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Inleiding 

 
Bij Urtica wordt er gewerkt met het Kwaliteitskader. Dit Kwaliteitskader beschrijft 
wat cliënten mogen verwachten van de zorg die Urtica biedt. En het helpt medewerkers 
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Urtica schrijft hiervoor van alles op in een 
rapport. Dat rapport noemen we ‘kwaliteitsrapportage’. 
 
De kwaliteitsrapportage gaat over: 

- Wat is goede zorg en doet Urtica dat goed? 
- Welke informatie is nodig om de zorg goed te laten verlopen? 
- Wat gaat goed en wat kan beter? 

 
Hoe komt Urtica aan deze informatie? 

- Door te praten met cliënten en hun ouders of vrienden. 
- Door cliënten en ouders/vrienden te vragen wat zij ervan vinden. 
- Teamreflectie: dit betekent dat teams zelf zeggen hoe zij vinden dat het gaat. 
- Door bezoek van 3 mensen die in de tweede helft van 2020 zijn geweest. 

 
Voor wie is de kwaliteitsrapportage bedoeld? 

- Voor Urtica zelf. Door de rapportage kunnen we zien wat goed gaat en waaraan 
we kunnen werken, zodat het beter gaat. 

- Voor alle andere organisaties die bij Urtica betrokken zijn, zoals de inspectie en 
het zorgkantoor. 

- Voor alle bestaande en nieuwe cliënten en ouders/vrienden van Urtica. 

 

 
 ‘Ollie’: Gijs Dederen            



 
Kwaliteitsrapportage Urtica de Vijfsprong 
Cliëntversie (2020)   5 
 

Wat is kwaliteit van zorg? 
 
De kwaliteit van zorg is goed als je de zorg krijgt die je afspreekt, veilig en op tijd en in 
aansluiting op je vraag.  Goede zorg kan er voor zorgen dat je lekker in je vel zit, gezond 
bent en tevreden bent met je leven. 
Hoe Urtica hiervoor zorgt en dit wil verbeteren, lees je in dit rapport. 
 
 
 

 
 

  
Door verbinden, kracht hervinden 
Ontmoeting in gelijkwaardigheid 
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1.  Zorgvuldig proces rond cliënten 

 
Persoonsgerichte zorg en wat daarbij nodig is, blijft een thema. Er wordt inmiddels 
gewerkt met een nieuw systeem voor het bijhouden van dossiers. Dit systeem heet 
ONS. Aan ONS gekoppeld wordt er gewerkt met Caren. Via dit systeem kun je zelf in je 
eigen dossier kijken. 
 
Het project Volwaardig leven is in 2020 doorgegaan. Werkleiders en cliënten kijken 
samen naar de manier hoe iemand iets doet. De kwaliteiten en talenten worden 
opgeschreven. Dit noemen we een portfolio. 
 
Belangrijk is dat cliënten invloed hebben op de gang van zaken. Dit lukt als je afspraken 
met je huis/groep maakt, maar ook individuele afspraken met je PB-er. Het is 
noodzakelijk om met elkaar in gesprek te blijven. 
 

 

 
De kaasvitrine in onze boerderijwinkel 
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‘Vader de eend’: Gijs Dederen 

 
 
 

2.  Zicht op veilige zorg 
 
 
Het zorgteam neemt een belangrijke plaats in. In hun overleg wordt veel gesproken over 
het voorkomen van het beperken van vrijheid (Wet Zorg en Dwang), ONS en positieve 
gezondheid, de vertrouwenspersonen, incidenten, ontwikkeling naar meer 
zelfstandigheid, persoonsvolgende zorg en natuurlijk de invloed van corona. 
 
Er is veel aandacht geweest voor de coronacrisis en de maatregelen. Urtica neemt de 
cliënten mee in de overwegingen en mogelijkheden van deze maatregelen en probeert zo 
een keuze te bieden.  
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Assortiment van onze heerlijke zuivel 

 

 
3.  Kwaliteit van bestaan (Ben ik 

tevreden?) 
 
In 2020 hebben we twee nieuwe vertrouwenspersonen gekregen. Het valt hen op dat 
cliënten veel ruimte hebben om mee te bepalen hoe hun dagelijkse leven verloopt. 
Bijvoorbeeld in de keuze voor wat er gegeten wordt, gedaan wordt in de vrije tijd, en 
ook in de dagbesteding. 
 
Uit het tevredenheidsonderzoek is eind 2019 het punt eenzaamheid naar voren 
gekomen. Een actie die is opgepakt, is het kijken naar mogelijkheden voor het zoeken 
naar vriendschappen en relaties, in een beveiligde omgeving. Urtica werkt hiervoor 
samen met ABC-date. 
 
We hebben een actieve cliëntenraad. Daarin wordt veel gesproken over alles waar 
cliënten mee te maken hebben. Zoals in 2020 bijvoorbeeld het nieuwe rookbeleid en de 
huisafspraken van de verschillende locaties. 
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4. Betrokkenheid en deskundigheid 
van medewerkers 

 
Alle teams hebben besproken wat er goed gaat, en waar verbetering mogelijk is. Dit 
heet reflectie. De teams hebben de zaken steeds beter op orde, taken zijn goed 
verdeeld, en de samenwerking is verbeterd. Daardoor is de kwaliteit van zorg 
verbeterd, en het gevoel dat we het met elkaar doen. 
 
Er is weer een teamwaardering geweest. Leden van het team waarderen elkaar en 
noemen kwaliteiten en ontwikkelpunten. De teamwaardering wordt als positief ervaren. 
 
Het aantal medewerkers dat ziek is, ligt nu aanzienlijk lager dan het gemiddelde. Dat is 
goed nieuws. 
 
Ondanks corona is er wel scholing geweest. In teamverband bijvoorbeeld over het 
werken met ONS, het zelf ondernemen en Inclutrain, en in teamochtenden. Maar ook 
individueel worden verschillende opleidingen gevolgd.  

 
 

 
Weide eieren van onze eigen kippen  
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Externe visitatie 
Wegens corona heeft de visitatie dit jaar op een andere manier plaatsgevonden. Omdat 
we geen grote groep konden ontvangen is besloten om drie kleine visitaties te houden. 
Twee in de werkgebieden en een over het wonen op Urtica. Allen hebben een deel van 
een dag meegelopen in het werk of op de woongroep. Deze dagen waren bedoeld om te 
kijken of we doen wat we zeggen en schrijven. De drie bezoekers vonden het een 
positieve ervaring, in een fijne sfeer. De client wordt gezien en mag zijn wie hij/zij is. 
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Wat gaan we veranderen, verbeteren of 
vernieuwen in 2021 

 
- Mogelijkheden voor een gesprek over eenzaamheid ontwikkelen. 
- Cliënten ontwikkelen zorg voor de eigen omgeving. Hoe ziet je eigen omgeving er 

uit en wat kun je er zelf aan bijdragen. 
- Er voor zorgen dat cliënten minder afhankelijk zijn van de werkleider, en 

zelfstandig kunnen doorwerken. 
- Trainen en toepassen van positieve gezondheid. 
- Bewustzijn blijven houden in de ontwikkeling van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. 

Kan ik zeggen en laten zien wat ik zelf kan.  

 

 


