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1 Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 13 oktober 2020 een 
aangekondigd bezoek aan Reinaerde, locatie Boshutlaan 6 in Den Dolder.  
 
Het was voor de inspectie niet mogelijk zoals gebruikelijk de locatie te bezoeken in 
verband met de ingestelde COVID-19 maatregelen op de locatie. Er waren 
besmettingen op het terrein waar de locatie zich bevindt. Hierdoor stelde Reinaerde 
aangescherpte maatregelen in om verspreiding van het virus te voorkomen. Een 
aantal woningen waren preventief in quarantaine. De inspectie besloot in overleg 
met Reinaerde geen fysiek bezoek te brengen aan de locatie om risico’s op verdere 
besmettingen te voorkomen. Er vonden telefonische gesprekken plaats of er was 
contact via beeldbellen. Ook vroeg de inspectie extra documenten op. 
 
De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in 
wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde 
kwaliteitskaders. Het toetsingskader is slechts een selectie hieruit. Het 
toetsingskader staat op de website van de inspectie(toetsingskader). 
Als de inspecteurs het tijdens het telefonische bezoek nodig vinden ook andere 
thema’s te onderzoeken dan doen zij dit. De inspecteurs benoemen de onderzochte 
thema’s dan apart in dit rapport.  
 
De inspecteurs verzamelen informatie door middel van het inzien van documenten 
en gesprekken. Ze toetsen de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige 
zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.  
 
De begrippen die de inspectie gebruikt in dit rapport, zijn vastgelegd in een 
verklarende woordenlijst. 
 

1.1 Aanleiding bezoek 
De inspectie bezoekt locatie Boshutlaan 6 op 13 oktober 2020 naar aanleiding van twee 
meldingen van Reinaerde. De signalen uit deze meldingen, het onderzoeksrapport en 
het verbeterplan dat daaruit volgde riepen de vraag op of de randvoorwaarden voor 
goede zorg wel in voldoende mate zijn gewaarborgd op deze locatie. Zo ontbreekt het 
aan voldoende deskundige zorgverleners. Ook wordt er veel psychofarmaca ingezet en 
is de medische zorg niet gewaarborgd. 
 
Met haar toezicht van 13 oktober 2020 toetst de inspectie of bij Reinaerde, locatie 
Boshutlaan 6, de uitvoering van de zorg voldoet aan de normen voor goede en veilige 
zorg. 
 

1.2 Beschrijving Boshutlaan 6 
Bron: De beschrijving is aangeleverd door Reinaerde en bewerkt door de inspectie. 
 
De locatie 
Dennendal is een instellingsterrein van Reinaerde in Den Dolder. Het terrein ligt in een 
bosrijk gebied. Een aantal jaar geleden was er sprake van dat Dennendal opgeheven 
zou worden. Nieuwbouwplannen lagen daardoor stil. Veel woningen, waaronder, 
Boshutlaan 6, zijn verouderd. Van begin 2018 tot begin 2024 worden de verouderde 
woningen, en waar nodig ook andere gebouwen op het terrein, vervangen door 

https://www.igj.nl/documenten/brochures/2017/03/21/publieksversie-toezichtkader-gehandicaptenzorg
https://www.igj.nl/documenten/publicaties/2017/03/23/verklarende-woordenlijst-bij-toetsingskader
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nieuwbouw. Hierbij kijkt Reinaerde welke bouw aansluit bij de zorg die cliënten nodig 
hebben. Boshutlaan 6 is een Wzd1 accommodatie op het terrein van locatie Dennendal.  
 
De cliënten 
In de locatie wonen zes volwassen mannen met een ernstig tot matig verstandelijke 
beperking met bijkomende (psychiatrische) problematiek. Alle cliënten hebben een 
indicatie VG07.  
Ze hebben complexe meervoudige problematiek. Er is sprake van onvoorspelbaar 
gedrag en agressie. De agressie is zowel verbaal als fysiek en richt zich op zowel de 
omgeving als de cliënt zelf. Er zijn een aantal cliënten met pica. Zorgverleners maken 
bij de communicatie met cliënten gebruik van verwijzers, pictogrammen en foto’s. Er is 
sprake van groepsmeerzorg. 
 
Het leefklimaat 
Het waarborgen van een veilig leefklimaat voor de cliënt en omgeving is belangrijk. 
Wonen en begeleiding met structuur en met een vast team van begeleiders staat 
centraal. Nabijheid van een belangrijke ander is een voorwaarde om de cliënten zich 
veilig te laten voelen.  
 
Het personeel 
Het team zorgverleners bestaat uit begeleiders A, B en C. Van maandag tot en met 
vrijdag bestaat de bezetting uit twee vroege diensten en drie late diensten. In het 
weekend twee vroege diensten, twee late diensten en een tussendienst. Het 
dienstenpatroon vraagt om 7,7 fte inzet. Werkelijk in dienst op  
1 september 2020: 5,93 fte. De begeleider A is een opleidingsplaats. De andere 
zorgverleners hebben een opleidingsniveau dat varieert van mbo-niveau 3 en 4 naar 
hbo-niveau tot een wetenschappelijke opleiding. De vacatureruimte wordt ingevuld door 
de inzet van vaste zorgverleners vanuit een uitzendbureau die op projectbasis voor 
langere periode worden ingezet. Dit om continuïteit en veiligheid te kunnen waarborgen.  
 
De aansturing 
De tactisch manager is verantwoordelijk en geeft leiding aan het team en aan de 
multidisciplinaire samenwerking, waarin arts en gedragskundige  
verantwoordelijk zijn voor behandeling en aanwijzingen in en aan het team. Twee 
begeleiders C vervullen daarin regie en afstemming in het team. Op dit moment is de 
AVG niet beschikbaar door langdurige uitval wegens ziekte. De gedragskundige is vijf 
uur per week voor de woning beschikbaar. Vanaf begin september is een meewerkend 
teamcoach (ZZP2) voor een periode van 1 jaar aangesteld. Paramedische disciplines 
zoals ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, PMT3 worden ingezet op geleide van de 
individuele cliënt-vraag.  
 
COVID 19-context 
Het toezicht vindt plaats tijdens een tweede golf besmettingen van het COVID-19 virus. 
Ook bij Dennendal zijn besmettingen. Een aantal woningen is uit voorzorg in 
quarantaine. De cliënten hebben vaste begeleiders en er is geen contact tussen de 
cliënten uit verschillende woningen. De cliënten die in quarantaine zijn kunnen niet naar 
de dagbesteding. Zinvolle dagbesteding komt hierdoor in het gedrang.  
  

                                                
1 Wet zorg en dwang 
2 Zelfstandig zonder personeel 
3 Psychomotorische therapie 
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Zoveel mogelijk werken medewerkers thuis. Zij maken gebruik van beeldbellen. De 
locatiemanager geeft aan dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Er 
is extra aandacht voor handen wassen en het gebruik van ontsmettingsgel. Reinaerde  
heeft een hygiëneprotocol en corona-beleid opgesteld. Het ziekteverzuim onder 
zorgverleners is hoog ( >10%). 
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2 Conclusie 

Dit hoofdstuk start met een samenvatting van de resultaten weergegeven in 
taartdiagrammen. Daarin staat hoe de inspectie de geleverde zorg beoordeelt. 
Vervolgens geeft de inspectie haar conclusie over Boshutlaan 6. Een toelichting op 
de scores per norm staat in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk beschrijft de inspectie op 
basis van welke bevindingen zij de scores op de normen geeft.   
 
Context COVID-19 
Doordat het niet mogelijk was de locatie te bezoeken mist de inspectie enkele 
bronnen waarop zij zich baseert: de rondgang op de locatie, de indrukken die de 
inspecteurs opdoen in het contact met cliënten en de observaties van de interactie 
tussen cliënten en zorgverlener. De inspectie baseert haar bevindingen op de 
gesprekken met de zorgverleners, behandelaars, management en 
cliëntvertegenwoordigers en op de inzage van diverse documenten zoals 
cliëntdossiers en registraties. 

2.1 Overzicht van de resultaten 
Onderstaande diagrammen laten per thema zien hoe de inspectie Boshutlaan 6 
beoordeelt. Een toelichting op de kleuren in de diagrammen staat in hoofdstuk 4. 
 

                       

         Legenda 

    voldoet 

    voldoet grotendeels 

    voldoet grotendeels niet 

    voldoet niet 

  niet getoetst 
 

2.2 Wat gaat goed 
Cliënten kunnen rekenen op persoonsgerichte zorg. De vaste zorgverleners hebben oog 
voor de cliënten. Ze kennen de cliënten en houden rekening met hun wensen, 
behoeften en zorgvragen. In overleg met verwanten maken de zorgverleners goede 
risicoafwegingen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. Zorgverleners 
stimuleren de mogelijkheid van de cliënten om binnen hun mogelijkheden eigen keuzes 
te maken. 

2.3 Wat kan beter 
De zorgverleners bieden de basiszorg die nodig is, maar door onvoldoende deskundig 
personeel komen zij niet toe aan het vergroten van de mogelijkheden van de cliënt. 
Voor de cliënten zijn vaste gezichten en een consequente begeleidingsstijl van groot 
belang voor hun gevoel van veiligheid. Niet alle invallers kunnen goed aansluiting 
vinden bij de vragen en behoeftes van cliënten. Mede hierdoor zijn er meer agressie-
incidenten. 



Rapport van het inspectiebezoek aan Reinaerde locatie Boshutlaan 6 in Den Dolder op 13 oktober 2020  

 

 Pagina 7 van 19 
 

2.4 Wat moet beter 
De randvoorwaarden voor het kunnen verlenen van goede zorg moeten beter. Meerdere 
randvoorwaarden zijn niet in orde, zoals voldoende deskundig personeel en de 
aanwezigheid van een AVG. Als gevolg hiervan lukt het niet om volgens de visie te 
werken, maar leidt dit tot een beheersmatige benaderingswijze en inzet van 
onvrijwillige zorg. Verder komt door de afwezigheid van een AVG de afbouw van 
psychofarmaca niet van de grond.  
Tot slot is de huisvesting sterk verouderd en sluit niet aan bij de zorgvragen van de 
cliënten. Ook hierdoor zijn er meer agressie-incidenten. 

2.5 Conclusie bezoek 
De zorg op Boshutlaan 6 voldoet op een groot aantal getoetste normen niet. Het gaat 
dan om de normen bij de thema’s deskundigheid van zorgverleners (aantal voldoende 
deskundige zorgverleners) en sturen op kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie 
hoort dat alle betrokkenen zich zorgen maken over de kwaliteit en de veiligheid van de 
zorg en verbeteringen willen. Voor het verbeterplan Zeist en omstreken is breed 
draagvlak en het houdt de zorgverleners gemotiveerd om door te gaan. De inspectie 
ziet een toetsbare en transparante opstelling bij de bestuurder. Echter, lerend 
vermogen treft de inspectie onvoldoende aan. Hoewel al eerder verbeteringen in gang 
zijn gezet, zijn verbeteringen voor de cliënten nog nauwelijks merkbaar. Op diverse 
vlakken is de kwaliteit van zorg en veilige zorg nog onvoldoende gewaarborgd. De 
inspectie is van mening dat dit schrijnend is. Zeker gezien het feit dat de cliënten en 
zorgverleners al lang geleden aan de bel hebben getrokken maar zich onvoldoende 
gehoord voelen door het management en de raad van bestuur. Het vertrouwen van 
de inspectie dat de bestuurder gehoor geeft aan de signalen vanuit de organisatie 
en aan de hand daarvan voortvarend monitort en stuurt op de nodige verbeteringen 
is op dit moment dan ook gering. 
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3 Wat zijn de vervolgacties 

In dit hoofdstuk staat wat de inspectie van Reinaerde verwacht. Daarna geeft de 
inspectie weer wat zij zal doen naar aanleiding van dit bezoek.  

3.1 De vervolgactie die de inspectie van Reinaerde verwacht 
Een zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en 
veldnormen. De volgende normen scoorden grotendeels onvoldoende (kleur geel) en 
vragen om verbeteringen: 
 
Norm 3 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 

Norm 4 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, mogelijkheden 
en beperkingen van de cliënt. 
 
Norm 6 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
 
Norm 7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking maken 
zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Norm 8 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Norm 9 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. 
 
 
Naar aanleiding van de bevingen van de inspectie wil de inspectie met de Raad van 
Bestuur, de Raad van Toezicht en de beide medezeggenschapsorganen in dialoog 
over de besturing van de organisatie.  De inspectie verwacht daarnaast dat de 
zorgaanbieder alle onderdelen zodanig verbetert dat deze aan de normen voldoen. 
De inspectie verwacht uiterlijk 13 mei 2021 een resultaatsverslag over de normen 
die voldoet (grotendeels) niet scoorden.  
  
In dit resultaatsverslag staat per norm:  
-     welke aanpak en acties de zorgaanbieder heeft ingezet om volledig aan de norm  
  te voldoen,  
-     hoe de zorgaanbieder heeft gemeten dat hij volledig aan de norm voldoet,  
-     als de zorgaanbieder per de datum van het resultaatsverslag nog niet volledig  
  aan de norm voldoet: wat de stand van zaken is van de verbeteringen op de  
  datum van het opsturen van het resultaatsverslag.  
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De inspectie verwacht dat Reinaerde verbetermaatregelen zo nodig ook op andere 
locaties treft. 

3.2 Vervolgacties van de inspectie 
Op basis van de huidige scores volgt na het resultaatsverslag een vervolgbezoek op 
één van de locaties van Reinaerde. Naar aanleiding van het resultaatverslag en de 
inspectiebevindingen van het vervolgbezoek zal de inspectie zich beraden of, en zo 
ja welke, vervolgstappen nog noodzakelijk zijn. 
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4 Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft per thema de normen, het oordeel en de bevindingen.  
 
De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de 
vierpuntschaal hebben de volgende betekenis:  
Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm. De inspectie constateert op 

deze norm alleen positieve punten.  
Licht groen: De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm. De inspectie 

constateert op deze norm veelal positieve punten.  
Geel: De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm. De 

inspectie constateert op deze norm overwegend negatieve punten. 
Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm. De inspectie 

constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve punten. 
Blauw: De norm is niet toetsbaar. 
 

4.1 Thema Persoonsgerichte zorg 
Het startpunt voor het geven van de zorg zijn de wensen van de cliënt. Kent de 
zorgverlener de cliënt? Kent hij4 zijn geschiedenis? Weet hij wat de cliënt belangrijk 
vindt en wat de cliënt niet wil? Is er sprake van een evenwichtige en respectvolle relatie 
tussen een cliënt en een zorgverlener? Wordt er goed geluisterd naar de cliënt en zijn 
naasten? En belangrijker, staan de wensen van de cliënt centraal? Wordt hier gehoor 
aan gegeven? De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door zijn naasten 
en de zorgverlener. 
 

4.1.1 Resultaten 
 
Norm 1 

Zorgverleners kennen de cliënt, zijn wensen en behoeften. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels aan deze norm.  
Zorgverleners hebben een beeld van de wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen van de cliënten.  
 
Uit gesprekken blijkt dat zorgverleners de wensen en de behoeften van de cliënt 
kennen. Een zorgverlener vertelt over zijn begeleiding van een cliënt. Het is volgens 
hem belangrijk om in de begeleiding een goede balans te vinden tussen ruimte geven 
aan zijn rituelen en het begrenzen daarvan. Dit voorkomt dat hij vastloopt in zijn 
dwang. Hij benoemt dat de cliënt voordat ze aan tafel gaan alle slabben van de andere 
cliënten mag vasthouden en er een draadje uit mag halen. Daarna geven zij de slabben 
aan de andere cliënten en kunnen ze door naar de maaltijd. Hiermee is aandacht voor 
de behoefte van de cliënt en verloopt de maaltijd rustig. 
 
In het dossier van de cliënt ziet de inspectie terug dat het belangrijk is dat deze cliënt 
zichzelf niet verliest in dwanghandelingen. De zorgverleners vertellen dat zij hier alert 
op zijn en er voor zorgen dat zijn rituelen binnen de gewenste kaders blijven.  
 
 

                                                
4 Voor de leesbaarheid wordt hier de mannelijke vorm gebruikt; waar ‘hij’ staat bedoelt de inspectie ook ‘zij’. 
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Niet alle invallers kunnen goed aansluiting vinden bij de vragen en behoeftes van 
cliënten. Dat leidt tot meer escalaties en incidenten. Zorgverleners vertellen dat de 
cliënten gebaat zijn bij vaste gezichten. Op dit moment is dat niet te realiseren. Er zijn 
slechts drie vaste zorgverleners verbonden aan de locatie waarvan er één sinds kort in 
dienst is. De overige diensten worden ingevuld met (vaste) uitzendkrachten. Dat heeft 
effect op het welzijn van de cliënten vertellen de zorgverleners. Ook in het dossier leest 
de inspectie dat er sprake is van meer escalaties en dat het dagprogramma niet altijd 
goed gevolgd kan worden. Dat blijkt ook uit het verslag van het teamoverleg dat de 
inspectie inziet. 
 
Norm 2 
Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels aan deze norm. 
 
Zorgverleners vertellen dat cliënten in staat zijn om in zeer beperkte mate eigen keuzes 
te maken vanwege hun beperkingen en dat men het moet zoeken in hele kleine dingen. 
 
Uit gesprekken en dossierinzage blijkt dat zorgverleners de mogelijkheden van de 
cliënt om invulling aan eigen leven te kunnen geven voldoende kennen. In het 
dagprogramma van een cliënt leest de inspectie dat in het weekend de cliënt mag 
kiezen welke film hij kijkt. De zorgverlener pakt dan twee films en hij mag er één 
uitkiezen. Ook krijgt de cliënt de keuze of hij wil wandelen of fietsen. 
 
De inspectie leest in de evaluatie van de doelen van een cliënt een duidelijk 
dagprogramma voor de cliënt waarin ruimte is voor zijn eigen inbreng op momenten dat 
hij dit aankan. De cliënt kan zelf aangeven wanneer hij gereed is met een activiteit.  
 
Behandelaars vertellen dat een zinvolle dag invulling voor cliënten een belangrijke 
pijler is van de begeleidingsmethode. Zij werken volgens de Triple-C visie en  
-methodiek. Doordat zorgverleners alleen toe komen aan het geven van de 
basiszorg komen zij niet toe aan de methodiek zoals zij dat zouden wensen. 
 
Norm 3 
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 
respect behandeld. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels niet aan de norm.  
 
Door de inzet van veel invallers zijn de  zorgverleners beperkt in staat om cliënten 
nabijheid en geborgenheid te bieden. 
 
Uit de gesprekken met zorgverleners blijkt dat zij betrokken zijn bij de cliënten. Op een 
warme en respectvolle wijze spreken ze over de cliënten.  
De inspectie hoort tijdens de gesprekken met cliëntvertegenwoordigers dat de inzet van 
invalkrachten voor veel onrust zorgt bij de cliënten. De zorgverleners vertellen dat zij 
het lastig vinden dat zij momenteel alleen de basiszorg kunnen bieden die nodig is en 
minder kunnen werken aan vertrouwen en geborgenheid bij de cliënten. 
 
In het psychologisch plan van een cliënt leest de inspectie concrete omgangsadviezen 
zoals ‘dichtbij blijven’, ‘erkenning geven en hem zien’. 
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Uit de gesprekken met cliëntvertegenwoordigers blijkt dat zij tevreden zijn over de 
zorg. Zij vertellen dat cliënten zich veilig voelen bij hun begeleiders. Zo vertelt een 
cliëntvertegenwoordiger dat een cliënt minder picadedrag vertoont in het bijzijn van een 
vaste begeleider. 
 

4.2 Thema Deskundige zorgverlener 
De zorgaanbieder zet voldoende en deskundige zorgverleners in. Hij schoolt, 
ondersteunt en stimuleert hen structureel. 
De samenstelling van het personeel past bij de zorgvragen van de cliënten. De 
zorgverleners zijn voldoende deskundig. Zij kennen de grenzen van hun 
deskundigheid. Daarnaast zijn zorgverleners in staat om samen te werken. De 
zorgaanbieder zorgt voor de voorwaarden waaronder zorgverleners methodisch 
kunnen werken. De zorgverlener is in staat methodisch te werken. Methodisch 
werken garandeert dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg continu onder de 
aandacht is van alle zorgverleners.  
 
Methodisch werken houdt in dat zorgverleners werken volgens de Plan-Do-Check-
Act(PDCA)-cyclus: 
- Plan: kijken naar de werkzaamheden en een plan maken hoe deze kunnen 

verbeteren. 
- Do: de verbeteringen uitvoeren. 
- Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenste resultaat 

oplevert. 
- Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. 
Het methodisch werken is ook van toepassing op het thema Sturen op kwaliteit en 
veiligheid. 

4.2.1 Resultaten 
Norm 4 
Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en 
ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, mogelijkheden 
en beperkingen van de cliënt. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels niet aan de norm.  
 
Diverse gesprekspartners vertellen dat zorgverleners beheersmatig werken en dat de 
inzet van gedwongen onvrijwillige zorg niet past in de visie van Reinaerde.  
 
De inspectie hoort van de gedragskundigen dat psychofarmaca wordt ingezet als middel 
om het complexe gedrag van cliënten te verminderen. Dat leest de inspectie ook terug 
in de dossiers. De cliëntvertegenwoordiger vertelt dat hij al diverse malen heeft 
verzocht om de afbouw van psychofarmaca maar dat dat niet gebeurt. Reinaerde 
luistert wel, maar onderneemt geen actie, volgens deze cliëntvertegenwoordiger. In de 
dossiers ziet de inspectie een overzicht van de toegepaste onvrijwillige zorg en de 
evaluaties ervan. Van afbouw is amper sprake.  
  
Zorgverleners en behandelaars vertellen dat een plan van aanpak voor een betere 
ondersteuning van een cliënt niet van de grond kwam. Ook het ingezette CCE5-traject is 
niet afgerond. Dit komt, zo vertellen de behandelaars, mede door gebrek aan 
deskundige zorgverleners, geen structurele betrokkenheid van een AVG en de COVID- 
19 pandemie.  
  

                                                
5 Centrum voor Consultatie en Expertise 
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De managers vertellen dat er momenteel een kernteam wordt gevormd rond de cliënt 
met vaste zorgverleners. Dit maakt onderdeel uit van een nieuw plan van aanpak met 
concrete afspraken. Dit plan bevat ook een overzicht van benodigde inzet van 
deskundigen, en scholing van zorgverleners. De inspectie leest in het concept 
ondersteuningsplan van de cliënt dat er een plan van aanpak is.  
 
Zorgverleners kunnen vertellen hoe zij moeten handelen als een cliënt voorwerpen in 
zijn mond heeft gestopt. Zij handelen zoals beschreven in het ondersteuningsplan. 
Zorgverleners benoemen ook een voorbeeld van een invaller die niet goed wist om te 
gaan met de dwanghandelingen van een cliënt waardoor het leidde tot een escalatie. 
 
Uit de gesprekken blijkt dat zorgverleners van Boshutlaan 6 afwegingen maken over de 
veiligheid van de cliënt in relatie tot diens kwaliteit van leven. De inspectie hoort van 
zorgverleners en ziet in de cliëntdossiers dat risico’s van de cliënten bij zorgverleners 
bekend zijn. De inspectie hoort van de zorgverleners dat in teamvergaderingen risicovol 
gedrag van cliënten aan de orde komt. In de ondersteuningsplannen ziet de inspectie 
risico’s beschreven.  
 
De zorgverleners vertellen dat in overleg met het multidisciplinaire team en de familie 
een risicoafweging is gemaakt voor een cliënt. Men koos voor zijn kwaliteit van leven en 
zijn bewegingsvrijheid. Daardoor kan hij buiten wandelen maar wel met het risico dat 
hij oneetbare voorwerpen opeet. De cliëntvertegenwoordiger bevestigt zijn 
betrokkenheid en instemming hiermee.  
 
Norm 5 
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het 
cliëntdossier. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels aan deze norm. 
 
In de dossiers ziet de inspectie een beschrijving van de cliënt en zijn probleemgedrag 
vanuit het perspectief van de idiografische theorie6. Het plaatst het gedrag van de cliënt 
in de context en vertaalt dat in maatregelen. Deze beschrijving sluit aan bij het 
persoonsbeeld en het psychologisch plan van de cliënt, zo leest de inspectie. Dit plan 
bevat ook behandeladviezen. 
 
De inspectie ziet dat er voor de cliënten ondersteuningsplannen en evaluaties aanwezig 
zijn waarin staat welke zorg en begeleiding de cliënt nodig heeft. In een 
ondersteuningsplan ziet de inspectie een evaluatie op de doelen en nieuwe doelen 
voor het jaar beschreven. Ook leest de inspectie in een ondersteuningsplan de 
levensgeschiedenis van de cliënt en de behandel- en begeleidingsvisie.  
 
De zorgverleners vertellen dat de evaluaties van de zorg wekelijks plaatsvinden in 
een MDO7. Hierbij zijn de behandelaar, de tactisch manager en de begeleider C 
betrokken. In de notulen van een MDO ziet de inspectie dat voor cliënten nieuwe 
begeleidingsafspraken worden gemaakt. Ook ziet de inspectie de evaluaties van 
gedwongen onvrijwillige zorg bij cliënten. Een zorgverlener vertelt dat zij de 
afspraken uit de MDO’s terugkoppelt aan het team via de e-mail en via het 
teamoverleg. De frequentie van het teamoverleg is opgehoogd van maandelijks naar 
tweewekelijks, zo vertelt de zorgverlener. De vaste invallers zijn hierbij ook 
aanwezig.  
  

                                                
6 De studie van gedrag dat het individu uniek maakt. 
7 Multidisciplinair overleg 
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In de notulen van een MDO ziet de inspectie dat voor cliënten nieuwe 
begeleidingsafspraken worden gemaakt. Ook ziet de inspectie de evaluaties van 
onvrijwillige zorg bij cliënten. De afbouwplannen voor de onvrijwillige zorg ziet de 
inspectie niet.  
 
De zorgverleners en de behandelaars vertellen dat in het recente verleden slecht 
werd gerapporteerd. Er is een ECD8 (PlanCare) waarin zorgverleners nu beter 
rapporteren. Managers vertellen dat zij op dit punt een inhaalslag maken. De inspectie 
ziet dat zorgverleners aan de hand van doelen rapporteren. Zo leest de inspectie in een 
rapportage iets over het emotioneel welzijn van een cliënt. 
 
Norm 6 
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 
  
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels niet aan de norm.  
 
De kwalitatieve en kwantitatieve bezetting sluit niet aan bij de zorgbehoeften van de 
cliënten. De cliënten van Boshutlaan 6 hebben intensieve zorg en begeleiding nodig. De 
cliënten hebben een indicatie voor groepsmeerzorg. Er zijn in het zorgplan afspraken 
opgenomen over individuele begeleiding van de betreffende cliënt. Toch lukt het de 
organisatie niet om deze afspraken na te komen. De manager vertelt dat de beschikbare 
formatieruimte 7.7 fte is waarvan er nu 5.4 fte wordt ingevuld met drie vaste 
zorgverleners en de rest met (vaste) invallers. De afgelopen tijd vertrokken diverse 
zorgverleners, soms gedwongen, waardoor nu maar een zeer beperkt aantal vaste 
zorgverleners op de locatie is. De zorgverlener vertelt dat zij als enige beschikbaar is 
voor de coördinatie van de zorg voor alle cliënten. Ook vertelt zij dat zij ook veel 
administratieve- en overhead-taken heeft. 
 
De gedragskundigen vertellen dat de focus veelal ligt op het voorkomen van 
probleemgedrag. Er is ook veel handelingsverlegenheid bij de zorgverleners, zo 
vertellen zij. Zij geven ook aan dat de combinatie van zorgbehoeftes van cliënten niet 
bijdraagt aan het voorkomen van probleemgedrag. Door de verschillen in zorgbehoeftes 
reageren cliënten soms ook negatief op elkaar. 
 
De managers vertellen dat zij zoveel mogelijk vaste invallers inzetten die bekend zijn 
met Triple-C. In het scholingsoverzicht ziet de inspectie dat de meeste zorgverleners 
scholing op het gebied van weerbaarheid, medicatie en professioneel omgaan met 
agressie volgden in het afgelopen jaar. Een Triple-C scholing, systeemtraining en 
basiszorg autisme komen binnenkort aan de orde.  
 
De behandelaars geven aan dat er voor hen intervisie is maar dat er voor het volgen 
van scholing te weinig budget beschikbaar is. Zij betalen dat nu zelf. 
 
De gedragskundige, zo zeggen de zorgverleners, is goed benaderbaar en beschikbaar. 
Er is onlangs een wisseling geweest van gedragskundigen. Ook is een extra manager 
toegevoegd. Daarnaast is er een externe coach beschikbaar voor de ondersteuning bij 
de invoering van het plan van aanpak voor een cliënt.  
  

                                                
8 Elektronisch clientendossier 
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Norm 7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking maken 
zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels niet aan deze norm.  
 
De inspectie hoort van de gedragskundigen dat er momenteel geen AVG beschikbaar is 
voor de locatie. Er is een basisarts met ervaring in de gehandicaptenzorg die een 
beroep kan doen op een AVG. Deze basisarts is tijdens het toezicht op vakantie en het 
is nu niet duidelijk wie er waarneemt. Volgens de manager staat er al langer een vraag 
uit om een AVG maar het is nog niet tot de aanstelling van een AVG gekomen. Er is wel 
een verpleegkundig specialist betrokken en sinds kort kunnen zorgverleners een 
psychiater consulteren. 
 
Bij een aantal cliënten is het CCE betrokken. De adviezen van het CCE zijn verwerkt in 
de doelen in het zorgplan, echter lukt het de zorgverleners niet om er uitvoering aan te 
geven. Zij bieden niet meer dan de basiszorg, zo vertellen de zorgverleners. 
 
In verleden is er rolonduidelijkheid geweest tussen de verschillende disciplines en 
zorgverleners maar volgens de manager en behandelaars is dat nu verbeterd. 
 
Bij de zorgverlening aan de cliënten van de Boshutlaan 6 zijn vaste gedragskundigen 
betrokken.  De gedragskundige, zo zeggen de zorgverleners, is goed benaderbaar en 
beschikbaar.  
 

4.3 Thema Sturen op kwaliteit en veiligheid 
Goede zorg en deze goed houden begint bij een goed management. Managers 
sturen op de kwaliteit van zorg, coördineren en controleren wat er gebeurt op de 
werkvloer. Onvoldoende sturing door het management betekent risico’s op de 
werkvloer die zorgverleners niet altijd kunnen voorkomen. 

4.3.1 Resultaten 
Norm 8 
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels niet aan de norm.  
 
De inspectie ziet het verbeterplan voor Gebied Zeist en omstreken. De inspectie leest 
daarin over verhoging van deskundigheid en investeren in zorgverleners. Dit is niet het 
eerste verbeterplan van Reinaerde. Ondanks meerdere verbeterplannen bij Reinaerde 
staat de kwaliteit van zorg op de Boshutlaan 6 nog altijd onder druk. Zo vertelt een 
cliëntvertegenwoordiger dat Reinaerde goed is in het maken van plannen maar niet in 
het uitvoeren daarvan. Hij benoemt daarbij expliciet de aandacht die al geruime tijd 
wordt gevraagd vanuit de medezeggenschap voor investeren in goed personeel en 
huisvesting. 
 
Van alle gesprekspartners hoort de inspectie dat de huisvesting niet voldoet aan wat de 
bewoners nodig hebben. Een van de gesprekspartners noemt de omstandigheden 
mensonwaardig. Een cliëntvertegenwoordiger maakt zich zorgen over de 
huisvestingsplannen omdat die voorzien in een nieuwbouw over vijf jaar.  
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Dat is voor de cliëntvertegenwoordiger een te lange termijn. Hij noemt dat de 
huisvesting op het moment niet passend is bij de aard van de zorgbehoeften van de 
cliënten. 
 
Volgens de gesprekspartners is er al jarenlang een situatie waarin zorgverleners zwaar 
belast zijn op deze locatie. Er was sprake van een glijdende schaal waarin de cultuur 
gesloten werd en niemand meer een uitweg zag.  
 
Het verbeterplan geeft richting en daar hebben de zorgverleners, behandelaars en de 
manager veel vertrouwen in. De nieuwe strategisch manager spreekt veel met de 
zorgverleners waardoor zij zich betrokken en serieus genomen voelen. 
 
Norm 9 
De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. 
 
Volgens de inspectie voldoet Boshutlaan 6 grotendeels niet aan de norm.  
 
Zorgverleners vertellen dat zij incidenten melden en dat zij deze bespreken in het 
teamoverleg. De manager en behandelaar bekijken de meldingen ook. Sinds kort 
krijgen zorgverleners na een incident een gesprek met het Bedrijfs Opvang Team, zo 
vertellen de zorgverleners en de manager. De behandelaars en de zorgverleners 
vertellen dat er veel escalaties zijn doordat het team niet stabiel is. Dat ziet de inspectie 
ook terug in het incidentenoverzicht. Het is voor de inspectie niet inzichtelijk wie 
verantwoordelijk is voor het opvolgen van de incidenten Het is niet duidelijk wie wat 
doet om hiervan te leren en te verbeteren. De inspectie ziet geen voorbeelden. De 
zorgverleners vertellen dat de huidige werkwijze via PlanCare verloopt maar ook via een 
online formulier richting de manager. Via de manager komt het bij de gedragskundige 
terecht.  
 
Het team bespreekt en evalueert incidenten, maar systematische reflectie op het 
handelen met teamreflecties vindt nog nauwelijks plaats. Zij ervaren wel een veilige 
cultuur om elkaar feedback te geven na afloop van een dienst. Een zorgverlener noemt 
daarbij het voorbeeld van een invalkracht die voor eerst werkte op de locatie en niet 
goed wist om te gaan met het dwanggedrag van een cliënt waardoor het escaleerde. Hij 
heeft dat incident nabesproken met de invaller.   
 
In de gesprekken hoort de inspectie dat alle gesprekspartners open spreken over wat er 
speelde en speelt op de locatie. Zij vertellen zich vrij en veilig te voelen om daar over te 
spreken. 
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Bijlage 1 Methode  

De inspecteur toetst of de zorgaanbieder de zorg geeft volgens de geldende wetten, 
veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. 
 
Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens het 
bezoek verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te 
vergelijken en te wegen, beoordeelt de inspectie of de door Boshutlaan 6 geboden 
zorg voldoet aan relevante wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het 
veld vastgestelde kwaliteitskaders. In de bevindingen beschrijft de inspectie per 
norm welke informatiebronnen zijn gebruikt om tot dit oordeel te komen.  
 
Tijdens het toezicht heeft de inspectie de volgende informatiebronnen gebruikt:  
- Gesprek met twee cliëntvertegenwoordigers; 
- Gesprek met twee gedragskundigen; 
- Gesprek met twee uitvoerend zorgverleners; 
- Inzage twee cliëntdossiers; 
- Documenten genoemd in bijlage 2. 

De inspecteurs voeren door de dag heen, waar mogelijk, gesprekken met managers, 
zorgverleners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers en cliëntenraadsleden. Zij zien ook 
cliëntdossiers en documenten in. 
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Uitleg observatiemethode SOFI 
De inspectie maakt gebruik van een gestandaardiseerde methode om cliënten te 
observeren als extra informatiebron. Deze methode heet SOFI, Short Observational 
Framework for Inspection. Dit hulpmiddel is ontwikkeld door de Universiteit van 
Bradford en CQC (de Engelse Inspectie voor de Gezondheidszorg). 
 
Krijgt de cliënt overdag activiteiten aangeboden die hij zinvol of leuk vindt? Spreekt 
de zorgverlener de cliënt aan op een manier die de cliënt plezierig vindt? Hoe de 
cliënt de zorg ervaart, maakt onderdeel uit van de kwaliteit. Cliënten kunnen vaak 
moeilijk zelf aangeven wat hun wensen zijn. Hoe kan een inspecteur dan beoordelen 
of de zorg aansluit bij de wensen van deze cliënt? 
 
Met SOFI zitten twee inspecteurs ieder in een huiskamer. Zij observeren hoe 
zorgverleners reageren op een cliënt, en andersom. Stimuleren de zorgverleners 
activiteiten voor cliënten? Praten zorgverleners met de cliënten, zingen zij een 
liedje, doen ze een spelletje of gaan zij wandelen met de cliënt. Hoe is de stemming 
van cliënten, hoe betrokken zijn zij bij hun omgeving? 
 
Na de observatie volgt een gesprek met de zorgverleners waarin situaties die de 
inspecteurs hebben gezien aan de orde komen. Zo krijgen de inspecteurs een beter 
beeld hoe de individuele cliënten de zorg ervaren. 
 
Wilt u meer weten over SOFI dan kunt u dit lezen op de website van de Universiteit 
van Bradford. 
 
De inspectie heeft tijdens het bezoek geen gebruik gemaakt van de SOFI 
methode omdat fysiek bezoek vanwege COVOD-19 maatregelen niet 
mogelijk was. 
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Bijlage 2 Geraadpleegde documenten 

- Locatiebeschrijving Boshutlaan 6; 
- Overzicht van de zorgprofielen van cliënten van Boshutlaan 6;  
- Overzicht van fte’s van zorgverleners en behandelaars op Boshutlaan 6;  
- Overzicht van ziekteverzuim en personeelsverloop van Boshutlaan 6 van de 

laatste 12 maanden; 
- Overzicht van scholing in de afgelopen twee jaar aan de medewerkers van 

Boshutlaan 6 en de planning voor het lopende jaar; 
- Overzicht van MIC-meldingen en daarvoor ingezette verbeteracties van 

Boshutlaan 6 van de laatste 12 maanden; 
- Visie en kernwaarden van de zorgaanbieder; 
- Visie op persoonsgerichte zorg; 
- Kwaliteitsrapport (GZ); 
- 2 cliëntdossiers; 
- Verslag van een MDO; 
- Hygiënerichtlijnen; 
-   Verbeterplan gebied Zeist en omstreken september 2020. 
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