen:

De inhoudelijke informatie en het algehele beeld van 

ORO in de kwaliteitsrapportage is voor de CCR herken-

baar. De kwaliteitsrapportage is ten opzichte van 2019 

minder uitgebreid, wat als positief ervaren wordt. De 

missie en visie van ORO maken duidelijk dat de cliënt 

centraal staat, wat de CCR uiteraard van harte steunt. 

De inhoudelijke vragen van de CCR worden met de 

bestuurder in een overlegvergadering besproken.

LOYALE KLANTEN
De CCR waardeert het dat ORO het advies heeft 

overgenomen om ruimte voor een inhoudelijke reactie 

op de NPS te geven. Echter het lage responspercen- 

tage geeft te denken. 

De ervaringen van de cliënten over de nieuwe werkwij-

ze van het opstellen van het persoonlijk plan worden 

gemist.

De CCR vraagt zich af of DVIE het juiste instrument is 

om cliëntervaringen te meten. Enerzijds omdat de 

DVIE gesprekken (nog) steeds niet op alle locaties 

gevoerd zijn en anderzijds omdat de medewerkers de 

gesprekken en het invullen van de vragenlijst als 

dubbelop of extra ervaren gezien de overeenkomsten 

met het Supportgericht Werken. Leiden deze gesprek-

ken daadwerkelijk tot meer zicht op de ervaringen en 

het geluk van de cliënt? Is een dergelijke vragenlijst 

van toegevoegde waarde, of moet er gezocht worden 

naar een andere vorm voor het jaarlijks meten van de 

ervaringen van de cliënt, die wellicht beter past? 

Kan de periodieke evaluatie van Supportgericht Werken 

niet als meetinstrument t.b.v de cliëntervaringen 

toegepast worden? 

Voor de CCR tonen de uitkomsten niet voldoende de 

ervaringen van alle cliënten. Het zou goed zijn om in 

2021 stil te staan bij het proces en de methodiek van 

onderzoek. 

BEVLOGEN MEDEWERKERS
De eNPS score zegt niet veel over tevredenheid van 

de medewerkers. Door corona is de uitvraag naar de 

achtergrond verdwenen. De CCR vindt het echter 

belangrijk dat de tevredenheidsmeting voor mede-

werkers in 2021 plaatsvindt. 

De CCR ziet de teamreflecties als uitermate belangrijk 

voor een goede afstemming van de zorg, vergroten 

van de cohesie binnen teams en het vergroten van 

de aanspreekcultuur. Van belang is dat relatie wordt 

gelegd tussen de teamreflectie en de uitkomsten van 

het cliëntervaringsonderzoek. De nadruk in de 

teamreflectie moet primair liggen op de relatie tussen 

medewerker en cliënt en niet op de teamdynamiek. 

De werkwijze Supportgericht Werken laat steeds vaker 

zien dat ‘wat doen we’ naar ‘waarom doen we het’ 

verandert. De CCR vindt dit een positieve ontwikke-

ling. 

VEILIGHEID
Het hoge aantal meldingen agressie-

incidenten (terug te herleiden naar de doelgroep op 

twee locaties) vindt de CCR zorgelijk. De CCR pleit voor 

een goed plan van aanpak voor verbetermaatregelen 

hierop. Het is essentieel dat alle incidenten -ook de 

minder ernstige voorvallen- intern worden besproken 

en geregistreerd. Dit om meer aandacht voor het 

omgaan met en het voorkomen van agressie-

incidenten te creëren en het aantal (gemelde) 

incidenten te doen afnemen.
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BRONVERMELDING

•  Interne interviews

•  Interne memo ‘Incidenten en calamiteiten 2020’

•  Interne rapportage ‘Resultaten DVIE 2020’

•  Interne rapportage ‘Uitkomsten NPS meting 2020’ 

•  Jaarplan ORO 2020 

•  Jaarverslag en jaarrekening ORO 2020

•  Jaarverslagen 2020 geneesmiddelencommissie, 

kerngroep vrijheidsbevordering, Functionaris 

Gegevensbescherming, onafhankelijke klach-

tenfunctionaris, cliëntvertrouwenspersonen, 

medewerkersvertrouwenspersonen, opvang-

team medewerkers

•  Kaderbrief ORO 2020

•  Meerjarenplan KANS doen!

•  MijnORO, het intranet van ORO

•  OROskopen 2020
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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

