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 02. Wie zijn wij?  

   

 

 

 01. Introductie & Samenvatting  
 

Orion is een leef- en werkgemeenschap met een antroposofische grondslag voor mensen met een 
verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. 

Orion werkt vanuit één doelstelling voor onze bewoners en de mensen in de werkplaatsen: 
Orion is een organisatie waar het plezierig wonen en werken is en waar je de kwalitatieve zorg 
krijgt die je nodig hebt. 
 

Onze medewerkers bepalen in grote mate de kernwoorden uit onze doelstelling dat het plezierig 
wonen en werken is en dat men de kwalitatieve zorg krijgt die men nodig heeft. Want het plezier, 
de kwaliteit en de zorgzaamheid komt voort uit de betrokkenheid en inzet van de medewerker. 

Op basis van deze gesprekken en eerder opgestelde plannen is samen met en door de medewer-
kers, de bewoners, de leidinggevenden, de OR, de Cliëntenraad en de Raad van toezicht gewerkt 
aan het aanbrengen van verbeteringen.  

De prioriteiten voor 2019 naar aanleiding van de reflectie waren : 
1. Verbeteren van de samenwerking door middel van gezamenlijk prioriteitstellen en evalueren; 
2. Heldere sturing op thema’s zoals verzuim, schoon-

maak, onderhoud en expliciteren van de wijze van 
zorgverlening; 

3. Nabijheid van management en betrokkenheid   van 
medewerkers; 

4. Nadrukkelijk investeren in medewerkers d.m.v. oplei-
ding en begeleiding; 

5. Huisvesting toekomstbestendigheid bepalen op basis 
van lange termijn huisvestingsplan. 

6. Verbeteren van het fundament zoals de ondersteu-
ning en de ICT toepassingsmogelijkheden; 

 
 

De medewerkers van Orion zijn het meest belangrijk in deze visie. Niet de beschikbaarheid van 
medische en therapeutische middelen, de stenen gebouwen (huizen en werkplaatsen), de finan-
ciële middelen. Deze middelen zijn er in basis voor de ondersteuning van ons doel. Ze zijn wel 
een belangrijke voorwaarde en moeten dus ook bedrijfsmatig beheerst worden om onze visie en 
doelstellingen mogelijk te maken. In 2019 is gebleken dat er voor de toekomst teveel financiële 
zorgen zijn over juist die bedrijfsmatige kant. Met elkaar ontdekten wij dat we graag als Orion 
een zelfstandige Stichting zouden willen blijven, maar na alle inzet in 2018 bleek dat er met name 
betreffende huisvesting en de ondersteunende diensten nog altijd onvoldoende zekerheid te ge-
ven was voor de toekomst. Dit heeft doen besluiten om een fusie te onderzoeken en Orion een 
antroposofische tak van een andere organisatie te laten worden om behoud van onze kwalita-
tieve zorg te kunnen voortzetten. 
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Orion is een leef- en werkgemeenschap met een antroposofische grondslag voor volwassen 

mensen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Orion levert 

zorg, begeleiding en ondersteuning aan iedereen die dat wenst in Rotterdam en in de aan-

liggende gemeenten. De ondersteuning bestaat uit: persoonlijke verzorging, verpleging, 

begeleiding, behandeling, verblijf en dagbehandeling op grond van de Wet Langdurige 

Zorg. Daarnaast biedt Orion zorgarrangementen op grond van de WMO. 
 
 

 
 

VISIE: Ieder mens brengt bij zijn geboorte meerdere impulsen mee, ook een impuls vanuit de 

geestelijke wereld. Mensen ontwikkelen zich zowel vanuit zichzelf als vanuit de ontmoeting 

met de ander. Zij zijn vrij om hun leven vorm te geven: zelfbepaling. Ieder mens is verbonden 

met anderen en de omgeving: verbinding. Om de eigen impuls tot ontwikkeling te brengen, 

hebben mensen elkaar nodig: gelijkwaardigheid. Hierin staan wij elkaar bij: wederkerigheid. 

Ieder mens maakt deel uit van en draagt op zijn eigen unieke wijze als wereldburger bij aan 

de samenleving: diversiteit.
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Orion is, 25 jaar geleden, in 1994 opgericht in de Rotterdamse wijk Zevenkamp en biedt (in-

tensieve) begeleiding, behandeling en verzorging aan 126 mensen met een verstandelijke of 

meervoudige beperking in woonlocaties in de Rotterdamse wijken Zevenkamp en Nesselande 

en in Zevenhuizen. 
 

Daarnaast is er voor bewoners van Orion en ruim 55 externe cliënten de mogelijkheid een 

dagbesteding te vinden in de bijna 20 werkplaatsen van Orion waar uiteenlopende werkzaam-

heden worden verricht (van keramiek tot catering, van chocolade maken tot papier maken). 

Ook voor mensen die niet traditioneel tot de doelgroep behoren (ouderen, mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt) is er de mogelijkheid om een dagbesteding te vinden of een am-

bacht te leren. 
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De antroposofische benadering komt voort uit een geesteswetenschappelijke methode om de 

wereld en de mens in hun materiële en spirituele samenhang te leren kennen. Deze benade-

ring is in de eerste decennia van de twintigste eeuw ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-

1925) in samenwerking met vele medewerkers, zoals de arts Ita Wegman. In Nederland heeft 

met name Bernard Lievegoed aan de wieg van de antroposofische gehandicaptenzorg ge-

staan. In de antroposofische gehandicaptenzorg onderscheiden we de heilpedagogie en de 

sociaaltherapie. 

 
 
 
 
 

Doel van de antroposofische grondhouding: 
Samen één taal spreken en omschrijving van Orions verwachting omtrent professionaliteit 

van medewerkers van Orion. De competenties zijn beschreven vanuit 4 methodieken: 

1. Sociaal Therapie 

2. Affectief Bewuste Benadering 

3. Video Interactiebegeleiding (VIB) 

4. Competentiemodel 
 

De grondwaarden leggen de basis om de antroposofie geïnspireerde “goede zorg” te kunnen 

leveren en zijn: 

Gelijkwaardigheid = of je nu wel of niet gehandicapt bent, de kern van ieder mens is gezond. 
Binnen de gemeenschap komt de gelijkwaardigheid van alle deelnemers tot uitdrukking. Hier 

wordt de basis gelegd voor het burgerschapsprincipe dat voor elke mens van toepassing is. 

Dienstbaarheid = elkaar helpen bij ieders ontwikkeling. 

Tegenwoordigheid van geest = het komen tot levende inzichten en van daaruit het goede 
doen. 
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Cijfermatige verdeling 

TOTAAL 126 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Sterktes, zwaktes, kansen en risico’s  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VG Aantal 

Verstandelijke gehandicapt 2 4 

Verstandelijke gehandicapt 3 10 

Verstandelijke gehandicapt 4  16 

Verstandelijke gehandicapt 5 16 

Verstandelijke gehandicapt 6 26 

Verstandelijke gehandicapt 7 42 

            Verstandelijke gehandicapt 8 12 

  

Kansen 
Fusie Middin, WMO, participatiesamenleving 

Bedreigingen 
Sturing vanuit financiën, economie, verbrokkeling 
binnen de antroposofische zorg, schaarste perso-

neel,  

Zwakte 
Doortastendheid, financiële bedrijfsvoering, kwa-
liteit personeel, huisvesting, staf- en beleidson-
dersteuning, discipline, hoog ziekteverzuim, niet 

bedrijfsmatig en commercieel handelen 

Sterkte 
Ondernemingszin, werk voor cliënten staat cen-
traal, ambachtelijkheid, sfeer, locatie, verbon-

denheid, antroposofie en flexibiliteit, duur-
zaamheid en milieu  

ZZP 2
3%

ZZP 3
8%

ZZP 4
13%

ZZP 5
13%

ZZP 6
21%

ZZP 7
33%

ZZP 8
9%

bewoners

ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP 7 ZZP 8



 03. Zorgproces  

Kwaliteitsrapport 2019 8 

 

 

 

Het OSP (ondersteuningsplan) is een hulpmiddel om 

zicht te krijgen op en overeenstemming te bereiken over 

de ondersteuningsvraag van de persoon. Daarnaast is 

het een hulpmiddel om passende ondersteuning te bie-

den die bijdraagt aan kwaliteit van bestaan. 
 
 

Dit wordt vorm gegeven aan de hand van een cyclisch proces in interactie met de persoon zelf 

en/ of zijn (wettelijke vertegenwoordiger) en de begeleiding. 
 
 
 

  Ondersteuningsplannen in beeld  

Van alle cliënten is er in 2019 een persoonlijk dossier in ONS, een elektronisch Cliënten dossier 

(ECD). De implementatie van de onderdelen en de dossiervorming en zorgregistratie zijn begin 

2019 verder gedigitaliseerd. 
 

Er staat in wat er nodig is om goede zorg te bieden; wie de bewoner is, welke behoefte hij 

heeft, de indicatie, welke doelen er zijn. Als er dingen uit het verleden belangrijk zijn, staat dat 

er ook in en soms uitkomsten van (diagnostische) testen. Medewerkers houden in het dossier 

ook de rapportage bij. In het dossier is per cliënt een risico inventarisatie opgenomen, waar-

mee gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht. Daar waar nodig worden er 

preventief maatregelen genomen. Het gesprek of dialoog met de cliënt en/of zijn vertegen-

woordiger is hierbij belangrijk. Een goed dossier is transparant en maken we samen. 
 

Bij Orion checken wij elk kwartaal hoe we omgaan met de dossiers en of zij van goede kwaliteit 

zijn. Wij vinden het belangrijk dat dossiers actueel en dat de kwaliteit goed is. Hier besteden 

wij veel tijd en aandacht aan, omdat wij vinden dat een goed dossier de basis is voor het ver-

lenen van goede en passende zorg. Bij de controles is vastgesteld dat er nog zaken te verbe-

teren zijn. Zo zijn de risicofactoren niet altijd voldoende (concreet) omschreven. Ook zijn niet 

alle dossiers compleet en/of actueel. De trend laat zien dat voor dit laatste punt het beeld per 

kwartaalcontrole substantieel verbetert. 
 

 
 

1. Informatie verzamelen 

2. Informatie analyseren 

3. Doelen SMART formuleren 

4. Werken aan doelen 

5. Evalueren 
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Begin december heeft het MT een bijgewerkte monitor besproken waarin de voortgang van 
het bijwerken van de Ondersteuningsplannen (OSP’s) te zien is. 
In de eerste helft van 2019 behaalden we het mooie resultaat van 97% geldige OSP’s zien.  
 

In december is het percentage actuele OSP’s 86% en is er aandacht nodig voor de elf die de 
maand december zullen vervallen mede omdat van die elf nog niet altijd het traject gestart is 
om het OSP te actualiseren. 
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03. Zorgproces  
 

 

 
 
  

De volgende elementen van de antroposofische visie zijn uitgangspunten bij behandeling en 

begeleiding.  

Zij bieden extra referentiekaders voor diagnostiek en behandeling, te weten: 

• Heel de mens 

• Theorie van de wezensdelen 

• Salutogenese 

• Spiritualiteit en zingeving. 

 

Bovenstaande elementen vormen gezamenlijk een specifieke eigen kijk op ziekte en gezond-

heid, waarvoor de term holistisch of integraal van toepassing is. Concreet komt deze visie tot 

uiting in de invulling van de psychiatrische en somatische screening en in de constitutionele 

beeldvorming. 

Medicatie behandeling kan een onderdeel zijn van de totale behandeling/begeleiding. 

Naast allopathische medicijnen wordt ook behandeld met antroposofische medicijnen, deze 

spreken het zelfhelend vermogen van de mens aan. De antroposofische middelen worden bij 

de apotheek besteld en zijn in Nederland geregistreerd. 
 

Antroposofische therapie (Antroposofische fysiotherapie, Muziektherapie, Euritmie en Uit-

wendige therapie) wordt ingezet om het mens-zijn van ieder individu, geïnspireerd door het 

constitutiebeeld, zo optimaal mogelijk tot uiting te laten komen.  
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  Uitgangspunten voor een veilige medicatietoediening o.b.v. landelijke richtlijnen  
 
 

• De cliënt ontvangt het juiste medicijn, op de juiste tijd, in de 

juiste hoeveelheid en dosering en met de juiste toedienings-

wijze. 

• De begeleider is deskundig en bekwaam. 

• Er wordt gewerkt met medicatieverantwoordelijken 

• In het werkplan van het OSP van de cliënt, is vastgelegd welke 

handelingen bij welke geneesmiddelen zijn overgedragen. 

• Toediening van medicatie wordt geregistreerd (apotheker 

toedienlijst) 

• Zorgprofessionals, zowel intern als in de keten, informeren 

elkaar tijdig. 

 

 

Een aantal keer per jaar worden er ongeplande bezoeken gedaan op de locaties waar medica-

tie wordt uitgereikt.  

Tijdens deze bezoeken worden de veiligheidsrisico’s gecheckt; zoals slot medicatiekast, aan-

wezigheid van medicatie die niet op de toedienlijsten staat, volgen medicatiebeleid, aangeven 

houdbaarheid op buiten-baxter medicatie.  

Het is merkbaar dat een bezoek steeds weer het bewustzijn vergroot, ook op de locaties waar 

de zaken op orde zijn. Het is en blijft belangrijk elkaar scherp houden om de afleidbaarheid bij 

de medewerker tijdens uitvoering van het medicatiebeleid zo klein mogelijk te maken en daar 

samen verantwoordelijkheid voor te dragen.  
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  MIC Proces  
 

In 2019 heeft de MIC de ontwikkeling voortgezet de analyse te voeden met Prisma-analyses 

en met cijfers op locatieniveau. Met de bedoeling de adviezen te kunnen richten op tendensen 

binnen de organisatie.  

In oktober en november namen er 2 leden afscheid van de commissie in verband met hun 
pensioen. In januari 2020 neemt de voorzitter afscheid van de Commissie en blijven er 3 leden 
over. 
Gezien de fusie is er gekozen de leden van de commissie niet te vervangen, maar eerst in 
samenwerking met de Afdeling Kwaliteit en Zorgbeleid van Middin, een beeld te krijgen hoe 
het werk van de commissie binnen Middin vorm kan krijgen.  
In het nieuwe jaar zal de commissie in de eerste maanden samen komen om stil te staan bij 
het vervolg. In december is er een start gemaakt en zijn er 2 medewerkers van de afdeling 
Kwaliteit en Zorgbeleid in de vergadering aangesloten om een toelichting te geven op het 
incidentmeldingsstysteem en de procedure na melding binnen Middin.  
 

De MIComissie is enthousiast over het gemak en de volledigheid van het  
incidentmeldingsysteem binnen Middin. 

 
 Prisma light (analyse) 
In 2019 heeft de MICommissie 5 Prisma(light)onderzoeken gedaan.  
Eén onderzoek was gericht op een cliënt met veel incidenten in de eerste maanden na de 
plaatsing, twee onderzoeken waren gericht op valincidenten, één onderzoek is gericht op een 
cliënt met veel incidenten na een interne verhuizing en één onderzoek was vanwege een ern-
stig incident (in opdracht van bestuurder).  
Een zesde Prisma onderzoek naar een groep van incidenten, bleek moeilijk uitvoerbaar door 
de breedte en is afgebroken. Lering is om 1 incident of 1 soort incident als onderzoeksgebied 
te nemen. De verbetervoorstellen zijn in de kwartaalrapportages verwerkt voor het MT.  
Voor het Prismaonderzoek in opdracht van de bestuurder is een apart document gemaakt.  
 

De commissie is tevreden over de uitwerkingen die de Prisma methode oplevert omdat deze 
werkwijze veel informatie oplevert over meer dan alleen het directe incident.  
Ook geven de ondervraagden terug dat zij aan het denken zijn gezet. Wat een prettige bij-
werking is.  
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Er bleek uit interviews dat sommige medewerkers meldingsangst hebben, zij zijn bang om te 
melden vanwege mogelijke consequenties. Het zou in hun teams niet het gevoel bestaan dat 
het tot verbetervoorstellen zou kunnen leiden, maar gevoeld worden als controle middel of 
aanwijzen van schuldigen. 
We willen daarom attenderen op de noodzaak dat leidinggevenden de medewerkers hierin 
positief blijven stimuleren en informeren. Daarnaast ook de noodzaak om in het team met 
elkaar te reflecteren en te (blijven) leren van (bijna) incidenten. 

 

Noodmeldingen 

Dit zijn de incidentmeldingen, waarbij sprake is geweest van vrijheidsbeperking (betreffen 

allen fixatie). In 2019 zijn er 12 incidenten gemeld aan de Inspectie. 

 

Jaarcijfers 

 Jaar Medicatie Agressie M&M 
nood 

Vallen Ongewenste intimi-
teit 

Anders 

2014 48 184 33 20 9 43 

2015 69 172 19 23 4 45 

2016 152 127 7 30 8 50 

2017 114 254 14 55 15 114 

2018 132 325 7 25 12 84 

2019 90 280 12 26 13 70 
 Incidentencijfers per categorie 

 
Organisatie:  
In 2019 hebben we een tendens gezien van afname in het melden van agressie incidenten via 
het incidentformulier. De MICommissie leden merken dat er in de wandelgangen vaker ge-
sproken wordt over incidenten dan terug worden gezien in de cijfers.  
De in de Prisma interviews genoemde vrees om te melden kan hier een reden van zijn, maar 
ook redenen als tijdsdruk of dat gedrag bij deze bewoner ‘normaal’ is en daarom niet mel-
dingswaardig, komen bij navraag naar boven als redenen.  
In december zien we een grote afname van meldingen via incidentmeldingen@stich-
tingorion.com. De commissie ontdekt bij een check in het ECD dat medewerkers wel inciden-
ten hebben geüpload in het ECD, maar deze zijn niet verstuurd naar het hierboven genoemde 
mailadres. 
Begin december is er vanuit de MIC een mail gestuurd met instructie en de mededeling dat 
Orion per 1 januari 2020 start met digitaal melden. De cijfers in de tabellen zijn daardoor niet 
betrouwbaar voor en door de maand december. 

mailto:incidentmeldingen@stichtingorion.com
mailto:incidentmeldingen@stichtingorion.com
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Client:  
Zorg dat evaluatie omtrent valincidenten altijd multidisciplinair wordt besproken met mini-
maal de gedragsdeskundige, fysiotherapeut en AVG. Persoonlijk begeleider kan hierin met 
ondersteuning van de teamleider het initiatief nemen.  
De mensen met een hoog valrisico zijn in het afgelopen jaar in beeld gebracht door de fysio-
therapeut en er is met de Persoonlijk begeleider een valprotocol opgesteld.  

 
Medewerkers:  
Er zijn veel medewerkers die het incidentformulier zorgvuldig invullen en ook op hun eigen 

handelen reflecteren, ook lukt het velen goed om zelf al suggesties te noemen om herhaling 

te voorkomen. Er zijn ook medewerkers die het invullen van een incidentformulier ervaren als 

een taakverzwaring.  

We hebben gezien dat uitleg betreffende het doel van melden, helpt om toch te zorgen voor 

de melding van het incident en een overleg met de gedragsdeskundige over een andere me-

thode (bijvoorbeeld bij dagelijks meermalen herhalend probleemgedrag of epilepsieaanval-

len). Het belang ervan dient steeds opnieuw onder de aandacht te worden gebracht en de 

uitwerking besproken in het team.  
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 Middelen en maatregelen  

 

In de afgelopen jaren zijn de Zweedse banden afgebouwd op werkplaatsen en in de woningen. 

Bij één bewoner is nog een Zweedse band op nadrukkelijk verzoek van ouders, CCE is in het 

verleden hierbij betrokken geweest. 

 
De akkoord afspraken voor middelen en maatregelen zijn in 2018 tot 0 teruggebracht en ook 

in 2019 waren er geen akkoordafspraken. Dit is het geval sinds er een herziening van de af-

spraak is dat fixatie alleen bij levensbedreigende situaties mag worden toegepast. Dit heeft 

gemaakt dat er een enorme afname is van inzet fixatie en men zich bij vastpakken vaak de 

vraag stelt of er wel/niet sprake is van fixatie. Bij bespreking van de precieze situatie blijkt dit 

achteraf in 90% van de vragen geen fixatie te zijn.  

In de training Bewust in handelen (BiH) wordt aandacht besteed aan de wijze van fixeren, 

zodat dit correct en zorgvuldig gebeurt wanneer het wel noodzakelijk is. Alle fixaties zijn via 

een noodmelding gemeld en zijn beoordeeld door coördinator Zorg & Dwang en gedragsdes-

kundigen. Bij melding is ook de BOPZ-arts betrokken. 

Positief opvallend is dat we geen toename zien in noodmeldingen, in 2019 waren er 12 nood-

meldingen, dus het lijkt dat onze medewerkers bewust alternatieven inzetten i.p.v. de fixatie 

en dat deze een positief resultaat hebben op het voorkomen van moeilijk verstaanbaar en/of 

agressief gedrag. 

In onze OSP documenten zijn vrijwillige en onvrijwillige vrijheidsbeperking opgenomen. Dit 

heeft in teams het bewustzijn al vergroot in de komst van Wet Zorg & Dwang. 

Bij alle woningen is ook in kaart gebracht welke middelen  in  de locatie gebruikt worden en   

of dit onder  welke wetgeving dit wel/niet is toegestaan en hoe dit dient te worden beschre-

ven. 

 

Psychofarmaca 

In 2019 is in navolging van afgelopen jaren, onder aansturing van de Arts Verstandelijk Ge-

handicapten (AVG), de psychofarmaca verder afgebouwd. In samenwerking van AVG, Antro-

posofisch arts en gedragsdeskundigen werd gekeken naar passende alternatieven per indi-

vidu. 
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Volgen van de Golven, snoezelen, sensorische integratie, over- en onderstimulering in kaart 

hebben en houden, bewegingsplannen, antroposofische massages, antroposofische thera-

pieën (buikwikkels, voet inwrijvingen, oliegebruik e.d.) en waar nodig aanpassing van de be-

geleidingsstijl en het dagprogramma. 
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  Clientvertrouwenspersoon  
 

In het halfjaarverslag van de Client vertrouwens persoon (CVP) zijn de behandelde kwesties 

van het de eerste helft van 2019 beschreven. De CVP heeft een overzicht van activiteiten en 

bevindingen samengesteld en daarin de kwesties en signalen aangegeven. 

Dit heeft de CVP tijdens een MT-overleg toegelicht.  

Op het moment van bespreken van het verslag zijn er 9 kwesties afgesloten  

(waarvan 4 vanuit 2018), 3 kwesties lopen nog.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  CVP 2020  

 

In 2019 heeft een wisseling plaatsgevonden van vertrouwenspersoon.  

Waar de vorige heeft ingezet op het inplannen van bezoeken bij teams en cliënten, blijkt dit 

bij opvolger minder vaak gelukt te zijn. Toch is zij wel gevonden door cliënten en verwanten.  

Het huidige contract loopt tot 31 maart 2020. Afgesproken is dat het contract wordt opgezegd. 

Vanaf 1 januari aanstaande stopt de actieve inzet en worden nieuwe vragen ondergebracht 

bij Middin. Overdragen en afhandelen van lopende zaken vindt plaats in januari en februari.

Aard van de kwesties 

Dwang - 

Organisatie/regels/fi-
nanciën 

1 

Persoonlijk 4 

Verblijf - 

Zorg/begeleiding/dienst-
verlening 

7 

Totaal 12 
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  Aandachtspunten en aanbevelingen vanuit de Clientvertrouwenspersoon  
 

1. Communicatie en afhandeling van onvrede 

De CVP heeft in het eerste halfjaar één keer een signaal afgegeven. Dit is in de lijn aan-

gekaart en naar ieders tevredenheid opgepakt. 

Bij twee kwesties is de CVP door een medewerker gevraagd contact met een cliënt op te 

nemen. Dit is een positieve ontwikkeling, de medewerkers zien de meerwaarde van de 

ondersteuning van de CVP. Ook wist een stagiair de CVP te bereiken.  
 

 
 

  Klachten 2019  

In 2019 is er geen formele klacht ingediend.  

De reden dat er geen klacht is ingediend heeft mogelijk te maken met een ervaren drempel 

om een klacht in te dienen. De ervaring is dat onvrede in een vroegtijdig stadium wordt be-

sproken met begeleiders en/of leidinggevenden, waardoor deze niet tot een klacht leidt. De 

informatie van de CVP is voor Orion belangrijke aanvullende informatie over de mate van on-

vrede bij cliënten en verwanten. 
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  Cliëntenraad  
 

De CR bestaat uit de Bestuursleden van Eridanus (de vereniging van wettelijk vertegenwoordi-

gers, ouders en verwanten van bewoners en dagbesteders van de Stichting Orion) en cluster-

ouders (die zijn afgevaardigd als clusterouder door het huis waar hun zoon/dochter woont) die 

geen lid van Eridanus willen zijn. Alle ouders/wettelijk vertegenwoordigers kunnen dus deelne-

men aan de Cliëntenraad, mits zij zijn afgevaardigd als clusterouder door het huis waar hun 

zoon/dochter woont. De CR heeft het recht tot advies, gevraagd en ongevraagd over o.a. be-

leidsvoorstellen waarover de directie van Orion een besluit moet nemen en over uitvoerings-

zaken die de kwaliteit van de dienstverlening van Orion beïnvloeden.  
 
 

  Bewonersoverleg  

In het kader van medezeggenschap voor bewoners heeft Orion naast de Cliëntenraad, waarin 

ouders/wettelijke vertegenwoordigers zitting hebben, een Bewonersoverleg in het leven ge-

roepen waarin vertegenwoordigers van bewoners uit de woonhuizen en werkplaatsen zitting 

hebben. Zij worden sinds 2019 ondersteund door een cliëntcoach.  

Tijdens dit overleg spraken de bewoners elke 6 weken met elkaar en ongeveer 4 keer met de   

bestuurder over allerhande praktische zaken en beleidsvoornemens. Het Bewonersoverleg 

heeft 1 keer per jaar een overleg met de Cliëntenraad. 

 

  Ondernemingsraad  

De Ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan voor medewerkers/werknemers. De 

Ondernemingsraad van Orion bestaat uit 9 leden en over een externe ambtelijk secretaris. 

In 2019 zijn overlegvergaderingen gehouden met de bestuurder en met de Raad van Toezicht. 

De Ondernemingsraad heeft jaarlijks de beschikking over een eigen budget en wordt door 

Orion gefaciliteerd volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

De Ondernemingsraad heeft een actieve bijdrage geleverd onder andere n.a.v. de advies- en 

instemmingsverzoeken van de bestuurder op de volgende onderwerpen waaronder; 

1. Opleidingsplan 2019 

2. Verzuim- en re-integratieprotocol 

3. Fusiedocument 

4. Proces Preventiemedewerker 
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Clienttevredenheidsonderzoek: Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal 
 

Eind 2016  zijn de interviewers opnieuw gestart met het interviewen van de 120 cliënten van 
Orion. Medio 2019  hadden zij 102 cliënten geïnterviewd. Van de achttien niet geïnterviewde 
bewoners wilden er vijf niet mee werken en de anderen zijn of verhuisd of is het niet gelukt 
hen te interviewen voor de sluitingsdatum. 
Van de externe dagbesteders is een te kleine groep, ongeveer 10% geïnterviewd, om een 
waarheidsgetrouw beeld te geven van hun tevredenheid. Waar mogelijk hebben de cliënten  
zelf de vragen beantwoord, en daar waar dat niet mogelijk was, is met de  persoonlijk bege-
leider of de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt  gesproken. Daarmee voldoen de afge-
nomen interviews aan de normen zoals gesteld door de Stichting POS. 

  

Alle uitslagen van de POS interviews zijn opgenomen in 

het dossier van de cliënt en maken deel uit van de on-

dersteuningsplan cyclus. In het jaarlijks OSP gesprek 

wordt de POS besproken en de uitkomst dient mede als 

basis voor de doelen die de cliënt en/of wettelijk verte-

genwoordiger voor zichzelf/hem/haar stelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsrapport 2019 
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Resultaat van het cliënttevredenheidsonderzoek 2019 

•  Algehele POS scores per kwaliteitsgebied over alle cliënten. 

•  POS score per kwaliteitsgebied vergeleken met de uitkomsten  

     van twee zusterorganisaties. 

• POS scores per kwaliteitsgebied per locatie, per ruwe test-

score,   vergeleken met de ruwe scores van 2014, 2016/2017 en 

de bij 2018/2019 horende score* binnen de algehele POS scores  

over alle cliënten binnen Orion 

 

 

 
*De score wordt zoals in de tabel hiernaast gewaardeerd. Dit is niet bedoeld als waarde oordeel maar als hulpmiddel bij de analyse van de 

uitkomsten van de interviews. En de analyse van kwalitatieve opmerking op de domeinen: sociale inclusie, fysiek- en materieel- welbevinden. 

 

Algehele POS scores per kwaliteitsgebied over alle cliënten en benchmark  
• Orion scoort  op een 18 puntschaal in 2019 een score van 13,1 punt en dat is te waarderen als 

“ GOED”, dat is gelijk aan de score van 2016. 
• Orion scoort op een 18-puntschaal en een gemiddelde score van de (zelf)beoordelingslijst or-

ganisatie-breed het hoogst op de kwaliteitsgebieden emotioneel welbevinden, fysiek welbe-
vinden, persoonlijke relaties en zelfbepaling. 

• Orion scoort op een 18-puntschaal en een gemiddelde score van de (zelf)beoordelingslijst  or-
ganisatie-breed het laagst op het kwaliteitsgebied sociale inclusie. Sociale inclusie scoort na-
genoeg een organisatiegemiddelde van 8,3 punten. 

• Per cliënt  is er een vragenlijst ingevuld.  
• In vergelijk met de ruwe score van 2016 is de uitkomst van 2019 gelijk gebleven op het domein 

emotioneel welbevinden,  de domeinen sociale inclusie, zelfbepaling en persoonlijke ontwik-
keling zijn gedaald, de domeinen materieel-, fysiek welbevinden, persoonlijke relaties en 
rechten zijn gestegen. 

Score Waardering 

Minder dan 7 Slecht 

7 - 10 Matig 

10 - 13 Redelijk 

13 - 16 Goed 

Hoger dan 16 Uitstekend 
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  Algehele POS scores per kwaliteitsgebied over alle cliënten  in cijfers  

 
Domeinen organisatie 2014 2016 2019 
Persoonlijke ontwikkeling 11.4 13,2 12,5 
Zelfbepaling 12.9 14,6 13,9 
Persoonlijke relatie 13.6 14,4 14,6 
Sociale inclusie 10.1 8,6 8,3 
Rechten 11.3 11,7 11,8 
Emotioneel welbevinden 15 15,6 15,6 
Fysiek welbevinden 14.4 14,4 14,5 
Materieel welbevinden 11.7 13,1 13,6 

POS scores per kwaliteitsgebied per locatie 
Ook zijn per locatie zijn de scores in kaart gebracht. Het verschil van één punt lijkt te verkla-
ren vanuit de ontwikkeling, verandering bij cliënten zelf of door gewijzigde omstandigheden 
rond de cliënt (zoals een verhuizing, een nieuwe huisgenoot, een nieuwe werkplaats enz.), 
het kan voor een deel ook te maken hebben met de wijze van vraagstelling. 

 
 
 

 

Domeinen Organisatie A Organisatie B ORION 2016 ORION 2018 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

13 13,7 13,2 12,5 

Zelfbepaling 14 15,6 14,6 13,9 
Persoonlijke relatie 14 14,5 14,4 14,6 
Sociale inclusie Minder dan 10 10.3 8,6 8,3 
Rechten 14 14,8 11,7 11,8 

Emotioneel 
welbevinden 

16 15,6 15,6 15,6 

Fysiek welbevinden 15 14.6 14,4 14,5 

Materieel 
welbevinden 

14 11.7 13,1 13,6 

POS score per kwaliteitsgebied vergeleken met de twee zusterorganisaties in cijfers 
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  Hieronder per domein een beschrijving van de kwalitatieve opmerkingen :  
 

Persoonlijke ontwikkeling: 

In de interviews wordt zelfstandiger willen worden en willen leren vaak genoemd. Daarvoor 

worden de volgende onderwerpen genoemd om dat te bereiken: leren voor jezelf op te komen, 

het huishouden doen, computerles, omgaan met mijn beperkingen. Nieuwe woorden leren, 

leren schrijven en lezen, gebarentaal leren en om te gaan met emoties en spanning. 

Zelfbepaling 

Hier wordt benoemd in de interviews dat cliënten zelf keuzes willen maken. En dat de begelei-

ding gevraagd wordt om dat de ondersteunen zodat elke cliënt op zijn niveau kan kiezen. Of 

dat geleerd wordt hoe je keuzes maakt, luister naar mij, neem de tijd om het mij uit te leggen, 

beperk mijn keuzes als dat mij helpt. Als ik niet zelf wil/kan beslissen, doe dat dan voor mij. 

 
Persoonlijke relaties 

Hier worden vooral de ouders benoemd, in mindere mate familie en vrienden. Mogelijk wordt 
dat wel bedoeld. In een enkel geval worden collega’s van de geïnterviewde genoemd. Hulp bij 
het uitbreiden van het netwerk wordt gevraagd, om activiteiten te kunnen ondernemen. Een 
enkele keer wordt benoemd dat een partner wordt gemist en dat daar hulp bij wordt gevraagd. 

 

Sociale inclusie 

Sommigen geven aan de buren te kennen, anderen willen 

geen contact met de buren. Daarnaast wordt benoemd 

dat cliënten lid zijn van een club. Soms wordt dat bemoei-

lijkt door ontbreken van begeleiding tijdens het reizen. Of 

dat de werkweek te lang is  waardoor er geen tijd en ener-

gie is om lid te zijn van een club. Uitjes met en naar familie 

worden vaker genoemd. Er is ook minder gelegenheid om 

met elkaar uit te gaan om te winkelen oid.
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  Hieronder per domein een beschrijving van de kwalitatieve opmerkingen   
 

Rechten 
Het wel of niet hebben van een sleutel wordt hier benoemd. Bij het niet hebben van een 
sleutel wordt er gevraagd om te zorgen dat de cliënt daar zo min mogelijk last van heeft. Doe 
op tijd de kamer op slot of van slot.  Als ik privacy tijdens een gesprek doe dan mijn kamer 
op slot.  
Dat ik invulling mag geven aan mijn eigen leven,  mag bepalen of ik wel of niet in de groep 
wil eten, of ik wel of niet in mijn kamer wil zitten op x moment.  
Er wordt aangeven dat bewoners meer zeggenschap mogen krijgen bij de dagelijkse gang 
van zaken. 

 
Emotioneel welbevinden 

Ik ben gelukkig wordt op verschillende manieren 

benoemd. Een aantal cliënten geeft aan bang te 

zijn op straat, bij onrust in huis. Zorgen om de ge-

zondheid van henzelf of anderen, om het werk 

en relaties en zorgen om het verlies van een per-

soon worden genoemd.  

De personele wisseling worden ook genoemd als 

vervelend. 

Een nieuwe woonomgeving en medebewoners is 

wennen. Wij moeten elkaar leren kennen 

En met elkaar leren praten. Dat is lastig en roept 
soms spanning op. Het huis is gehorig waardoor 
je alles mee krijgt. Het slapen en ontspannen is 
dan soms niet makkelijk. Vroeger opstaan dan je 
medebewoners en/of begeleiding kan ook pro-
blematisch zijn, dan moet je stil zijn en op je kamer blijven terwijl jij al klaar wakker bent.  
Zorgen maken om …. wordt ook vaker genoemd.  
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Fysiek welbevinden 
Uit de opmerkingen blijkt dat relatief veel cliënten kwaaltjes ervaren, wat hen belemmert om 
te bewegen. Veel cliënten geven aan wel graag te willen bewegen of meer te willen bewegen. 
Maar daar ook hulp bij nodig te hebben. Ook wordt de wens uitgesproken voor een hometrai-
ner of iets dergelijks in het huis. Er zijn ook cliënten die aangeven zich goed te voelen en re-
gelmatig te gaan sporten.  
Het op gewicht blijven wordt ook vaak genoemd. Wensen voor goede voeding. 
Moe, slecht slapen en balans vinden in rust - en inspanning wordt genoemd. 

Materieel welbevinden 
De opmerkingen die worden gemaakt zijn: dat regelen mijn ouders of derden of  bewoners 
geven aan geen inzicht te hebben in eigen financiën. Bewoners willen hulp bij sparen of willen 
graag meer eigen spullen in hun kamer.  
Er wordt gevraagd om spullen die cliënten graag  willen hebben. Het lijkt erop dat cliënten 
geen of weinig inzicht hebben in eigen financiën om hier over te kunnen besluiten.  
Of mogelijk niet weten aan wie ze hun wens kenbaar moeten maken.  
Betere wifi, op vakantie gaan en eigen koelkast worden ook genoemd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 05. Reflectie op Jaarplan  

Kwaliteitsrapport 2019 26 

 

 

 

Orion Jaarplan 2019 Bespreking en evaluatie met BO, OR, CR en RVT  
 
In het feestelijke jaar, vanwege het 25-jarig bestaan van Orion, is er naast momenten van vie-
ren, zeer hard gewerkt om de organisatie te versterken in de sterke en in de zwakke punten. 
Hiertoe is er met de bestuurder, MT en leden van Raden 4 maal een bijeenkomst geweest om 
de voortgang te bespreken en elkaars ervaringen te delen. 
 
De bijeenkomst waarin het jaarplan werd gepresenteerd was op 30 januari.   
Op 27 maart en 26 juni waren er de evaluaties met op 30 oktober een eindpresentatie door 
de bestuurder over de voortgang en bespreking van de voorbereidingen op de fusie met 
Middin.  
 

 13 Speerpunten  
 
Het jaarplan is uitgewerkt op de volgende 4 gebieden: 
Goede Zorg,  Veilige omgeving, Bedrijfsmatig verantwoord en Organisatie 
 
Goede zorg- Speerpunt 1  - betrokkenheid medewerkers waarderen 

• Verhoging aandacht voor medewerkers, werkomgeving en plezier; % jaargesprekken wordt 
geïnventariseerd 

• Inloopspreekuren zijn maandelijks gepland en er is tweewekelijks een  communicatie commu-
niqué fusieproces  

• Per team in mei een bedrag à 20 euro per medewerker met brief waarin waardering en dank 
over hun inzet ten behoeve van het positieve resultaat van het eerste halfjaar. Hierop  zijn 
diverse positieve reacties gekomen 

 
Goede zorg- Speerpunt 2: inzicht in de cliënten (recente OSP's) 
• ECD is gevuld,  ca 97% OSP op orde 
• Visie op voeding is opgesteld; financiële berekeningen per scenario wordt uitgerekend 
• Methodiek POS is vergeleken met het systeem van Middin DVIE 
• Bewonersraad heeft eigen coach en komt elke maand bij elkaar 
 

Goede Zorg- Speerpunt 3: Verhogen deskundigheidsbevordering  
• Opleidingsplan is opgesteld en besproken met de OR 
• Medewerkers Orion volgen gerichte trainingen 
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Veilige omgeving- speerpunt 4:  hygiëne / omgeving 
• Extra schoonmaak is uitgevoerd. Er is een overzicht van de schoonmaakwensen en eisen per 

woning, waarbij duidelijk is wat de woning zelf doet en welke zaken worden uitbesteed aan 
een schoonmaakbedrijf 

• Werkgroep komt met een advies aan het management inzake het structureel regelen van de 
schoonmaak 

• Testen van het legionella systeem is uitgevoerd; in samenwerking met Middin wordt beke-
ken of deze taak ge-outsourced kan worden 

 

Veilige omgeving- Speerpunt 5: meldingen en afhandeling incidenten 
• Middin werkt met een ander systeem dan Triasweb. Wordt meegenomen in de systeeminte-

gratie met Middin 
• 2e kwartaalrapportage MIC is opgeleverd.  
• Intern prisma-onderzoek na een incident. 
 

Veilige omgeving- Speerpunt 6: onderhoud, huisvesting, BHV, Arbo op orde 
• Brandveiligheid uitgevoerd 
• Onderhoudsplan voor de komende 3 jaar gemaakt 
• BHV scholing is gestart  
• Schuifplan huisvesting kantoorpersoneel in voorbereiding, afhankelijk van voortgang ICT fa-

seplan; dit is ingezet 
• Preventiemedewerker vanwege fusie met Middin niet ingevuld  
 

Bedrijfsmatig verantwoord- Speerpunt 7:  roostering en urenverantwoording voorspelbaar  
• Om de voorspelbaarheid in de roosters te creëren wordt gewerkt met een stempel op basis 

van 70-20-10 (vast team, jaarrroostersystematiek, flexibel) 
• Visie op roosterteam is vormgegeven en in uitvoering; visie op flexpool op orde , Wonen is 

nu op orde. Ook Werken wordt nu ingeroosterd via roosterplanners, eerste besparingen zijn 
zichtbaar 

 

Bedrijfsmatig verantwoord- Speerpunt 8 : verzuimbegeleiding conform afspraak 
• Registratie en systeem is op orde gebracht; scholing uitgevoerd, sociaal medisch team wer-

kend 
• Addendum op verzuimbeleid gemaakt; verscherpte aanpak ziekteverzuim 
• Evaluatie met SMT incl. bedrijfsarts heeft plaatsgevonden; gezamenlijk beleid aangescherpt 
• Het effect van verscherpte aanpak is niet terug te zien in een lager ziekteverzuim cijfer.  

Intensievere begeleiding van de teamleiders is ingezet. 
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Bedrijfsmatig verantwoord- Speerpunt 9 : capaciteitsplanning op basis van  instroom 
• Er zijn 125 woonplekken, gemiddelde bezetting 121 wordt gehaald. 
• Instroom werken: meer belangstelling voor, dus meer cliënten. 

 

Bedrijfsmatig verantwoord- Speerpunt 10 : Inkoop en ICT 
• Er is een bestand met leveranciers gemaakt en een contractregister met daaronder de con-

tracten 
• Alle contracten zijn beoordeeld en een aantal zijn opgezegd en een aantal verlengd 
• Voor ICT is een stappenplan gemaakt om te komen tot een modernisering en voorbereiding 

met de fusie Middin totale investering bedraagt circa 650 duizend euro 
 
Organisatie- Speerpunt 11 : Identiteit 
• Met ondersteuning van een extern communicatiebureau wordt invulling gegeven aan de 

communicatie omtrent identiteit  en de communicatie omtrent het fusietraject 
• Invulling identiteitsraad is in voorbereiding 
• Voedingsplan is gereed, wordt nog doorberekend om keuze te kunnen maken 
• Volgen van golven wordt als methodiek uitgeschreven 
• Werkgroep antroposofie is geactiveerd 
• Boekje 25 jaar Orion is in concept gereed; wordt einde van het jaar opgeleverd en aan alle 

betrokkenen van Orion uitgereikt 
• Document borging antroposofie van Orion gereed 
 
Organisatie- Speerpunt 12: Fusie met Middin 
• Intentieverklaring met uitgangspunten baanbehoud voor de medewerkers, moderne huis-

vesting voor onze cliënten 
• Merk en identiteit Orion blijft bestaan en wordt uitgebouwd 
• Fusiedocument heeft een positief advies gekregen van OR en CR 
• Sociaal integratiedocument is besproken met de vakbonden en positief onthaald 
• NZA, ACM en SER hebben goedkeuring gegeven aan de fusie 
• Technische conversie functies naar functiegebouw Middin gereed 
• Projectplan integratie van Orion in processen en systemen van Middin qua project vormge-

geven, uitvoering in 4de kwartaal 2019 
• Inmiddels 12 projectplannen van de 16 projectplannen beoordeeld  
• Startorganisatie Orion nu (2019) en in Middin (2020) gemaakt 
• Voorstel voor taakverdeling managers en teamleiders opgesteld 
• Procesbeschrijving harmonisatie en integratie functies vormgegeven 
• 4de kwartaal 2019 wordt een transitieplan invaring in Middin gemaakt 
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Organisatie- Speerpunt 13: Kwaliteit 
• 2de helft van 2019 is gestart met het uitvoering van diverse audits (dossiercontrole, POS) 
• Medewerker en klanttevredenheid wordt gemeten in 4de kwartaal  
• Onderzoek naar het mogelijk continueren van POS is afgerond met als keuze deze te stoppen  
• en aan te sluiten bij DVIE van Middin na de fusie. 
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De fusie met Middin is volop in ontwikkeling.  
Met de komst van de fusie met Middin per 1 januari 2020 zijn de bestuurder en alle raden van 
Orion niet meer in hun positie.  
Om die reden kan dit verslag niet voor reflectie aan hen worden voorgelegd. 
Verdere reflectie en interne- en externe visitatie zullen worden vorm gegeven in overleg met 
de regiodirecteur van Middin.  
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  Documenten  
 
 
 

 Kerndocument kwaliteitskader 2017-2022 
 Handreiking kwaliteitskader: kwaliteitsrapport en externe visitatie 
 Bestuursverslag 2018 Stichting Orion 
 Toezichtsvisie, toezichtkader, toetsingskader Orion 
 Medicatiebeleid Orion 
 Half jaarverslag CVP Orion 2019 

 Jaarverslag ondernemingsraad Orion 2019 
 Jaarverslag MIC commissie 2019 
 OSP controle  
 Grondhouding inclusief sociaal therapie 
 Analyse en uitkomsten POS 2019 

De foto’s in dit rapport zijn gemaakt door Andre Roeleven 

 


