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1 Algemeen 
Stichting Het Robertshuis biedt ondersteuning aan jeugdigen met een stoornis binnen het Autisme 
Spectrum en/of andere psychische of psychiatrische stoornissen zoals ADHD of ODD. Er zijn op 
moment van opstellen van dit verslag 212 cliënten in zorg, op basis van Wlz, Jeugdwet, en Wmo 
(zowel ZIN als PGB), in totaal zijn de 65 medewerkers te herberekenen naar 40 fte1. 
 
Stichting Het Robertshuis heeft locaties in Noorbeek, Mheer, Reijmerstok, Soest en Laren. Het 
werkgebied bestaat daarmee uit Zuid - en Midden Limburg, regio ‘t Gooi en Vechtstreek, Utrecht, 
Almere en diverse andere gemeenten. 
 
De missie van Het Robertshuis behelst het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat de zorg 
rondom het kind centraal staat en op een professioneel verantwoorde wijze uitgevoerd wordt. Het 
‘kind centraal’ is bij Het Robertshuis een actief uitgangspunt dat in het geheel van de benadering van 
zowel kind als diens omgeving en in alle aspecten van de werkwijze consequent wordt doorgevoerd. 
Bij de behandeling en begeleiding van personen uit onze doelgroep hanteert Het Robertshuis een 
visie op zorg, die uitgaat van vijf kenmerken: 
 
Totaliteit 
Het kind als totaal zien, dus niet alleen zijn autisme behandelen en begeleiden maar ook het gezin, 
school en andere factoren die er toe bijdragen dat het kind met zijn autisme een zinvol bestaan kan 
opbouwen. 
 
Historie 
Het verleden van een kind is belangrijk, want dat levert een bijdrage aan hoe het kind nu is. 
Opgedane ervaringen in het verleden bepalen grotendeels hoe het kind nu in zijn leven met autisme 
staat. 
 
Continuïteit 
Het verblijf bij Het Robertshuis is een verlenging van waar het kind vandaan komt. Heeft een kind al 
veel geleerd van een bepaalde vaardigheid, dan is het zaak dit mee te nemen en voort te zetten in 
zijn behandeling.  
 
Urgentie 
Het is belangrijk rekening te houden met de voorkeur van een kind. Zo doucht het ene kind liever vóór 
het eten en het andere daarna. Zorg op maat en het centraal stellen van het kind maken dat je dit 
soort zaken niet kunt negeren. 
 
Uniciteit 
Ieder kind is uniek. Ook als is er sprake van dezelfde diagnose (bijvoorbeeld klassiek autisme), dan 
nog zijn het uiteindelijke toestandsbeeld en de symptomen bij ieder kind weer anders. Zorg op maat is 
dan ook de beste manier van behandeling. Immers het kind met zijn autisme staat dan centraal. 
 
Deze bovenstaande kenmerken zijn bouwstenen van een visie waarin het kind centraal staat en waar 
zorg op maat, met adequate en erkende behandelmethoden, de sleutel is om het kind met zijn 
autisme te helpen een zinvol bestaan op te bouwen, terwijl we rekening houden met zijn 
(on)mogelijkheden. Vanuit deze visie levert Het Robertshuis zorg en behandeling door professionele 
medewerkers en zorgt het voor adequate verslaglegging en transparante verantwoording. Daarbij is 
Het Robertshuis HKZ-gecertificeerd en organiseert de organisatie regelmatige interne audits.  
 
  

 
1 Uitwerking hiervan is in te zien in Digi MV en het jaarverslag van Het Robertshuis 
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In dit kwaliteitsverslag wordt, aan de hand van de thema’s uit het kwaliteitskader GZ, verslag gedaan 
van (uitgangspunten bij) kwaliteit, keuzes die daarin gemaakt worden en gestelde prioriteiten. Bij het 
opstellen van het verslag is gebruikt gemaakt van kwaliteitsdocumenten die zijn opgesteld door Het 
Robertshuis (jaardocument, directiebeoordeling) en door externe partijen (HKZ-rapportages, IGJ-
bevindingen). Uitkomsten van de meest recente klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken 
zijn meegenomen. Er zijn geen aparte reflectiebijeenkomsten gehouden voor het opstellen van het 
kwaliteitsplan: in de dagelijkse werkwijze van Het Robertshuis heeft zowel reflectie (waar mogelijk) 
vanuit cliënten en verwanten een vaste plaats, evenals input van medewerkers. Waar van toepassing 
wordt dit verder in het plan toegelicht. 
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2 Thema’s 

2.1 De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt 
Het Robertshuis werkt met een digitaal vormgegeven cliëntgebonden ondersteuningsplan dat 13 
domeinen omvat: het kindvolgsysteem (KVS). Systematisch werken met het ondersteuningsplan 
vormt de basis van de behandeling en van de verslaglegging en verantwoording daarbij: met het 
ondersteuningsplan is per kind de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) van de behandeling zichtbaar 
en volgbaar. Een vastgesteld doel is altijd logisch terug te voeren op geconstateerde problematiek, 
opvolging is altijd navolgbaar. 
Het ondersteuningsplan bevat een profiel per domein, waarin feitelijk geïnventariseerd wordt wat het 
kind op dit domein laat zien en wat het zelf wel en niet kan. Dit profiel is opgebouwd op basis van 
informatie uit observaties, uit informatie die de cliënt en/of diens omgeving verstrekt en uit wat er 
mogelijk bekend is uit vorige behandelingen. Vanuit het profiel volgt de concrete beschrijving van het 
probleem en bijbehorende hulpvraag op het betreffende domein. Dit gaat altijd vergezeld van een 
risicoanalyse, opgesteld door de gedragswetenschapper die daarvoor een instrument inzet dat 
frequentie en ernst tegen elkaar afzet om tot gerichte risico-inschatting te komen. Bij een eventueel 
geconstateerd risico wordt een tekstuele toelichting gegeven en wordt een afweging gemaakt t.a.v. 
doelen en acties. 
 
Met cliënt en/of ouders wordt dit geheel besproken. Daarbij worden zij ook steeds betrokken bij de 
bovengenoemde afweging(en), zodat zij kunnen meewegen bij en zich kunnen committeren aan de 
keuzes die daarbij gemaakt worden: voor alle betrokkenen is duidelijk waarom er op een bepaalde 
manier aan juist deze doelen wordt gewerkt. De dialoog is essentieel: zowel bij het verzamelen van 
informatie als bij het verwerken ervan tot behandeldoelen: (meer) inzicht en betrokkenheid zorgt voor 
(meer) motivatie bij bepalen en volgen van de doelen van de behandeling. Doelen worden altijd 
SMART geformuleerd, zodat ook voor cliënt en ouders duidelijk is hoe en wanneer er iets gebeurt, 
wanneer dat bereikt moet zijn en waaraan dat te zien is. Het proces dat volgt (interventie(s), 
observeren, rapportages, evalueren, monitoren en bijstellen) en dat uitgevoerd en bijgehouden wordt 
door de senior begeleider onder regie van gedragswetenschapper, maakt het systematisch werken 
op basis van het ondersteuningsplan compleet. In de PDCA van het plan is dat inzichtelijk door de 
maandelijkse rapportages door de senior begeleider en de gedragswetenschapper, op basis waarvan 
de voortgang driemaandelijks wordt geëvalueerd, en doelen waar nodig worden bijgesteld. Dit geheel 
wordt consequent per domein vastgelegd in het ondersteuningsplan. 
 
Het digitale systeem is zo ingericht dat het alle betrokkenen (begeleiders, behandelaars, ouders) 
optimaal inzicht geeft in wat voor hen de belangrijkste informatie is in relatie tot hun rol. Zo zien 
medewerkers onder het kopje ‘risico’s’ alle risico’s die geïdentificeerd zijn voor dat kind, met een korte 
beschrijving daarbij. Daarmee heeft een medewerker altijd snel inzicht in de belangrijkste 
aandachtspunten bij het begeleiden van betreffende cliënt. Ouders kunnen met een inlogcode online 
meelezen wat er gerapporteerd wordt over hun kind, en direct een terugkoppeling geven, ook over 
zaken die zich thuis voordoen. Zo wordt een continue uitwisseling van informatie bevorderd over de 
gehele leef- omgeving van het kind. Werken met gegevens binnen een digitaal systeem is uiteraard 
ook onderhevig aan vereisten vanuit de (vernieuwde) privacywetgeving. Het Robertshuis heeft met 
behulp van een externe functionaris de verplichtingen vanuit de AVG (Algemene verordening 
Gegevens-bescherming) geïmplementeerd. Zo is een privacyreglement opgesteld en is er een 
indexering gemaakt van de risico’s op de processen, met gepaste oplossingen om informatie-
beveiliging en informatiestromen tot een solide en betrouwbaar proces te maken. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal praktische zaken: er is een tweestapsverificatie op het elektronisch 
cliëntdossier gezet, de website wordt beter beveiligd en er wordt tegenwoordig veilig gemaild via 
zorgmail. Dit is ingesteld om datalekken en een mogelijk verkeerde toepassing van deze 
informatiestromen te voorkomen. 
 
Overige keuzes t.a.v. automatisering zijn verder in 2019:  

• Kernproces om overhead laag te houden;  
• Processen verder verbeteren en stroomlijnen; 
• In 2020 facturatie en declaratie (onderdeel van verbeteren en stroomlijnen) wordt 

geïmplementeerd in Care2Declare; 
• Verdere doorontwikkeling van KindVolgSysteem (continue verbeteren); 
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Er zal steeds worden gekozen voor SMART oplossingen die aansluiten bij de eisen van het huidige 
stelsel. 

2.2 De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie 
Zelfregie 
Zelfregie en autonomie horen bij ieder mens. Het Robertshuis hanteert het uitgangspunt dat uitvoeren 
van zelfregie en de (behandel)doelen, die bij deze doelgroep vaak gericht zijn op structureren en 
leren plannen, elkaar kunnen versterken. We vervlechten in de aanpak per cliënt, zoals hierboven 
beschreven, diens persoonlijke doelen met zelfregie – binnen de mogelijkheden en de beperkingen 
van iedere individuele cliënt. Er wordt creatief gekeken naar mogelijkheden voor eigen inbreng en 
autonomie, op grotere en kleinere beslissingen in iemands dagelijks leven. 
 
De aanpak rond sociale inclusie is daarbij illustratief. Voor alle cliënten is het doel dat zij ten minste 
eenmaal per week buiten komen. Op beleidsniveau is bepaald dat de inkoop lokaal geschiedt in 
tegenstelling tot eerdere inkoop via een groothandel. Dit geeft cliënten de mogelijkheid om hierin 
meer eigen ruimte in te nemen: zelf naar de winkel gaan, zelf bepalen naar wélke winkel – afhankelijk 
van wat ze willen inkopen. Op ogenschijnlijk klein niveau (wat voor brood wil ik, wat wil ik voor beleg 
op dat brood?) kunnen cliënten zelf invloed uitoefenen en oefenen met wat dat met zich meebrengt 
(naar de winkel gaan, contact maken, bestellen, afrekenen). Ook als het gaat over keuzes ten 
aanzien van activiteiten oefenen de kinderen met zelfregie in relatie tot hun sociaalemotionele doelen, 
door zich af te vragen wat ze willen doen (keuzes maken), rekening te houden met wat anderen in de 
groep willen doen, met consequenties van keuzes (kosten, tijdsduur) en daarover afspraken te 
maken.  
 
Per kind wordt steeds bekeken in welke mate dit toegepast en/of uitgebreid kan worden, en welk deel 
van (eigen) inbreng en regie via de ouders verloopt. Doordat ouders direct kunnen meelezen in de 
rapportage via hun eigen inlog, en kunnen reageren, krijgt deze inbreng actief vorm. 
Een ander aspect waarop Het Robertshuis de eigen inbreng van cliënten versterkt is een deel van de 
veiligheidsinspecties. Waar mogelijk worden deze door cliënten zelf uitgevoerd. Zo is één van de 
cliënten aangesteld als assistent kwaliteitscoördinator, in welke rol hij ook mee bepaalt binnen welke 
termijn er een oplossing moet komen voor bevindingen.  
 
Vrijheidsbeperking 
Het onderwerp vrijheidsbeperking en de verschijningsvormen daarvan bij Het Robertshuis is 
afgelopen jaar nadrukkelijk onderwerp van discussie en beleidsbepaling geweest. Het Robertshuis 
heeft zich kritisch afgevraagd of de focus nog meer op preventie kan liggen, zodat interventie kan 
worden vermeden. Er is een schema rond de-escalerend werken opgesteld, waar medewerkers op 
zijn geschoold. Het verbeterplan dat aan de IGJ is voorgelegd, is zonder aanvullende vragen van IGJ 
goedgekeurd. 
 
Bij de HKZ-audit van september 2017 wordt het de-escalatieschema genoemd onder de sterke 
punten geconstateerd bij de audit: “Het schema 'de-escalerend werken' is ontwikkeld als reactie op de 
inspectierapportage betreffende de toepassing van holding. Werkwijze is passend met afname forse 
agressie incidenten. Er is scholing op het schema aangeboden.”  
 
In 2019 is verder gewerkt aan dit thema. De visie “Meer preventie minder interventie” is ook dit jaar 
succesvol ingezet, waarbij het de-escalerend schema als rode draad fungeert. In 2019 is het de-
escalerend schema verder doorontwikkeld en geïntegreerd in het kwaliteitsmanagmentsysteem. 
 
Zeggenschap 
Binnen Het Robertshuis wordt aandacht besteed aan passende cliëntparticipatie, zowel binnen als 
buiten de cliëntenraad. Zeggenschap van de cliënten op onderdelen van hun dagelijks leven wordt zo 
veel mogelijk gestimuleerd, onder meer via de Huiskamerraad. Zo worden cliënten o.a. betrokken bij 
V&O inspecties en certificeringsaudits en bij inkoop (wat voor nieuwe spellen worden er aangeschaft, 
wat wordt er gegeten, etc.), nemen er cliënten deel aan projecten met automatisering rond ervaringen 
met autisme. Dit wordt zowel door cliënten en ouders als door Het Robertshuis als positief ervaren. 
Bijeenkomsten van de cliëntenraad hebben doorgaans zowel een formeel, informatief als informeel 
karakter. Het overleg met de CR is in 2019 stevig geïntensiveerd. De Bestuurder heeft zowel 
telefonisch als per app aanvullend overleg gepleegd met de CR over o.a. de maatregelen ten aanzien 
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van het personeelsverloop, het aangekondigde inspectiebezoek, ‘het nieuwe werken’ en andere 
zaken. 
Verder heeft de cliëntenraad een mailadres gekregen wat zichtbaar is op de website van  
Het Robertshuis. Deze mailbox wordt beheerd door de voorzitter van de cliëntenraad. 
Ongevraagde adviezen die de cliëntenraad zoal gegeven heeft hebben o.a. betrekking op beweging 
en fruit, dimmers, light producten, zwemmen, vervoer etc.  
 

2.3 De ervaringen van cliënten 
De cliënttevredenheid wordt sinds 2014 gemeten middels de POS-methodiek: Persoonlijke 
Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Dit is een vragenlijst die de kwaliteit van bestaan van een persoon 
meet op basis van specifieke indicatoren. Deze indicatoren zijn verbonden aan de acht kerndomeinen 
van kwaliteit van bestaan: persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling (die de mate van 
onafhankelijkheid van een persoon weergeven): persoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten (die 
de sociale participatie van een persoon weergeven): emotioneel, fysiek en materieel welbevinden. 
Deze vragenlijst is ook opgenomen in de waaier van de VGN voor het meten van cliëntervaringen 
(bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg). Keuze voor de POS is tot stand gekomen 
in samenspraak met de cliëntenraad. De CR vond het belangrijk dat behalve dat, naast de 
wetenschappelijke validatie, het onderzoek in de vorm van interviews plaats vindt. Dit kan met de 
cliënt zelf en/of met een verwante of ondersteuner die de cliënt goed kent. Er vindt een respectvolle, 
serieuze dialoog plaats aan de hand van kerndomeinen waarin de cliënt en zijn/haar kwaliteit van 
bestaan centraal staan. Dit sluit aan bij de visie en missie van Het Robertshuis, en bij de wensen van 
de cliëntenraad. Ook is het belangrijk voor alle partijen dat de opbrengst van de POS vervolgens kan 
worden gebruikt als input voor zorgleefplannen en kwaliteitsverbetering op alle niveaus (cliënt, locatie 
en organisatie). Binnen het KindVolgSysteem is de sociale Inclusie opgenomen als apart domein, 
zodat hier gericht verbeteringen op worden geformuleerd.  
 
Vanaf 2014 is een persoon formeel getraind en opgeleid tot erkend POS-interviewer, zowel voor 
volwassenen als kinderen. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
onderzoek, dat wordt uitgevoerd bij alle cliënten. Als het voor de cliënt niet mogelijk is, worden de 
interviews afgenomen bij verwanten en/of persoonlijk begeleiders. Het Robertshuis werkt met de 
bijbehorende Qin Q tool software om de onderzoeksgegevens in te voeren, te berekenen en te 
monitoren (zie Annex 1 voor een POS-onderzoeksverslag). Op de website van Het Robertshuis staat 
een samenvatting van de meest recente onderzoeksresultaten. 
 
Belangrijkste aandachtspunt afkomstig uit dit onderzoek blijft de sociale inclusie. Voor Het 
Robertshuis is dit extra belangrijk. De slogan is immers: “Autisme de wereld in”. Sociale conclusie, 
juist bij autisme, is een speerpunt voor de organisatie. Hoewel er vorderingen zichtbaar zijn op dit 
domein, en de waardering gemeten in het onderzoek toeneemt, streeft de directie naar verdere 
verhoging van de score (van Redelijk naar Goed). Het verbeteren van de sociale inclusie blijft daarom 
ook een speerpunt in 2019. Medio 2020 zullen er nieuwe metingen en analyses worden gedaan op dit 
onderwerp. Het Robertshuis is benieuwd naar de scores en gaat er vanuit dat de huidige aanpak een 
positief effect heeft op de cliënt tevredenheid. Voor de overige domeinen willen we minimaal de 
huidige score handhaven. 
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In 2017 heeft Het Robertshuis in aanvulling op de POS nadere relevante en valide informatie van de 
cliënten ten aanzien van beleving in kaart gebracht, door middel van een onderzoek bij een 50-tal 
cliënten en vertegenwoordigers. Zij zijn geïnterviewd op de volgende punten: 
1. Voelt het kind zich veilig binnen Het Robertshuis? 
2. Vindt het kind de activiteiten die Het Robertshuis aanbiedt, leuk? 
3. Boekt het kind vooruitgang in zijn doelstellingen? 
 
1. Alle ondervraagde cliënten gaven op het gebied van veiligheid een score van “goed” of 

“uitstekend”, en noemen Het Robertshuis goed of uitstekend. Men voelt zich veilig en vertrouwd. 
Een cliënt gaf concreet aan zich veilig te voelen doordat de begeleiding verhindert dat het tot 
fysiek contact komt tussen de cliënten onderling. Bovendien vindt men het fijn dat er altijd toezicht 
is. 

2. Cliënten en diens vertegenwoordigers vinden de activiteiten die Het Robertshuis aanbiedt goed of 
uitstekend. In dat kader werd onder meer gemeld dat met name de voorspelbaarheid van de 
activiteiten als zeer prettig ervaren wordt. 

3. Op de vraag of vooruitgang geboekt wordt op de doelstellingen werd eveneens in alle gevallen 
met “goed” of “uitstekend” geantwoord. “Ik heb hier veel geleerd”, “ik durf mensen aan te kijken”, 
“ik durf naar de winkel te gaan” zijn uitspraken die in dit verband gedaan zijn door de cliënten zelf. 
Ouders lieten bijvoorbeeld weten dat hun kinderen binnen korte tijd zindelijk waren, zich (meer) 
zelfstandig kunnen verzorgen of konden praten.  

 
In 2020 zal een nieuw POS worden uitgevoerd. 

2.4 Samenspel in zorg en ondersteuning 
In de visie van Het Robertshuis vormen totaliteit en historie twee belangrijke uitgangspunten (zie 
Inleiding): het kind, diens gedrag, mogelijkheden, zorgbehoefte(n) staan niet los van de context 
waarin zich die kenmerken manifesteren. Dat betekent ook dat de zorg en ondersteuning behandeling 
van dat kind zich niet beperkt tot de relatie met een medewerker binnen de muren van Het 
Robertshuis. De hele omgeving van een kind, binnen en buiten, speelt hierbij een rol. Afstemming en 
communicatie is daarbij essentieel: zie ook de beschrijving in 2.1 Kwaliteit van het zorgproces rond de 
individuele cliënt. Relatie en interactie met ‘de buitenwereld’ vormt een speerpunt van Het 
Robertshuis, in lijn met het adagium: Breng autisme de wereld in. In kleinere en grotere stappen 
worden de kinderen steeds gestimuleerd om de buitenwereld te betreden, interactie aan te gaan, 
contact te maken, beslissingen te nemen.  
 
Met de behandelaars is regelmatig afstemming, reflectie en overleg over de toegepaste interventies 
middels ABA, DTT en PRT. Het zorgplan loopt als een rode draad door deze samenwerking heen 
middels rapportages en evaluaties. Reflecties van de behandelaars op het functioneren bij de 
toepassing van de methoden resulteert erin dat de kwaliteit, kennis en ervaring aansluit bij het 
primaire proces. 
 
Het Robertshuis werkt bewust niet met vrijwilligers. Zaken die door niet-professionele medewerkers 
kunnen worden gedaan, worden bij voorkeur opgepakt door cliënten zelf.  
 

2.5 Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning: 
Het Robertshuis streeft ernaar om veiligheid te waarborgen en te verhogen en (veiligheids)risico’s te 
verlagen en te voorkómen, en hanteert de volgende categorieën binnen het veiligheidsbeleid: 
1. Primair: Veiligheid van cliënten en cliëntparticipatie m.b.t. veiligheid 
2. Secundair: Veiligheid van medewerkers 
3. Tertiair: Veiligheid van materialen 
4. Quartair: Veiligheidscultuur 
 
 
1 Veiligheid van cliënten en cliëntparticipatie m.b.t. veiligheid: 
Het Robertshuis voert risico-inventarisaties en evaluaties op individueel cliëntniveau uit (zie ook 
paragraaf 2.1). Binnen het KVS (Kind Volg Systeem) wordt door middel van potentiële problemen en 
een risicoanalyse bepaald welke specifieke risico’s er voor cliënten bestaan. Hier worden vervolgens 
doelen en interventies op ingezet om het risico te beperken of op te heffen. Zoals bij de 
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beleidsuitgangspunten aangegeven is het motto: meer preventie dan interventie. Dit houdt in dat 
gewerkt wordt met een de-escalerend schema met 5 fases, die meer gericht zijn op preventie, 
monitoring en regulering van onveilige situaties. Middels teamreflectie, casuïstiek en cursussen vindt 
borging van het beleid en toepassing van het de-escalerend schema plaats. Bij cliënten vanaf een 
bepaalde leeftijd en niveau is cliëntparticipatie bijvoorbeeld in de vorm van het (met de 
verantwoordelijke medewerker gezamenlijk) uitvoeren van V&O-inspecties, legionellabeheersing, 
HACCP en het toeleiden van cliënten naar het zorgen voor orde en netheid mogelijk. 
 
2 Veiligheid van medewerkers: 
Het Robertshuis beschikt over een Risico-inventarisatie en –evaluatie conform de Arbowetgeving die 
toegepast wordt op de werklocaties. Daarin zijn de risico’s die medewerkers lopen bepaald en zijn, 
waar nodig, actiepunten geformuleerd. In verband met de groei van de organisatie zal in de komende 
beleidsperiode niet alleen een Arbo-deskundige hierbij betrokken maar ook de rol van de 
ondernemingsraad hierin worden bepaald. In het kader van de veiligheid van de medewerkers 
worden protocollen naar behoefte van de actuele praktijk geïmplementeerd en cursussen gegeven 
gericht op beperken van risico’s en (daarmee) vergroten van de veiligheid. Deze cursussen worden 
waar nodig ingepland en verstrekt door Het Robertshuis. In het afgelopen jaar heeft er geen enkel 
ARBO-gerelateerd incident plaatsgevonden. Het ziekteverzuim bij Het Robertshuis is lager dan het 
landelijk gemiddelde en kent evenals vorig jaar geen specifiek veiligheids-gerelateerde oorzaken. 
 
3 Veiligheid van materialen: 
In het kader van de Risico-inventarisatie en –evaluatie conform de Arbowetgeving zijn ook eisen 
opgenomen t.a.v. veilig gebruik van materialen. Bij de aankoop van materialen wordt gelet op 
veiligheidsaspecten en keurmerken. Er zijn protocollen opgesteld om eventuele risico’s te voorkomen 
of te verkleinen. Ten aanzien van de specifieke werkprocessen (werkomgeving en materiaal) is een 
prospectieve en retrospectieve risico-inventarisatie- en evaluaties uitgevoerd die er mede toe leidt dat 
de risico’s van het gebruik van materialen beheerst en/of beperkt worden.  
Ten aanzien van medicatie is in 2017 het medicatieprotocol aangepast (en goedgekeurd door de 
IGJ). Alleen pillen in originele verpakking en met de originele verstrekkingslijst door de apotheek 
worden verstrekt.  
 
4 Veiligheidscultuur en continu verbeteren van veiligheid: 
Hieronder verstaat Het Robertshuis: het geheel aan gemeenschappelijke normen en waarden rond 
cliënt- en medewerkerveiligheid en een continue verbeteren van deze veiligheid. Wij hanteren daarbij: 
 
Microniveau (d.w.z. primair op het niveau van de begeleiders):  
Hieronder vallen bijvoorbeeld aspecten als het gebruik van de cliënt-RI&E inclusief de zgn. 
risicolijsten, bespreken van veiligheidsrelevante issues in de dagelijkse overdrachten met ouders, 
afspraken m.b.t. vervoer (ouders halen zelf kinderen uit de auto als er meerdere kinderen in de auto 
zijn, ouders zorgen zelf voor kinderzitjes), correct gebruik van beveiligingsmateriaal (bv. traphekken), 
volgen van veiligheidsregels in de vorm van toezicht (c.q. kinderen altijd in het zicht houden), 
persoonlijk toezicht bij klimrekken, sluiten van ramen, elkaar aanspreken op verbetermogelijkheden, 
volgen van cursussen en protocollen inzake o.a. medicatie, FOBO, calamiteiten, agressiehantering, 
respectvolle bejegening, Kinder-EHBO-cursussen, suïcidepreventie en somatische co-morbiditeit. Met 
betrekking tot medicatie worden de veilige principes in de medicatieketen gevolgd. 
 
Mesoniveau (d.w.z. primair op het niveau van leidinggevenden en beleidsmedewerkers):  
Hieronder vallen bijvoorbeeld aspecten als het correct gebruik van de checklist inwerken nieuwe 
medewerker, uitvoering van V&O-inspecties, het houden van functioneringsgesprekken met aandacht 
voor cliënt- en medewerkerveiligheid, het zorgen voor medewerkerveiligheid door de mogelijkheid om 
als gedragswetenschapper de zorgmanager te raadplegen of deze te verzoeken om taken over te 
nemen, het uitvoeren van prospectieve en retrospectieve risico-inventarisaties en –evaluaties op 
procesniveau, de inzet van de FOBO-commissie. Ook is er bij kwaliteitsfunctionarissen geïnvesteerd, 
middels opleiding / tijd en abonnementen bij LVAK, in kennis van het Landelijk protocol kinder- en 
huiselijk geweld. 
 
Macroniveau (d.w.z. primair op het niveau van de omgeving van Het Robertshuis):  
Hieronder vallen bijvoorbeeld aspecten als het volgen van ontwikkelingen op het gebied van 
veiligheid en veiligheidscultuur bij VGN, Ministerie VWS, Ministerie OC&W, de inspecties, het voeren 
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van overleg met gemeentes en brandweer inzake brandveiligheid en eventuele logistieke 
belemmeringen in de omgeving van de werklocaties. 

2.6 Betrokken en vakbekwame medewerkers  
Bij Het Robertshuis staat het kind en de bijbehorende behandelkaders centraal: medewerkers 
conformeren zich aan de werkwijze. De gedragstherapeutische methode stelt heldere kaders. Bij 
werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt dit nadrukkelijk besproken: de opgestelde 
afspraken rond het kind zijn richtinggevend: medewerkers zijn daaraan ondergeschikt.  
 
Professioneel handelen van betrokken medewerkers omvat zowel het vakkundig handelen als de 
attitude van onze medewerkers. Het Robertshuis toetst het professioneel handelen bij 
functioneringsgesprekken en door dit regelmatig te thematiseren binnen het managementoverleg. Het 
feit dat verschillende functieprofielen van toepassing zijn maakt gedifferentieerde beoordeling van 
professioneel handelen mogelijk. Het Robertshuis is duidelijk een lerende organisatie. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat de aangeboden mogelijkheden om de deskundigheid te bevorderen benut 
worden, maar ook uit de gangbare praktijk dat de senior begeleiding toeziet op de verrichtingen van 
de junior begeleiding en indien nodig bijstuurt.  
 
Daarnaast richt Het Robertshuis zich op het continu verbeteren van de kwalitatieve kennis van haar 
medewerkers: opleidingen en cursussen worden zowel extern aangeboden (bijvoorbeeld deelname 
aan een vijfdaags autisme congres in Londen, waarbij een volledig team van gedragswetenschappers 
van Het Robertshuis de nieuwste buitenlandse kennis over autisme heeft opgedaan) als middels in-
house training gevolgd. Het Robertshuis onderzoekt doorlopend de mogelijkheden om op het gebied 
van autisme en evidence based methoden nieuwe ontwikkelingen naar zich toe te trekken en deze 
om te zetten naar een praktische toepassing bij haar cliënten.  
 
Bij Het Robertshuis is ten aanzien van vakkundig handelen het volgende te zien:  
• Het kennisniveau van de individuele werknemers is goed; 
• Men wil zich graag (nog) verder ontwikkelen en verdiepen in autisme, de organisatie organiseert 

daartoe actief de mogelijkheden; 
• Werknemers kunnen zelfstandig werken en nemen hier ook hun verantwoordelijkheden in. Men 

zet zich in en is betrokken bij het werk; 
• Men vindt het stimulerend en voldoening gevend om in 1:1- tot maximaal 1:3- situaties de zorg te 

kunnen verlenen en de persoonlijke groei van de cliënten te ervaren, die dan mogelijk is; 
• Medewerkers bereiden de werkzaamheden zorgvuldig en goed voor; 
• Men is bereid mee te denken aan kwaliteitsverbetering en personeel kan zich vinden in de visie 

van Het Robertshuis; 
• De houding naar de kinderen toe past binnen de visie van de stichting zodat kinderen zich veilig 

en vertrouwd voelen; 
• Er zijn duidelijke afspraken omtrent de communicatie naar derden en het personeel kan zich hier 

goed in vinden; 
• De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is goed te noemen en men levert zowel 

kwantitatief als kwalitatief een bijdrage aan goed werk; 
• Cliënt- en medewerkerveiligheid staan bij alle medewerkers hoog in het vaandel: Dit geldt in 

bijzondere mate voor EHBO, agressiehantering, informatieveiligheid, meldingsgedrag; 
• Motivatie van medewerkers is goed. 
 
Deze kenmerken van betrokken en vakbekwame medewerkers zijn in belangrijke mate afhankelijk 
van de wijze waarop werving en selectie plaatsvindt; temeer daar Het Robertshuis snel groeit en de 
instroom van nieuw personeel frequent noodzakelijk is. Een kandidaat-medewerker doorloopt daarom 
een intensief inwerkschema, waar ook de gedragsmedewerker zicht op houdt.  
 
Ziekteverzuim van de medewerkers is, zoals eerder vermeld, lager dan het landelijk gemiddelde en 
kent op dit moment geen bijzondere oorzaken of omstandigheden.  
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Tevredenheid van de medewerkers is getoetst in een recent medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(zie Annex 2 bij dit kwaliteitsverslag). Het onderzoek is anoniem uitgevoerd onder 118 medewerkers 
(alle medewerkers die ten minste 8 maanden in dienst waren op moment van onderzoek). 
Belangrijkste aandachtspunten uit het MTO zijn als volgt samen gevat: 
1. Er zijn opmerkingen m.b.t. vervoer van cliënten (i.r.t. werkdruk, vergoeding en reistijden); 
2. Er is bij een deel van de medewerkers de wens tot aansluiting bij een relevante cao; 
3. Behoefte aan teambuildingactiviteiten; 
4. Gewenste aandacht voor open en positieve communicatie (bijvoorbeeld in het geven van feedback 
en in de aansturing); 
5. Er zijn wisselende ervaringen van medewerkers (zowel positief als negatief) over de organisatie. 
 
De uitkomsten van het MTO zijn besproken met de teams om verbeterrichtingen vast te stellen. In de 
teamoverleggen wordt aan reflectie op de werkwijze gedaan en of medewerkers zich daaraan 
voldoende kunnen committeren.  
In 2019 heeft Het Robertshuis in samenwerking met de OR de kernpunten uit het MTO stevig 
aangepakt en doorgevoerd.  
Er zijn tal van verbetermaatregelen ingezet zoals: 

• CAO afspraken 
• Busvervoer 
• Werktijden en werkdruk 
• HACCP regels 
• Teamreflectie 
• Teambuildingsactiviteiten 

In 2020 zal er een nieuwe MTO plaatsvinden.  
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3 Conclusies 
Geprioriteerde verbeteringen (conclusie) 

3.1 Beeld van de kwaliteit van zorg en ondersteuning volgens het bestuur van de 
organisatie 

Er is in de afgelopen jaren bij en door Het Robertshuis hard gewerkt om kwaliteit van zorg en 
ondersteuning op peil te brengen en te houden in een omgeving waarin de omstandigheden op de 
zorgmarkt sterk wijzigden. We hebben onze behandelmethodiek en bijbehorende instrumenten, 
waaronder automatisering, steeds geëvalueerd en verbeterd binnen het uitgangspunt dat het kind, en 
wat dat kind van ons nodig heeft aan ondersteuning en behandeling, centraal staat. De organisatie 
zoals die nu vorm heeft, levert een hoge kwaliteit van zorg en ondersteuning volgens zowel interne 
(cliënten, familie, medewerkers, CR) als externe betrokkenen (HKZ-certificeerders, IGJ, 
stakeholders). We werken doelmatig en efficiënt en hebben de processen zo ingericht dat we dit voor 
de toekomst zo veel mogelijk kunnen borgen. Dit betekent onder meer dat Het Robertshuis niet (te) 
hard wil doorgroeien. We kiezen bewust niet voor meer locaties en willen de organisatie zo plat 
mogelijk houden. 
Stichting Het Robertshuis heeft in 2019 dan ook gekozen voor krimp om daarmee de kwaliteit van 
zorg te borgen zoals dat bij onze missie en visie is omschreven.  
 
Onze sterke punten (goede zorg en ondersteuning (in cijfers: doelmatigheid van de zorg is meer dan 
90%), consequent hanteren van de behandelmethodiek en goede communicatie met betrokkenen) 
kent een valkuil: er zijn steeds meer aanmeldingen en er is een wachtlijst. 
 

3.2 Keuzes die het bestuur maakt ten aanzien van kwaliteitsverbetering 
Prioriteiten ten aanzien van kwaliteit betekent voor Het Robertshuis nadrukkelijk behoud van het 
goede. In eigen regie en dialoog met cliënten en verwanten willen we waar mogelijk nog verder 
verbeteren, wat gezien de aard van de problematiek van de kinderen vaak met hele kleine, voor 
buitenwereld niet altijd even zichtbare stapjes gaat. Kwaliteit zit in iedere dag opnieuw zoeken naar 
ruimte voor die kleine stapjes. 
Waar het gaat om verantwoording en transparantie daarbij, kiest Het Robertshuis voor voortzetting 
van de HKZ-systematiek en de bijbehorend jaarlijkse audits door DNV. Interne audits worden jaarlijks 
uitgevoerd door Ateron. 
 
Het Robertshuis wil de focus vasthouden en versterken op haar visie: het kind centraal te stellen, met 
goede evidence based behandelmethoden. De focus ligt daarom bij Het Robertshuis ook steeds meer 
op de dagbehandeling. Zowel de naschoolse begeleiding als de zaterdagopvang zijn aanzienlijk 
afgebouwd, zowel in frequentie (van 5 x per week naar 2 x per week in de regio Hilversum) als in het 
aantal deelnemers (circa van 20 naar 5 deelnemers). Hiermee blijft er voldoende continuïteit en rust 
bij de medewerkers. Het Robertshuis verdiept zich in 2020 verder of het raadzaam en werkbaar is om 
een minimale naschoolse begeleiding en zaterdagopvang te handhaven. 
In de onzekere tijden van het zorgstelsel, transitie en veranderende wet- en regelgeving wil Het 
Robertshuis zo een sterk fundament leggen voor de toekomst, met een solide basis om verdere 
stabilisatie van dagbehandeling en het primaire proces daarvan te versterken. 
 
Daarnaast heeft Het Robertshuis de volgende concrete uitgangspunten en acties bepaald in het 
kader van haar meerjarenbeleid: 
• Het blijven door-ontwikkelen en verder implementeren van het KVS (Kind-Volg-Systeem). Dit 

maakt het mogelijk om op een efficiënte en verantwoorde manier de zorg rondom het kind 
methodisch te coördineren en met name het implementeren van het door de gemeentes 
aangereikte format “Eengezinsplan”; 

• Doorontwikkelen van erkende behandelmethoden zoals ABA en DTT en PRT, waar mogelijk met 
gebruik van expertise ontwikkeld in het buitenland. De inzet van PRT gerelateerde 
zindelijkheidstraining is het resultaat van de meest recente doorontwikkeling; 



15 
 

• Kwaliteitstoetsing en kwaliteitsverbetering bij personeel door interne cursussen, externe 
trainingen, opleidingen en teamreflectie. Dit ook om het personeel uniek en “vormbaar” te maken, 
en ze optimaal op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en methoden; 

• Uitgaan van de mogelijkheden van het kind met zijn of haar autisme, dat zich uit in onder andere 
zorg op maat; 

• Sterke positie in en goede samenwerking met derden, waardoor je enerzijds uniek bent en 
anderzijds gemeenschappelijke doelen nastreeft; 

• Het nastreven van het doel de zelfredzaamheid van het kind zoveel mogelijk te verhogen. Door 
de inzet van het KVS en behandeltechnieken zoals ABA, DTT en PRT wordt de zelfredzaamheid 
van het kind verder vergroot; 

• Het Robertshuis acht het van groot belang dat haar cliënten aan de samenleving kunnen 
deelnemen. De kwaliteit van bestaan en met name het gebied sociale inclusie heeft dan ook de 
grootste aandacht om de zelfregie hierin te verbeteren en te stimuleren; 

• Meer preventie en minder interventie is het motto wat Het Robertshuis wil blijven terugzien in de 
behandeling en begeleiding van cliënten. 

 
Het Robertshuis heeft momenteel een acceptabele wachtlijst. De normalisatie van de wachtlijst is het 
resultaat van enerzijds afbouw, krimp en beleidskeuzes die hierin gemaakt zijn. En anderzijds de 
kwalitatieve verbeteringen van ‘het nieuwe werken’, functiedifferentiatie en een verbeterde 
implementatie van het protocol veiligheid. Om de zorg van Het Robertshuis verder te stabiliseren, 
verloop onder personeel op te vangen en het (geringe) ziekteverzuim op te lossen is er gekozen de 
aantallen cliënten bij het Robertshuis te verminderen. Door deze keuzes zijn weer minder 
medewerkers nodig. De jaarcijfers laten dan ook een daling zien in personeel én in cliënten.  
 
In 2019 is gestart met ‘het nieuwe werken’. Het resultaat en de effecten van deze nieuwe werkwijze 
worden als zeer positief ervaren. Dit blijkt zowel uit de reactie van cliënten als vanuit feedback van 
medewerkers. Tijdens de dagelijkse rondjes van de leidinggevenden werd geconstateerd dat ‘het 
nieuwe werken’ bijdraagt aan een verbeterde PRT/ DTT training. Ook gaven medewerkers aan dat 
het fijn is dat alles op cliëntniveau goed is voorbereid, klaar ligt en dat het helder en duidelijk is wie 
wat doet bij de uitvoering. Bij de cliëntbesprekingen komt naar voren dat cliënten sneller zichtbaar 
vorderingen maken. 
 
De beleidskeuzes om in te zetten op verdere stabilisatie, kwaliteitsverbetering en het kind centraal 
stellen, lijken in ieder geval in het afgelopen jaar de juiste keuzes zijn geweest. Deze route heeft 
ervoor gezorgd dat Het Robertshuis ook in zware tijden met krapte op de arbeidsmarkt en een 
torenhoog landelijk verloop evenals het ziekteverzuim in de zorg toch de kwaliteit heeft kunnen 
leveren die de kinderen nodig hebben.  
 

3.3 Korte uitleg over de aanpak bij prioriteiten 
Het KVS (Kind-Volg-Systeem) is een methodisch proces waarbij de logische verbindingen tussen 
probleem, doelstelling, interventies en evaluaties als een rode draad er doorheen moeten lopen. Een 
solide basis hiervoor vormt een adequaat geüpdate profiel van de cliënt. Waardoor er ook een 
efficiënte risicoanalyse toegepast kan worden. Het Robertshuis gaat dan ook in 2020 de focus leggen 
op het verbeteren van deze profielen die de basis vormen van ons methodisch proces. Hierin ligt dan 
ook een absolute prioriteit voor de organisatie.  
 
Naast het borgen van de huidige resultaten richt Het Robertshuis zich met voorrang op het verder 
realiseren van doelstellingen onder sociale inclusie. Het is de overtuiging van onze organisatie dat, 
juist gezien de aard van de problematiek waar onze cliënten mee kampen, die een soepel en/of 
frequent contact met ‘ buiten’ minder vanzelfsprekend maakt, zij gebaat zijn bij het uitwerken van 
kleine, gerichte stappen in communicatie, zelfstandig handelen, bewegen buiten de muren van onze 
locaties. Deze doelstelling blijft aandacht en onderhoudt nodig hebben met betrekking tot onze visie 
dat het kind centraal staat.  
 
Wat betreft het de-escalerend schema, dit gaan we verder doortonwikkelen met een persoonlijk 
signaleringsplan daar waar de situatie hierom vraagt. Werkwijze en implementatie van dit 
signaleringsplan staat dan ook hoog op de agenda voor 2020. 
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4 Samenvatting; 
Het Robertshuis heeft een duidelijke missie: Autisme de wereld in. We werken op een zowel voor 
cliënten, familieleden en medewerkers herkenbare manier, en hebben onze organisatie daarop 
afgestemd en ingericht. Ook de opbouw en inrichting van ons digitale KindVolgSysteem (KVS) is zo, 
dat we de werkwijze zo goed mogelijk kunnen volgen en borgen, zonder onnodige administratieve 
handelingen maar met borging van afspraken en veiligheid. Bovendien is er zorgvuldig ruimte 
ingebouwd voor uitwisseling van informatie en communicatie met thuis. Waar nodig en mogelijk 
blijven we het KVS verder ontwikkelen. 
 
We zijn voor het grootste deel tevreden met wat Het Robertshuis bereikt en waar we nu staan en zien 
dat ook terug in de POS (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal: een vragenlijst die de 
kwaliteit van bestaan van een persoon meet op basis van specifieke indicatoren en die we gebruiken 
voor onze cliënten) en het MTO (MedewerkersTevredenheidOnderzoek), alsook in 
kwaliteitscontroles, de uitspraken van de cliëntenraad en in individuele gesprekken met cliënten en 
familieleden.  
 
We hebben bij Het Robertshuis in het groot en het klein oog voor de individuele noden en behoeften 
van al onze cliënten. Dat houdt onder meer in dat we voor de organisatie stappen zetten om de 
huidige kwaliteit te borgen (door het verlagen van het cliëntenaantal, te focussen op dagbesteding, te 
blijven investeren in deskundigheidsbevordering van medewerkers, zo veel mogelijk ‘ontzorgen’ van 
de administratieve lasten zodat medewerkers zich zo veel mogelijk op de cliënten kunnen richten, 
zorgvuldig onderzoek via de POS en door het bewaken en bevorderen van fysieke en digitale 
veiligheid) en dat we op individueel niveau altijd oog houden ook voor de kleinere stapjes die voor 
cliënten vooruitgang met eigen regie kunnen betekenen. Dat kan zijn door zelf te beslissen wat erop 
brood komt. Of door verantwoordelijkheid te krijgen voor het verwisselen van een lamp. Alles binnen 
de werkwijze die we hebben afgesproken, en altijd met het hele kind voor ogen. 
 
De gemaakte beleidskeuzes bevestigen ook in dit kwaliteitsverslag dat we op de goede weg zijn en 
blijven door te kiezen voor kwaliteit in relatie tot kwantiteit, krimp in relatie tot groei, overhead in relatie 
tot administratieve lasten, het nieuwe werken in relatie tot werkdruk, zorg op maat in relatie tot 
generalisering.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 - Reflectie van team, ondernemingsraad (OR), cliëntenraad (CR) en de Raad van 
Toezicht (RVT) 

 
Teamreflectie  
De teamreflectie richt zich op de visie Kind centraal ten opzichte van Medewerker centraal. Het MTO 
is uitvoerig besproken met de OR en ook zijn er gepaste acties uitgezet op wensen van de 
medewerkers op het gebied van vervoer, teambuilding, leiding en opleiding om zodoende de 
tevredenheid van de medewerkers te vergroten. 
 
Reflectie van de OR 
De OR reflecteert over het afgelopen verslagjaar zich steeds meer in sterke en serieuze partner te 
ervaringen die op een efficiënte en doordachte wijze ruggespraak en adviezen geeft. Enkele 
onderwerpen die het afgelopen jaar de revue passeerden zijn: 

• COA afspraken 
• Het nieuwe werken 
• Werkdruk/tijden 
• Inzet van bussen mbt het vervoer 
• Teambuildingsactiviteiten 
• Automatisering 
• Privacywetgeving.  

 
Reflectie CR  
De CR is trots op primaire proces. Daarnaast is zij blij met de beleidskeuzes voor stabilisatie en 
veiligheid. Binnen Het Robertshuis wordt aandacht besteed aan passende cliëntparticipatie. 
Zo worden cliënten o.a. betrokken bij V&O inspecties. Dit wordt zowel door cliënten als door Het 
Robertshuis als zeer positief ervaren.  
Het overleg met de CR is in 2019 stevig geïntensiveerd. De Bestuurder heeft zowel telefonisch als 
per app aanvullend overleg gepleegd met de CR over o.a. de maatregelen ten aanzien van het 
personeelsverloop, het aangekondigde inspectiebezoek, ‘het nieuwe werken’ en andere zaken. 
Ongevraagde adviezen die de cliëntenraad zoal gegeven heeft hebben o.a. betrekking op beweging 
en fruit, dimmers, light producten, zwemmen, vervoer etc.  
 
 
Reflectie RVT 
Vanuit de RVT is er aandacht voor de stabilisatie van het primair proces, de kwaliteit audits, 
automatisering, opleiding en kennis van alle medewerkers, snel reageren op ontwikkelingen in 
zorgstelsel, cliëntparticipatie, en alles wat er speelt in de huidige arbeidsmarkt.  
De RVT heeft vertrouwen in het bestuur dat overduidelijk centraal in het proces zit en met een 
duidelijke visie en missie haar werkzaamheden verricht.  
Zorgen zijn er bij de RVT ook: die gaan over de ontwikkeling en het verloop van de landelijke 
arbeidsmarkt, voldoende opleiding/onderwijs in de zorg in de veranderende wet- en regelgeving en de 
positie van Robertshuis in al deze kernprocessen. 
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Bijlage 2 - Bevindingen externe visitatie 
In augustus 2019 is de hercertificeringsaudit uitgevoerd door DNV op basis van de HKZ Norm voor 
Gehandicaptenzorg (2015), de HKZ Norm voor Instellingen voor 
Geestelijke Gezondheidszorg (2015) en de HKZ Norm Algemeen 
Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9 (2015).  
 
Bij de laatste externe audit (DNV GL, augustus 2019) op het HKZ-schema zijn de volgende sterke 
punten en aandachtspunten geformuleerd: 
 
Sterke punten 
1. In Zuid-Limburg weet men gepassioneerd nieuw personeel te werven (deels zijinstromers 

uit b.v. horeca). Groei in de organisatie is daar aan de orde. Duidelijk is dat 
gedrevenheid en leergierigheid bij de nieuwe medewerkers van groot belang is. De twee 
meeloop oefendagen zijn daarbij belangrijk om te ervaren door de kandidaat nieuwe 
medewerker en de organisatie. 

 
2. Planningsproces is kritisch daarbij voor cliënten, ouders en medewerkers en daarbij 

wordt rekening gehouden met eenieder door een lang lopend basisrooster en actief 
dagelijks bijsturen. De app is een passend hulpmiddel om laatste aanpassingen door te 
geven aan medewerkers en vragen te stellen. Leiding en medewerkers waarderen 
teamcultuur in Sleenaken en men voelt zich thuis tussen medewerkers die ervoor gaan. Er 
is duidelijke teambinding ook buiten werk om. 
 

3. Structuur geeft nieuwe medewerkers in Zuid-Limburg houvast en met richtlijnen 
worden zo stapjes vooruitgezet die eerder niet verwacht waren (b.v. het bijleren van 
nieuwe klanken door geduldig te oefenen). Het succes worden gevierd met ouders en met 
leiding van de organisatie. 
 

4. In ’t Gooi heeft men door verloop van personeel moeten ingrijpen in de omvang van de 
activiteiten en locaties. Reeks van maatregelen is uitgewerkt waaronder een vorm van 
functiedifferentiatie in de uitvoering van de zorg evenals het anders gebruiken van de 
beschikbare ruimten. 
 

5. De voorbereidingen voor de nieuwe werkwijze zijn zichtbaar met nieuw werkmateriaal 
en computer tablets in boxen. De nieuwe ruimte indeling is bekend en de medewerkers zijn 
al of worden komende dagen bijgeschoold in de functiedifferentiatie. 
 

6. Nieuwe website is moderner vormgegeven met films en uitleg over de praktijk van de 
zorg. Dit o.a. om potentieel geïnteresseerde nieuwe medewerkers te kunnen werven. Dit 
geldt met name voor pas afgestudeerden, of mensen met enkele jaren ervaring naast 
nieuwe stagiaires. 
 

7. In ’t gooi is te merken in gesprekken met medewerkers dat de beschreven missie, visie 
is doorleefd op alle niveaus en management toont intrinsiek daadkracht bij het borgen van 
kwaliteit. Er is een duidelijke hiërarchische structuur (o.a. autorisatiebeleid) binnen een 
open, uitnodigende cultuur. 

 
8. Men hanteert wekelijkse afstemming op management thema’s en het behandelproces 

op basis van hiërarchie in verantwoording. Dit wordt aantoonbaar verantwoord in 
actiepuntenlijsten. 
 

9. Het format Actielijst behelst differentiatie op onderwerpen wat maakt dat organisatie 
breed zicht blijft op alle primaire, ondersteunende en managementthema’s. Ingevulde 
actielijsten tonen de werking aan. 
 

10. De organisatie hanteert de calamiteiten-app wanneer direct actie gewenst is en loopt 
dus parallel aan de standaard actielijst-werkwijze. 
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11. De organisatie hanteert het principe ‘3 x actiepunt (mits hoog risico)’ impliceert 
onderzoek naar oorzaak en nemen van maatregelen. De werkwijze corrigerende maatregel 
is daarmee sterk geborgd. 
 

12. Er is ruim aandacht voor veiligheid van kinderen en medewerkers op het gebied van 
ontruiming in ‘t Gooi. 
 

13. De-escalerende werken staat centraal en holding is tot absoluut minimum 
teruggebracht in Zuid-Limburg. Met retrospectieve analyses is geconstateerd dat één client 
in het verleden veel agressie problemen opleverde en dat ondanks inroepen CCE 
holdingen niet te voorkomen waren. De zorgplicht is uitgevoerd en de client is 
overgeplaatst naar andere zorginstelling. Les is geleerd voor exclusiecriteria van nieuwe 
cliënten. Intakeproces is aangepast om risico op onbeheersbaar gedrag 
(vrijheidsbeperkende maatregel nodig) te voorkomen. Op het proces is ook een nieuwe 
proces risicoanalyse uitgevoerd. 
 

14. In de dossiers van KVS zijn veel casussen te zien waarbij verbluffende resultaten zijn 
geboekt. Stap voor stap zijn met de methodieken resultaten te volgen. Ouders zijn zeer 
tevreden. Sommige cliënten met hoog risico vereisen dat medewerkers steeds alert blijven. 
Tijdens bezoek in Noorbeek aan de afdeling is dat duidelijk te merken. Doelstellingen 
worden soms pas geformuleerd als er al enige oefeningen zijn gedaan om te beoordelen of 
het haalbaar is. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Doel tafeldekken wordt zo eerst 
uitproberen of het een succes kan worden om teleurstelling te voorkomen. 
 

15. Locatie Sleenaken beschikt over veel grote ruimten zie worden gewaardeerd. Het 
geeft gevoel van veiligheid dat je ruimte hebt, maar elkaar als medewerkers wel kunt horen 
als het nodig is. Toch is er geen drukte door de aantallen cliënten omdat het oppervlakte 
groot is. De locatie Noorbeek wordt gerenoveerd en aan de behoeften aangepast. Mheer 
locatie heeft veel mogelijkheden met speelweide. Cliënten zijn zeer tevreden over wat ze 
aan activiteiten in pand doen, zoals bowling. Ook ondernemen ze met begeleiding veel 
activiteiten in de tuin en de bossen en heuvel in de omgeving. 
 

16. Cursusavonden worden gehouden voor de medewerkers ten aanzien van methodieken 
en casuïstiek. Voor de nieuwe werkwijze zijn dagen gepland. 
 

17. Personeelsdossiers worden actueel bijgehouden in het administratief systeem o.a. ten 
aanzien van verplichte VOG’s en SKJ-registraties. 

 
18. Data in Kind Volg Systeem worden sinds kort voor managementinformatie ontsloten 

met “Tableau”, zodat sturen en monitoren voor de organisatie wordt vereenvoudigd met 
standaardoverzichten en eigen rapporten. 

 
19. Contacten met gemeenten worden vanuit de organisatie onderhouden om wensen en 

verwachtingen af te stemmen en uitvoering te verantwoorden. Daarbij geeft de organisatie 
duidelijk de grenzen aan van wat de mogelijkheden zijn zowel wat de inhoud van de zorg 
betreft als van de tarieven. Men heeft duidelijk gekozen voor een kleinere organisatie om 
bewuster met de originele doelstelling door te kunnen gaan als ouderinitiatief. 

 
20. Door de bijstelling van de organisatie met krimp van de voorzieningen passend bij de 

personeelsomvang is er momenteel in ’t Gooi een wachtlijst voor nieuwe cliënten ingesteld. 
In Zuid-Limburg is daar en ten weer een lichte groei gerealiseerd. 

 
21. E-mailadres cliëntenraad is op de website gerealiseerd zodat de achterban ook 

rechtstreeks contact kan opnemen met de raad. 
 
22. Cliëntenraad wordt nauw betrokken bij de organisatieontwikkelingen en overleg met de 

andere stakeholders. Dit verloopt naar volle tevredenheid van beide partijen (ondanks 
ervaringen met IGJ-inspecteur). Vragen van ouders worden verzameld door de raad en 
voorgelegd en teruggekoppeld. Advies van Cliëntenraad tijdens de problematiek was om 
terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling en daarop te focussen. Dit is omgezet in 
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nieuw beleid voor ’t Gooi. 
 
Verbeterpunten 
Tijdens deze externe audit zijn er 2 minor non-conformities geconstateerd. De eerste constatering 
had te maken met het niet aantoonbaar aanwezig zijn van een analyse op het personeelsverloop en 
de op basis hiervan genomen maatregelen. 
Naar aanleiding van deze constatering heeft het Bestuur besloten om een Bow Tie analyse uit te 
voeren op het personeelsverloop. Deze zal in Q2 2020 uitgevoerd worden. 
De tweede bevinding had betrekking op het niet aantoonbaar vastleggen van de vergewisplicht in de 
personeelsdossiers. Ook op deze constatering is een actie uitgezet. 
 
De Bestuurder is tevreden over de resultaten en de wijze waarop de externe audit is uitgevoerd. 
 
 
Bevinding Categorie 2: 
1. Analyse van eerste verbeteracties voor behoud personeel (veel toegeven aan wensen) 

en analyse van de situatie na plots vertrek team in ‘t Gooi en analyse van huidige 
medewerkers ten aanzien van o.a. passie voor werken met de doelgroep en 
persoonskenmerken van de huidige groep medewerkers (als stap voorafgaand aan de 
huidige lijst verbeteracties) is wel mondeling onderling gedaan in leiding en management 
en medewerkers onderling, maar niet vastgelegd. Evaluatie van de nieuwe verbeteracties 
en betrekken daarbij van de eerdere analyses die daarvoor zijn gedaan wordt zo 
bemoeilijkt. Zo ook b.v. de reden van afbouw neven activiteiten in het Gooi. 
 
o Bewijs: Document “Manier van werken vanaf september”; verklaring Raad van Bestuur 
en zorgmanager 
 
o Norm: HKZ-Algemeen: 4.14.3 De organisatie beoordeelt de noodzaak van maatregelen 
om de oorzaken op te heffen zodat deze zich niet weer voordoet of elders optreedt door: 
a. de afwijking te analyseren; 
b. de oorzaken van de afwijking vast te stellen; 
c. te beoordelen of vergelijkbare afwijkingen bestaan of zich voor kunnen doen  

 
2. Uitvoering van vergewisplicht wordt nog niet vastgelegd in personeelsdossiers nieuwe 

medewerkers. 
o Bewijs: Verklaring Raad van Bestuur en directie P&O 
o Norm: HKZ-Algemeen: 5.2.5 De organisatie bepaalt of het personeel dat de taken moet 
uitvoeren competent (bevoegd en bekwaam) is op basis van opleiding, training of 
(werk)ervaring. 
 

Aanbeveling ter verbetering: 
1. Men zou kunnen overwegen om ook zachte items (passie voor doelgroep en 

methodieken) en sfeer die tijdens teamoverleg en functioneringsgesprekken worden 
genoemd te noteren en te analyseren. 

2. Men kan overwegen pallet aan versnipperde actielijsten overzichtelijker te maken en 
daarna de corrigerende maatregel en de daaruit voortvloeiende beoordeling van het 
gewenste en behaalde effect van de maatregel samen te brengen. 

3. Formulering in evaluatie behaalde doelen bij cliënten kan mogelijk incidenteel meer 
worden genuanceerd dat doel wel voor een deel is gehaald. 

4. Op de locatie Koetshuis zou men kunnen overwegen de bevoegd en bekwaamheid 
voor medicatie duidelijker te verantwoorden. Op de locatie te Soest heeft men een cursus 
gevolgd. Men zou kunnen onderzoeken hoe dit proces is ingericht. 

5. Op de locatie Soest wordt de medicatie (Ritalin/opiaat) van een kind wel adequaat 
opgeborgen en geregistreerd, maar de volledige verpakking wordt ten behoeve van 
vervoermomenten in het rugzakje van het kind meegegeven. Men zou kunnen onderzoeken of en 
op welke wijze dit gegeven is meegenomen bij de risico-inschatting. 
Men zou kunnen onderzoeken of bij de uitvoering van ontruimingsoefeningen aandacht 
wordt besteed aan specifiek kind gedrag (benaderingswijzen door begeleiders bij kind 
specifiek gedrag als paniek, verstoppen, alertheid, etc. in een gebouw met veel sluip-doorkruip- 
door-mogelijkheden).  
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Bijlage 3 - Overzichten gegevens gebruikte bronnen.  
Voor dit kwaliteitsverslag is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: 
• Robertshuis Beleids- en jaarplan 2019 
• Robertshuis Jaardocument 2019 
• Robertshuis directiebeoordeling 2019 
• Verbeterplan IGJ 
• Verslag DNV GL audit HKZ (2019) 
• POS-verslagen, en analyse op de resultaten (2017) 
• MTO, Q1 2018 
• Samenvatting interne auditresultaten 2018 - 2019 
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Annex 1 POS Rapportage 
 
De POS is een vragenlijst, die de kwaliteit van bestaan van een persoon meet op basis van specifieke 
indicatoren. Deze indicatoren zijn verbonden aan de acht kerndomeinen van kwaliteit van bestaan: 
persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling (die de mate van onafhankelijkheid van een persoon 
weergeven): persoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten ( die de sociale participatie van een 
persoon weergeven): emotioneel, fysiek en materieel welbevinden. Deze vragenlijst is ook 
opgenomen in de waaier van de VGN voor pijler 2b. 
 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat de scores zowel, zelf, anderen als gemiddeld niet veel van elkaar 
afwijken. Er is wederom conform legenda een Goed resultaat bereikt en vergeleken met 2013 is dit 
ook gemiddeld genomen gestegen van 111 naar 120. 
 
Tabel 1 Scores 2017 
   Pos Score Totaal     
  123,0        
  122,0        
  121,0        
  120,0        
GOED  119,0        
  118,0        
  117,0        
  116,0        
  115,0        
  114,0        
Redelijk  113,0        
    Gemiddeld  Zelf  Anderen  

 
Legenda POS score Totaal  
Minder dan 56 Slecht 
56-80 Matig 
80-104 Redelijk 
104-128 Goed 
Hoger dan 128 uitstekend 

 
Er is veel geïnvesteerd om de resultaten van het domein sociale 
inclusie te verhogen. De stichting is dan ook verheugd dat dit 
onderdeel met meer als 2 punten is gestegen, zonder dat de 
andere domeinen zijn gedaald. Er zijn bijna geen verschillen 
tussen de beoordelingen van zelf, anderen en gemiddeld.  
 
Tabel 2 Scores 2017 



24 
 

 17,0                                
Goed 16,0                                
 15,0                                
 14,0                                
 13,0                                
Redelijk 12,0                                
 11,0                                
 10,0                                
Matig 9,0                                
 8,0                                

                Score                           Score            Score               Score               Score              Score           Score 
                     Persoonlijke      Zelfbepaling   Persoonlijke         Sociale              Rechten       Emotioneel        Fysiek      
Materieel 
                   Ontwikkeling                               Relaties          Inclusie                                  Welbevind   Welbevind  
Welbevind 

 
Legenda kleuren 
 Gemiddeld 

 Zelf 

 Anderen 

 
 
 
Conclusies 
 
De resultaten uit ons onderzoek leiden tot de volgende conclusies: 
De sociale inclusie blijft aandacht verdienen, ook omdat we als 
slogan hebben; Autisme de wereld in. Sociale conclusie en 
autisme zijn een uitdaging. Enerzijds door een stuk onbekendheid 
met deze stoornis en anderzijds omdat deze groep mensen 
doorgaans ook wat moeilijker contact maakt. De ophoging van 2 
punten op dit domein zijn mooi, maar de directie stelt zich als doel 
bij de volgende meting op dit onderdeel ook een score te 
bereiken van Goed. Voor de overige domeinen handhaven ook 
voor de volgende periode de score Goed als uitgangspunt. 
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Annex 2 Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
 

 
 

 
Stichting Het Robertshuis 

 
 

Documentversie: 0.1 
Documentdatum: 14-03-2018 
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Inleiding            
 
Op verzoek van het Bestuur van Stichting Het Robertshuis is in het eerste kwartaal van 2018 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd onder de medewerkers van 
Stichting Het Robertshuis door advies- en onderzoeksbureau Ateron. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op anonieme basis. De deelnemers aan het onderzoek 
hebben een vragenlijst (31 vragen) ingevuld, waarbij per vraag een score van 1 tot en met 
10 is gevraagd. Tevens is de mogelijkheid gegeven om aanvullende opmerkingen te 
plaatsten. De gehanteerde vragenlijst is als bijlage toegevoegd bij deze rapportage. De 
vragenlijst is dusdanig van opzet, dat een beeld wordt verkregen van de tevredenheid over 
een breed scala aan onderwerpen. Er zijn vragen gesteld over de tevredenheid met 
betrekking tot: de functie, werkdruk, leidinggevende(n), arbeidsvoorwaarden, samenwerking 
en werksfeer, opleiding en ontwikkeling en de organisatie.  
 
Het onderzoek is uitgezet onder medewerkers die ten minste 7 maanden in dienst zijn bij 
Stichting Het Robertshuis in de regio’s Zuid-Limburg en  
Gooi en Vechtstreek.  
 
In totaal zijn 118 vragenlijsten verstuurd en zijn 105 vragenlijsten retour ontvangen. Het 
responspercentage komt hiermee op 89%.  
De verdeling per regio is hierbij als volgt: regio Zuid-Limburg 22 vragenlijsten retour (n=30) 
en regio Gooi en Vechtstreek 83 vragenlijsten retour (n=88). 
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1. Totaalresultaat 
 
In de onderstaande grafieken zijn de resultaten weergegeven van het uitgevoerde MTO voor 
de totale organisatie en per regio.  
Per rubriek is aangeven wat de totaalscore is. Hierbij valt m.n. op dat in totaliteit per rubriek 
een voldoende wordt gescoord en dat er op onderdelen grote verschillen zijn tussen de 
regio’s. Rubrieken die in de totaalscore m.n. als aandachtspunt naar voren komen zijn: 
opleiding en ontwikkeling, werkdruk en arbeidsvoorwaarden.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Naast het score op de verschillende vragen is de medewerkers ook gevraagd om eventuele 
opmerkingen, ideeën en suggesties aan te geven. 
Een lijst met alle ontvangen opmerkingen, ideeën en suggesties is opgenomen als bijlage bij 
dit rapport.  
Op hoofdlijnen vallen met name de volgende zaken op: 
 
1. Opmerkingen m.b.t. vervoer van cliënten (i.r.t. werkdruk, vergoeding en reistijden). 
2. Gewenste aansluiting bij een relevante CAO. 
3. Behoefte aan teambuildingactiviteiten. 
4. Gewenste aandacht voor open en positieve communicatie (bijvoorbeeld in het geven van 
feedback en in de aansturing). 
5. Wisselende ervaringen van medewerkers (zowel positief als negatief) over de organisatie. 
 
 
  

Gemiddelde eindscore
Functie 7,45
Leidinggevende 7,98
Samenwerking en werksfeer 6,97
Opleiding en ontwikkeling 6,55
Organisatie 7,27
Werkdruk 6,84
Arbeidsvoorwaarden 6,23

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Totaalscore MTO Stichting Het Robersthuis

Gemiddelde eindscore
Functie 7,73
Leidinggevende 8,86
Samenwerking en werksfeer 7,95
Opleiding en ontwikkeling 9,68
Organisatie 9,23
Werkdruk 8,07
Arbeidsvoorwaarden 6,91

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Totaalscore MTO Stichting Het Robersthuis
Regio Zuid-Limburg
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2. Resultaten per rubriek 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het MTO per rubriek weergegeven. Hierbij zijn een 
drietal grafieken weergegeven. In de eerste grafiek is de totaalscore voor de organisatie 
weergegeven en in de andere twee grafieken is de score per regio aangegeven. De 
nummers op de x-as van de grafieken verwijzen naar de betreffende vragen die gesteld zijn 
m.b.t. de specifieke rubriek. Deze zijn weergegeven onder de grafieken. 
 
2.1 Functie 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Ik doe mijn werk met veel plezier. 
2. Mijn werk sluit goed aan op mijn kennis en ervaring. 
3. Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid. 
4. Mijn werk bevat voldoende uitdagingen. 
5. Ik voel mij gewaardeerd voor het werk dat ik doe. 
6. Ik ben tevreden over de veiligheid en hygiëne in en rondom mijn werkplek. 
  

8,28
7,91 7,70 7,70

6,91
7,56
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8,41
8,82
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2.2 Werkdruk 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Ik heb voldoende tijd om mijn werk op tijd af te ronden. 
2. Ik ervaar de werkdruk als acceptabel. 
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2.3 Leidinggevende 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Ik ben tevreden over de samenwerking met mijn direct leidinggevende. 
2. Voor mij is het duidelijk wat mijn taken en bevoegdheden zijn. 
3. Er is voor mij voldoende mogelijkheid tot overleg met mijn direct leidinggevende. 
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2.4 Arbeidsvoorwaarden 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Ik ben tevreden over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
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2.5 Samenwerking en werksfeer 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Op mijn afdeling of in mijn team is iedereen bereid elkaar te helpen. 
2. Ik voel mij thuis op mijn afdeling of in mijn team. 
3. Ik ben tevreden over de samenwerking en afspraken met mijn directe collega’s. 
4. Er heerst een prettige werksfeer binnen de organisatie. 
5. Er wordt door de organisatie voldoende aandacht besteed aan een positieve werksfeer. 
6. Er wordt door de organisatie voldoende aandacht besteed aan teambuildingsactiviteiten. 
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2.6 Opleiding en ontwikkeling 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. De organisatie moedigt ons voldoende aan ons bij te scholen en te ontwikkelen. 
2. Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen binnen deze organisatie. 
3. Ik heb voldoende bijscholings- en ontwikkelingsmogelijkheden in mijn werk. 
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2.7 Organisatie 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. Er zijn voldoende procedures en faciliteiten die mij ondersteunen in de uitvoering van mijn 
werk. 
2. Ik ben tevreden over de manier waarop gehandeld wordt bij calamiteiten. 
3. Ik voel mij verbonden met de organisatie. 
4. Ik ben trots op mijn geleverde werk. 
5. Ik ben trots om voor de organisatie te mogen werken.  
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3. Conclusies en aanbevelingen 
 
Algehele conclusie 
 
Hoewel de resultaten van het MTO in zijn algemeenheid een redelijk positief beeld laten 
zien, komen er ook duidelijk een aantal aandachtspunten vanuit het MTO naar voren. Deze 
zijn reeds aangeven in hoofdstuk 1 van dit rapport. 
 
Aanbevelingen 
 

1.  Onderzoek wat de oorzaken zijn van het verschil in bepaalde scores tussen de regio’s. 
 

2.  Evalueer en bespreek de resultaten van dit MTO met de medezeggenschapsorganen en eventueel andere relevante stakeholders. 
 

3.  Presenteer en bespreek de resultaten van het MTO met de medewerkers. 
 

4.  Stel in overleg met medewerkers, medezeggenschapsorganen en andere relevante stakeholders een plan van aanpak op om eventuele 
verbeterpunten uit te voeren. 
 

5.  Bepaal op welke termijn herhaling van dit onderzoek gewenst is om het effect van de genomen verbetermaatregelen te kunnen beoordelen. 
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4. Slotverklaring           
 
Het MTO is uitgevoerd op verzoek van het Bestuur van Stichting Het Robertshuis door 
Ateron. Wij zijn te allen tijde bereid om deze rapportage mondeling of schriftelijk toe te 
lichten. 
 
Hoogachtend, 
 
Ateron 
G.W. Langen    


