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IEDER JAAR MAAKT ORO EEN KWALITEITSVERSLAG. 

WAT GAAT GOED? WAT KAN BETER?

ORO LEERT DAARVAN. 

DIT BOEKJE IS EEN SAMENVATTING VAN 

HET KWALITEITSVERSLAG 2020.

WIL JE HET HELE VERSLAG LEZEN? 

GA DAN NAAR 

www.oro.nl /kwaliteit
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MAAR HOE DOEN WE DAT DAN?
Hierbij gaat het om zelf kiezen en meedoen in de buurt. 

Dit wil ik wel en dit wil ik zeker niet.

We hebben vijf dingen nodig om kwetsbare mensen gelukkig te kunnen maken: 

1. Tevreden cliënten en cliëntvertegenwoordigers die voor ORO blijven kiezen

2. Enthousiaste mensen die bij ORO werken

3. Genoeg geld op onze rekening om cliënten te kunnen blijven ondersteunen

4. Veilige en goede zorg, ondersteuning en begeleiding

5. Groeien, want als we niet groeien, staan we stil

Samen met 1.500 medewerkers en 800 vrijwilligers maakt ORO 
kwetsbare mensen gelukkig. 
In 2020 bood ORO aan ruim 2.000 cliënten zorg, ondersteuning en 
begeleiding. 

Jouw geluk en het geluk van de mensen 

om je heen, daar gaan we voor!
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WAT VINDEN CLIËNTEN?
Wat vinden cliënten belangrijk in hun leven?

Om dat te weten te komen, praten we met cliënten.

Deze gesprekken noemen we: Dit Vind Ik Ervan.

Uit de gesprekken blijkt dat cliënten ‘Familie’ en ‘Veilig voelen’ het belangrijkste vinden. 

Er hoeft niet veel veranderd te worden aan ‘Familie’ en ‘Vrienden en kennissen’. 

Cliënten zijn iets minder blij met ‘Lijf’ en ‘Meedoen’.

Ze zouden graag verandering zien in ‘Gevoel’ en ‘Lijf’. 

Samen met de begeleiding is afgesproken wat ze daar aan gaan veranderen.

Ook volgend jaar voeren we deze gesprekken.

Daar leren we van, dan weten we nog beter wat cliënten willen en belangrijk vinden. 

WAT VINDEN CLIËNTVERTEGENWOORDIGERS?
We vragen cliëntvertegenwoordigers om een vragenlijstje in te vullen.

Dat doen we elk jaar.

We vragen dan of zij ORO goed vinden.

Vorig jaar hebben meer mensen het vragenlijstje ingevuld.

De mensen zijn iets minder tevreden dan in 2019.

In 2021 proberen we ervoor te zorgen dat nog meer mensen de vragenlijst invullen.

En natuurlijk hopen we dat iedereen weer meer tevreden is over ORO. 

6

Om dit te weten te komen, vragen we cliënten en 

cliëntvertegenwoordigers wat zij van ons vinden. 
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SUPPORTGERICHT WERKEN
Supportgericht Werken betekent dat we kijken naar wat jij wil.

En hoe we daarbij kunnen helpen.

Door Supportgericht Werken zijn we anders gaan werken.

Het Persoonlijk Plan is hier ook op aangepast.

Samen met jou kijken we wat er in het plan moet komen.

In 2020 zijn nog meer medewerkers van ORO gaan leren over Supportgericht Werken.

Zodat ze goed weten hoe ze met Supportgericht Werken moeten werken.

Door het coronavirus waren de meeste trainingen online. 

Medewerkers bespreken met elkaar wat ze lastig vinden in hun werk.

Ze zoeken dan samen naar een goede oplossing en leren van elkaar. 

Zo worden ze nog beter in Supportgericht Werken.

CORONAVIRUS
Door het coronavirus moesten we ons aan nieuwe regels houden.

We hebben zoveel mogelijk gekeken naar wat wél kon.

Er kwam bijvoorbeeld een ORO-kletsbus om elkaar te ontmoeten.

We vierden de Verwendag thuis en er was een digitale Sinterklaasviering.
ORO Someren won zelfs een prijs met een online muziekquiz.

Naast de gezondheid, bleef het geluk van cliënten het belangrijkste voor ORO.

https://youtu.be/M2ZYUEd0cp4
https://youtu.be/xi09M8Rfees
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CENTRALE CLIËNTENRAAD (CCR)
De CCR geeft advies over heel veel onderwerpen.

Onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten en cliëntvertegenwoordigers van ORO. 

De CCR praat met ORO ook over ingewikkelde onderwerpen.

De mening van de CCR is erg belangrijk. 

In 2020 werden ze bijna elke dag gebeld over het coronavirus. 

ORO vertelde dan:

• welke nieuwe coronaregels er kwamen

• hoeveel cliënten en medewerkers ziek waren

• welke oplossingen ORO had om goed om te gaan met corona

WIJKRADEN 
Elke wijk binnen ORO heeft een wijkraad. 

Daarin zitten cliënten en cliëntvertegenwoordigers. 

Zij praten over belangrijke onderwerpen die in de wijk spelen.  

Cliënten worden daarbij ondersteund door een cliëntcoach.

Belangrijke punten vanuit de wijkraad worden besproken met de CCR.

Alle adviezen van de wijkraden zijn voor ORO waardevol.

Met de adviezen kan ORO de begeleiding en zorg verbeteren.

NIEUW
Er is een nieuwe wet over medezeggenschap voor cliënten gekomen.

Daarom is eind 2020 een voorstel geschreven om de indeling van medezeggenschap 

bij ORO aan te passen.

In 2021 wordt bepaald hoe dit eruit komt te zien. 

We vinden het belangrijk dat je kunt meepraten 

over de zorg, ondersteuning en begeleiding van ORO. 

Dit heet medezeggenschap.

Dat gebeurt bijvoorbeeld in de wijkraden en in de Centrale Cliëntenraad.

 Wil j ij meep
raten? 

Laat het wet
en aan je zo

rgcoördinator 

of contactper
soon bij ORO

.
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ONZE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
Bij ORO werken ruim 1.500 medewerkers en meer dan 800 vrijwilligers.

Allemaal zorgen ze ervoor dat ORO kwetsbare mensen gelukkig kan maken.

Daar zijn wij hartstikke trots op! 

LEREN EN ONTWIKKELEN
ORO vindt het belangrijk dat medewerkers nieuwe dingen leren.

Er wordt daarom gewerkt aan een nieuw beleid hiervoor. 

Medewerkers mogen hier ook over meedenken. 

De ORO Academie biedt cursussen en trainingen aan. 

Academie is een ander woord voor school. 

Bij de ORO Academie leren medewerkers nieuwe dingen over bijvoorbeeld 

gebaren of autisme.

CORONAVIRUS
Het was belangrijk dat medewerkers niet ziek werden door het coronavirus.

Daarom is gezorgd voor genoeg beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes 

en schorten. 

Zo konden medewerkers zich blijven inzetten voor de gezondheid en het geluk 

van cliënten.

Soms maakten medewerkers wat verdrietigs of engs mee door corona.

Daar konden ze over praten met mensen van een speciaal team. 

Medewerkers vonden dat heel prettig.

ORO vindt het belangrijk dat ook onze 

medewerkers en vrijwilligers gelukkig zijn. 
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KLACHTEN
Deel jouw klacht eerst met jouw begeleider. 

Dan kijken we hoe we hier aan kunnen werken. 

Deel je het liever niet met je begeleider? 

Of komen jullie er samen niet uit? 

Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon of cliëntvertegenwoordiger, 

vraag de klachtenfunctionaris om hulp of dien een klacht in bij de geschillencommissie.

In 2020 zijn er 27 meldingen geweest bij de clientvertrouwenspersoon en 

14 bij de medewerkersvertrouwenspersoon. 

INCIDENTEN
Soms gaat er iets mis.

Of gaat er iets bijna mis.

Dat noemen we een incident.

Van fouten moeten we leren.

En van fouten wíllen we ook leren.

Daarom willen we dat incidenten door onze medewerkers gemeld worden. 

In 2020 zijn er minder incidenten gemeld dan in 2019.

De meeste incidenten gaan over agressie en medicatie. 

Heb je ee
n klacht? 

Vertel het 
gewoon! 

Bekijk het
 f ilmpje o

p 

www.oro.nl
/vertelhet

gewoon

Soms ben je het ergens niet mee eens.  

Het is belangrijk dat we dat weten, 

want dan kunnen we ervan leren.

http://www.oro.nl/vertelhetgewoon
http://www.oro.nl/vertelhetgewoon
http://www.oro.nl/vertelhetgewoon
http://www.oro.nl/vertelhetgewoon
http://www.oro.nl/vertelhetgewoon
http://www.oro.nl/vertelhetgewoon/
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Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang in Nederland.

WET ZORG EN DWANG
Soms wil een begeleider zorg bieden waar jij het niet mee eens bent.

Dat mag alleen als het echt nodig is en er geen andere oplossing is.

Dat staat in de Wet zorg en dwang.

ORO vindt het heel belangrijk dat cliënten hun eigen keuzes maken. 

De Wet zorg en dwang past dus goed bij ORO.

Afgelopen jaar is hard gewerkt om alles goed te regelen voor deze nieuwe wet.

Medewerkers kunnen nu over de wet leren door handleidingen en trainingen. 

Het doel is dat in mei 2021 alle medewerkers de training gevolgd hebben.

In 2021 is de Wet zorg en dwang overal goed geregeld bij ORO.
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Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van cliënten 

is het belangrijk dat we ook weten wat er buiten ORO gebeurt. 

GROEIKANSEN ZIEN
We luisteren goed naar cliënten, hun vertegenwoordigers en mensen waarmee 

we samenwerken. 

Zo weten we wat hun wensen en behoeften zijn. 

We houden ook in de gaten wat er buiten ORO gebeurt. 

We kunnen dan dingen bij ORO verbeteren als dat nodig is. 

De nieuwe afdeling marketing houdt zich hiermee bezig. 

De medewerkers onderzoeken bijvoorbeeld wat er zoal gebeurt rondom ORO. 

Welke dagbesteding vinden cliënten leuk? Wie zou ook begeleiding of zorg 

van ORO willen hebben?

Zo kunnen we nog beter geven wat cliënten graag willen en nodig hebben.

TINY HOUSES
Een van de nieuwe plannen zijn de Tiny Houses op Het Rijtven.

Tiny Houses zijn kleine huisjes waar cliënten zelfstandig kunnen wonen met

ORO dicht in de buurt. 

Uit een onderzoek bleek dat cliënten dat graag willen.

In 2021 worden de Tiny Houses gebouwd op Het Rijtven.

WEBSITE
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers vinden informatie over ORO op de website. 

Er wordt gekeken hoe de website gebruikt wordt. 

Bijvoorbeeld of de informatie makkelijk te vinden is. 

Als dat beter kan, wordt de website aangepast. 

Zo helpen we cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
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Baroniehof 165
5709 HL Helmond
T  0492 53 00 53
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Heb je een v
raag 

of idee?

Laat het ons 
weten!

mailto:info%40oro.nl?subject=
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
http://www.oro.nl

