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VOORWOORD

Het eerste jaar van KDC AandachtsLab ligt achter ons dus tijd voor het kwaliteitsrapport 2019. Dit is ons eerste 
kwaliteitsrapport en dus stelden wij ons vele vragen toen we aan dit rapport begonnen. Waar bestaat een dergelijk 
rapport eigenlijk uit? Zijn er richtlijnen of verplichte elementen? Met gezamenlijke inspanning is het ons gelukt, 
het rapport is klaar! 

Vol trots presenteren wij u ons eerste kwaliteitsrapport.

In dit kwaliteitsrapport beschrijven we hoe we in 2019 hebben gewerkt aan goede zorg. Daarnaast hebben wij extra 
onderwerpen opgenomen waarmee dit kwaliteitsrapport tevens als jaarverslag geldt.
De Raad van Bestuur beschrijft haar blik op de ontwikkeling van KDC AandachtsLab, haar trots en benoemt wat zij lastig 
vond in 2019. We kijken terug op het jaar 2019. De kinderen worden aan u voorgesteld en de medewerkers laten hun stem 
horen. Zij geven bij elk van de zeven thema’s van dit kwaliteitsrapport aan wat er goed gaat (Tops!) en wat er beter kan 
(Tips!). Vanuit de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 geven wij zicht op de kwaliteit 
van zorg van KDC AandachtsLab enerzijds en beschrijven we de verbeteracties voor 2020 anderzijds.

DE 3 BOUWSTENEN ZIJN:
1 Het zorgproces rondom de individuele cliënt 
2 Onderzoek naar cliëntervaringen 
3 Zelfreflectie in teams

Het rapport heeft zowel een interne als externe functie. Intern is het de basis voor overleg en continue verbetering en 
extern geeft het transparantie over de zorg bij KDC AandachtsLab.

WE REFLECTEREN OP DE ZEVEN LANDELIJK VASTGESTELDE THEMA’S UIT HET KWALITEITSKADER:
1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt (informatie uit bouwsteen 1 en 3). 
2. Ruimte voor eigen regie. 
3. De ervaringen van cliënten (informatie uit bouwsteen 1 en 2). 
4. Het samenspel van de cliënt, medewerkers, ouders, behandelaars en vrijwilligers. 
5. De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning (onder meer informatie uit bouwsteen 1 en 3). 
6. Betrokken en vakbekwame medewerkers (bouwsteen 3 en andere informatiebronnen). 
7. De geprioriteerde verbeteringen. 

Natuurlijk vinden we het ontzettend belangrijk hoe mensen binnen KDC AandachtsLab de kwaliteit van zorg zien. 
Maar mensen van buitenaf geven meestal weer andere inzichten. Daarom voeren we in 2020 een externe visitatie uit. 
De frisse blik van de externe visitatiecommissie is zeer waardevol voor onze doelstelling om continu te verbeteren.
 
Maud Halkes                                                               
Voorzitter Raad van Bestuur                                       
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LEESWIJZER
De cliënten van KDC AandachtsLab 

zijn kinderen. Wanneer in dit rapport 
gesproken wordt over de cliënt

dient u het kind te lezen. 
Voor alle functietitels (zoals voor 

medewerkers en vrijwilligers) 
geldt de toevoeging m/v.



KDC AandachtsLab  I  kwaliteitsrapport 2019  I  4



KDC AANDACHTSLAB

Stichting KDC AandachtsLab is een gespecialiseerd 
en bijzonder kinderdagcentrum (KDC) in Rijswijk waar 
kinderen tot 18 jaar met een Ernstige Meervoudige 
Beperking (EMB) gestimuleerd worden in hun ontwikkeling 
door Elke Mogelijkheid te Benutten. KDC AandachtsLab 
is ontstaan vanuit de overtuiging van ouders dat de 
begeleiding en behandeling van hun EMB kind beter kan 
op het vlak van stimulans en ontwikkeling door voldoende 
specialistische kennis, tijd en aandacht te bieden. Na een 
intensieve verbouwing in 2018 waarin het pand aan de 
Labouchèrelaan geschikt werd gemaakt voor de doelgroep, 
zijn de deuren geopend op 2 januari 2019. 

DOELGROEP  I  KDC AandachtsLab richt zich op kinderen 
tot 18 jaar met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB). 
Een EMB kind heeft zowel ernstige verstandelijke als 
ernstige motorische beperkingen (niet zelf zitten of lopen), 
maar veelal ook zintuigelijke beperkingen. Niet alleen het 
zien en het horen, maar ook de tast, het evenwichtsgevoel, 
het houding- en bewegingsgevoel, de reuk en smaak 
kunnen afwezig zijn of anders functioneren. Kinderen met 
ernstige meervoudige beperkingen beschikken meestal 
niet over een actief of passief taalbegrip. Zij communiceren 
veelal via lichaamstaal. Ze zijn kwetsbaar en hebben 
een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen 
zoals epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen, 
vergroeiingen en longinfecties. Ondanks de diversiteit 
binnen de groep EMB, is er één gemeenschappelijk 
kenmerk, namelijk dat ze op alle terreinen van het 
dagelijkse leven en gedurende de hele dag volledig 
afhankelijk zijn van anderen.

UITGANGSPUNTEN  I  De uitgangspunten 
van KDC AandachtsLab zijn voor elk kind een 
individueel dagprogramma met uitgebreide 
begeleidingsmogelijkheden en individuele behandeling, 
zodat elk kind volledig tot zijn recht kan komen. Dagelijks 
vinden er zowel groepsactiviteiten als individuele 
activiteiten plaats om het welbevinden en de ontwikkeling 
van de kinderen op KDC AandachtsLab te stimuleren. In 
het dagprogramma op maat is enerzijds aandacht voor 
ontwikkeling, beweging, spel en activiteiten en anderzijds 
is er ruimte voor rust en ontspanning. Dat vraagt veel 
aandacht van de begeleiders en daarom wordt gestreefd 
naar zo veel mogelijk één-op-één begeleiding.

Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden. 
De Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de Raad 
van Kwaliteit zetten hun (vak)kennis vrijwillig in voor 
KDC AandachtsLab.

VISIE  I  KDC AandachtsLab vergroot de kwaliteit van 
leven van Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen door 
te focussen op ontwikkeling, bewegen en het laten 
participeren van de kinderen. 

Wij geloven dat kleinschaligheid, aandacht, kennis en zorg 
op maat, alsmede de nauwe betrokkenheid van zowel 
ouders als medewerkers, zorgen voor een omgeving 
waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen en 
zodoende maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.
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RAAD VAN BESTUUR OVER ONTWIKKELEN, TROTS EN UITDAGINGEN

ONTWIKKELEN  I  KDC AandachtsLab heeft haar deuren 
geopend op 2 januari 2019. Een bijzonder moment na drie 
intensieve jaren van voorbereiding!  

Met een nieuw pand, een nieuw team medewerkers en 
nieuwe kinderen waren er veel zaken die we moesten 
inregelen. 

Het inwerken en opleiden van medewerkers, methodes 
implementeren, dagprogramma’s en doelen voor de 
kinderen opstellen, werken met een nieuw Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD), hulpmiddelen ‘op maat’ voor de 
kinderen laten aanmeten. Het was een echt opstartjaar 
waarin we stap voor stap de structuur, werkwijzen en 
processen hebben ingericht en verbeterd.  

En met succes! KDC AandachtsLab is in een jaar tijd een 
plek geworden waar dagelijks acht kinderen komen. De 
kinderen krijgen specialistische intensieve begeleiding, 
hebben plezier, bewegen veel, participeren en maken ook 
echt stapjes in hun ontwikkeling. 

In 2020 blijven wij de processen en de werkwijzen verder 
ontwikkelen en verbeteren om nog meer cliëntgerichte 
en kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. In dit 
kwaliteitsrapport beschrijven we per thema wat we in 
2019 hebben gedaan en sluiten elk thema af met de 
aandachtspunten voor 2020.

WAAR ZIJN WE TROTS OP  I  Laten we beginnen met onze 
grootse trots: KDC AandachtsLab. Wat is het pand mooi, 
wat zijn de kinderen lief, wat is er veel geregeld, wat is 
iedereen enthousiast en wat hebben we het met elkaar 
goed gedaan in dit eerste jaar! 

We zijn trots op onze medewerkers die de stap hebben 
gewaagd om voor een nieuwe organisatie te gaan 

werken en in een jaar tijd echt ‘Team AandachtsLab’ zijn 
geworden en zich elke dag inzetten om net dat beetje 
extra te doen voor onze kinderen. 

We zijn trots op de (nu al) grote groep vrijwilligers en 
hun inzet. 
Er zijn (naast het vrijwillige bestuur) circa vijftien 
vrijwilligers actief bij KDC AandachtsLab. 

Vrijwilligers zijn belangrijk en waardevol voor 
KDC AandachtsLab. Ze ondersteunen de medewerkers 
bij activiteiten en doen diverse werkzaamheden in, 
om en voor KDC AandachtsLab.

Dagelijks rijden er vrijwilligers mee op de bus om de 
kinderen veilig van en naar huis te begeleiden, de tuin 
wordt onderhouden en er is hulp bij allerlei huishoudelijke 
taken.

Door de inzet van deze vrijwilligers kunnen de 
medewerkers van KDC AandachtsLab hun tijd 
optimaal besteden aan de kinderen in plaats van aan 
ondersteunende taken.

In augustus 2019 heeft het bestuur voor heel 
team AandachtsLab een barbecue georganiseerd. 
Medewerkers, therapeuten, vrijwilligers, Raad van 
Kwaliteit, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur genoten 
samen van een hele gezellige avond met heerlijk eten...  
Trots op dit team!

We zijn trots op de bijzondere samenwerkingen die we 
konden aangaan met Middin en Basalt.

We hebben met Middin een raamovereenkomst 
voor onderaanneming waardoor KDC AandachtsLab 
dagbehandeling en vervoer kan leveren via 
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Zorg in natura (ZIN). Levering via ZIN biedt ons meer 
financiële continuïteit. Daarnaast delen we onze 
wederzijdse ervaring en expertise op het gebied van 
kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking, 
teneinde dit in te zetten voor de maximale ontwikkeling 
van elk kind.

Door de samenwerking met Basalt beschikken de kinderen 
binnen hun vertrouwde omgeving van KDC AandachtsLab 
over gerichte revalidatiegeneeskunde. Het team van Basalt 
bestaat uit een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een 
logopedist en een kinderrevalidatiearts. Centraal staan bij 
de teamformatie de doelen die voor de revalidatie gesteld 
zijn en de visie van KDC AandachtsLab om EMB kinderen 
de kans te geven zich te ontwikkelen, meer te bewegen en 
te participeren in de maatschappij.

WAT VONDEN WE LASTIG  I  KDC AandachtsLab is 
opgericht door ouders die de kwaliteit van zorg voor hun 
kind wilde verbeteren. Daarnaast heeft KDC AandachtsLab 
een duidelijke visie over die kwaliteit 

Maar hoe kan je die kwaliteit van zorg meten?
Het beantwoorden van deze vraag vonden we lastig in ons 
eerste jaar. 

Kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking zijn 
hun leven lang afhankelijk van anderen. Elk moment van 
de dag. De kwaliteit van zorg bepaalt de kwaliteit van hun 
leven en is om die reden enorm belangrijk. De doelgroep 
kinderen met Ernstige Meervoudige Beperking is echter 
zeer divers. De aard en ernst van de beperkingen en 
stoornissen én de mogelijkheden lopen sterk uiteen. 
Daarom is zorg op maat essentieel.

Welke manier van meten past dan bij ons kleinschalige 
initiatief, onze hoge maatstaf en de diversiteit van onze 
kinderen? Om te beginnen: welke informatie hebben 
we hiervoor nodig vanuit het team, welke informatie 
kunnen we ophalen uit interne en externe audits, is 
er een keurmerk dat niet bureaucratisch is, maar wel 
toegevoegde waarde levert? 

Voor ons een belangrijk onderwerp om in 2020 verder 
op te pakken.
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TERUGBLIK OP 2019 

OFFICIËLE OPENING VRIJDAG 29 MAART  I  De 
dag begon met een unieke privé voorstelling van het 
belevingstheater De Lachende Zon voor de kinderen 
en hun ouders. De artiesten creëerden bijzondere 
contactmomenten door middel van muziek (van dromerig 
zacht tot een stevige funk), het gooien met smijtpoppen, 
ruiken, voelen…. De kinderen (en de ouders) genoten van 
top tot teen. Een fantastische ervaring en mooi begin van 
deze bijzondere dag!

‘s Middags hebben Ralph, Marilotte en Suus samen met de 
Rijswijkse wethouder Björn Lugthart de linten doorgeknipt 
en daarmee KDC AandachtsLab officieel geopend. 
Wat een bijzonder moment. 

Aansluitend hebben we op het zonnige splinternieuwe 
speelplein samen met heel veel fondsen, familieleden, 
bedrijven, vrienden en nog vele anderen die ons de 
afgelopen jaren op allerlei manieren hebben geholpen, 
een toost uitgebracht en een mooi feest gevierd.

MEDIA-AANDACHT  I  In 2019 zijn regelmatig berichten 
over onze activiteiten verschenen in lokale kranten, 
landelijke kranten en op Rijswijk TV. Ook waren we twee 
keer te zien op de landelijke televisie.

-  In februari presenteerde Piet Paulusma, 
 Piets Weerbericht vanaf het speelplein met alle 
 hardlopers van de RundeWitsRun.
- In juli liep Harm de Vierdaagse als sponsorloop voor 
 KDC AandachtsLab. Zijn ludieke acties om geld in te 
 zamelen werden al voor de start opgemerkt door SBS6 
 en zodoende werd Harm een week lang gevolgd! 
 En naast de acties, liep Harm ook nog eens ‘gewoon’ 
 50 kilometer per dag! De opbrengst van ruim € 2.100,- 
 is fantastisch!

SAMEN (VERDER) BOUWEN AAN KDC AANDACHTSLAB  I  
Bij KDC AandachtsLab besteden we 100% van het zorggeld 
aan de begeleiding van en zorg voor onze kinderen. 
Alleen hierdoor zijn we in staat om het verschil te maken 
voor de kinderen door middel van zoveel mogelijk 1 op 1 
begeleiding en zorg op maat.  

De verbouwing, het onderhoud, de aanschaf van 
hulpmiddelen en handicap specifieke materialen, 
de aanleg van het speelplein, en nog vele andere zaken 
worden bekostigd vanuit de opbrengsten van acties & 
evenementen en vanuit donaties van fondsen. Deze acties 
en evenementen worden georganiseerd door verschillende 
mensen en bedrijven. We bouwen dus samen (verder) 
aan KDC AandachtsLab.

In 2019 zijn we volop met acties gestart voor de 
verbouwing van het tweede deel van het pand waar we 
een therapeutisch zwembad willen realiseren.

ACTIES EN EVENEMENTEN  I
- Fietsen voor KDC AandachtsLab: Een fantastisch 
 evenement waarmee 120 fietsers een prachtig bedrag 
 van € 33.218,- voor het therapeutisch zwembad bij 
 elkaar hebben gefietst.
- 100 Aandacht...slabben genaaid door moeders. 
- Tweemaal werd een speciale brussenmiddag 
 georganiseerd voor de broers en zussen van de kinderen 
 van KDC AandachtsLab.
 De eerste keer was eer en parcours met allerlei   
 favoriete activiteiten van de kinderen uitgezet zoals:   
 samen schommelen, snoezelen, wapperen met de 
 parachutedoek en actie-reactie spelletjes op de 
 magische vloerprojector.
  De tweede middag was er een speciale muziekles onder 
 leiding van Jacqueline (Trias, Centrum voor de Kunsten). 
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 Het spelen op de ukelele en het zwaaien met veren en 
 linten zorgde voor de grootste lol bij de kinderen.
 Het was echt een feest en wat mooi om de bijzondere 
 band tussen de kinderen en hun brussen te zien!!
- Een topprestatie in het kwadraat van 12 Delftse 
 studenten. 100 Kilometer roeien (tijdens de Ringvaart 
 Regatta op 22 mei) én dan ook nog eens een waanzinnig 
 sponsorbedrag ophalen van € 3.475,- voor 
 KDC AandachtsLab! 
- 7 maart werd de NN CPC Loop Den Haag vanwege het 
 slechte weer helaas afgelast…. Maar de RundeWitsRun 
 organiseerde direct een alternatief programma. Vanaf 
 restaurant De Wits vertrokken alle lopers om alsnog 
 10 kilometer te lopen!! Na afloop ontvingen wij een 
 cheque met het waanzinnige bedrag van € 14.293,46. 
 Dit bedrag werd opgebracht door de lopers en 
 sponsoren en Stichting Het gehandicapte kind (voorheen
 NSGK) heeft het bedrag verhoogd met 50%! Met deze 
 fantastische opbrengst is het speelplein opgeknapt, 
 veilig en rolstoeltoegankelijk gemaakt. 
-  Elk jaar lopen we met ruim 100 mensen mee met de 
 collecte voor Het gehandicapte kind. In een speciale 
 regeling is afgesproken dat de helft van de opbrengst 
 voor Het gehandicapte kind is en de andere helft voor 
 KDC AandachtsLab. Dat is dus dubbel goed! Een mooie 
 samenwerking.

DONATIES  I  We zijn erg actief om fondsen te werven en 
schrijven jaarlijks vele fondsen en stichtingen aan om 
KDC AandachtsLab te ondersteunen. De spontane donatie 
van Shell Rijswijk willen we graag specifiek benoemen. 
Afgelopen zomer nam Shell Rijswijk afscheid van haar 
hoofdkantoor aan de Kesslerweg in Rijswijk. De inboedel 
werd verkocht aan Shell medewerkers. 
Maud mocht namens KDC AandachtsLab uit handen van 
Shell Nederland president-directeur Marjan van Loon een 
fantastische cheque met het bedrag van € 14.372,50 in 
ontvangst nemen. 

DOENERS  I  Naast opbrengsten van acties en donaties 
hebben wij ook een aantal hele speciale Doeners. Dit zijn 
mensen of bedrijven die ons kosteloos helpen met allerlei 
verschillende klussen.

- Ronald Verroen doet jaarlijks het groot tuinonderhoud 
 op en rond het speelplein. Alle bomen, struiken en 
 planten worden in de herfst gesnoeid en al de bladeren 
 en takken worden afgevoerd…. Dit loopt soms op tot 
 ruim 1200 kilo aan takken en blad.
- G4S Terwijl het directieteam van G4S twee prachtige 
 zand- en waterspeeltafels voor op het speelplein 
 maakten, trakteerden ze de kinderen op een dagje 
 naar Diergaarde Blijdorp/ Rotterdam Zoo voor hun 
 eerste schoolreisje. De directiesecretaresses van G4S 
 gingen als extra begeleiding mee! 
- Rode Rozen & Tortilla’s is niet alleen de leukste en 
 de beste, maar ook nog eens de liefste cateraar van 
 Nederland! Na het verzorgen van ons benefietdiner 
 (in 2017) in het oude Legermuseum en een prachtige 
 donatie vanwege hun 10-jarig bestaan, wisten ze ons 
 weer te verrassen door alle hapjes en drankjes tijdens 
 de officiële opening te sponsoren!!
- Marjolein van Braam Morris (www.Marjoleintekent.nl) 
 geeft gratis professioneel (communicatie en PR) advies 
 en maakt alle illustraties in onze inmiddels herkenbare 
 huisstijl. Onze kwaliteitscirkel en de illustraties in dit 
 kwaliteitsrapport komen van de hand van Marjolein 
- Manuela van Delft ontwerpt alle flyers, posters en ook 
 dit kwaliteitsrapport.

LOKALE SAMENWERKINGEN  I  Participeren is één van 
de drie focuspunten in de visie van KDC AandachtsLab en 
bevat twee elementen: 

‘meedoen in plaats van toeschouwer zijn’ en ‘samen met 
anderen iets doen’. 
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Meedoen in plaats van toeschouwer zijn: EMB kinderen 
hebben bij bewegen, spel en activiteiten veel hulp nodig 
van de begeleiders, maar mogen bij KDC AandachtsLab 
ook actief meedoen. Het landelijke platform Ik ga EMB 
(Elke Mogelijkheid Benutten) informeert, adviseert 
en enthousiasmeert ons op het gebied van deze 
participatie. Tijdens onze eerste ouderavond hebben zij 
een inspirerende presentatie gegeven. De medewerkers 
en ouders gingen allemaal naar huis met een hoofd vol 
nieuwe ideeën.

Participeren door samen met anderen iets doen: Dat 
kan bijvoorbeeld door gezamenlijke activiteiten met 
kinderen zonder beperking. In 2019 hebben we onder 
andere een bezoek gebracht aan het vakantiebos 
van DonBosco (multicultureel jeugdcentrum). Trias 
(kunsteducatiecentrum) heeft een brussenmiddag 
georganiseerd, een speciale middag voor alle broers en 
zussen waar met elkaar muziek werd gemaakt en we 
mochten meedoen met de sportdag van onze buren 
De Elsenburgschool.
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TEAM AANDACHTSLAB
Bij KDC AandachtsLab werken we met één (persoonlijk) 
begeleider op twee kinderen. Bij een volle bezetting 
zijn er dus minimaal vier medewerkers op de groep. 
De teamleider werkt, naast de taken die ze heeft als 
teamleider, twee dagen op de groep. We stellen graag 
het volledige team aan u voor.

VASTE MEDEWERKERS  I  Teamleidster Astrid en 
(persoonlijk) begeleidsters Karin, Femke, Annelies, Sanne 
en Mandy.

VASTE ZZP’ERS  I  Carine, Monique en Ria worden ingezet 
voor vervanging van de vaste medewerkers in geval van 
ziekte, opleiding, vrije dagen en vakantie) .

ORTHOPEDAGOOG  I  Manon is in dienst bij ‘s Heeren Loo 
en wordt voor één dag per week gedetacheerd bij 
KDC AandachtsLab) . 

We vinden het belangrijk dat de medewerkers hun stem 
(kunnen) laten horen. Over wat ze zien, meemaken 
en besluiten. Want hun bevindingen in de praktijk en 
verbetervoorstellen brengen ons verder. Wij hebben 
onze medewerkers gevraagd om bij de 7 thema’s van dit 
kwaliteitsrapport aan te geven wat er goed gaat (Tops!), 
en wat er beter kan (Tips!).

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER HET 
WERKPLEZIER BIJ KDC AANDACHTSLAB

 - Goede balans blijven zoeken in  
 taken, begeleiding en werkdruk. 
- Zoeken naar vastigheid en   
 structuren. 
- Zorgen voor afwisseling in de   
 verdeling van kinderen.
 - Takenpakket duidelijk afbakenen. 

-  Meestal zit dit echt wel goed.
-  Door goede instelling echt samen 
 de schouders eronder.
 - Veel humor en lol in het werk.
 - Duidelijk passie voor de doelgroep.
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EVEN VOORSTELLEN 

Graag stellen we de kinderen die in 2019 zijn gestart bij KDC AandachtsLab aan u voor.
Ze vertellen iets over hun leven, waar worden ze blij van, wat zijn hun hobby’s en hoe gaat het bij KDC AandachtsLab.

Suus is een vrolijk meisje van 12 jaar. 
Ze is in januari 2019 gestart bij KDC 
AandachtsLab. Suus woont in Delft 
met haar ouders, twee oudere zussen 
en haar grote broer. Suus heeft veel 
behoefte aan beweging en afwisseling. 
Ze houdt van snelheid. Hoe harder het 
gaat, hoe leuker ze het vindt. Ze speelt 
graag met speelgoed dat geluid maakt 
en wordt echt blij van muziek, dan 
gaat ze spontaan meedansen in haar 
rolstoel. Ze heeft een heel groot eigen 
willetje en is erg nieuwsgierig. Elke 
woensdagochtend heeft ze paardrijles 
en op vrijdagmiddag gaat ze altijd 
zwemmen. Suus heeft het afgelopen 
jaar onder andere geleerd om beter 
met twee handen rolstoel te rijden 
en om met picto’s aan te geven of ze 
met een activiteit door wil gaan of wil 
stoppen.

Ralph is een vrolijke genieter van 
13 jaar. Hij is in januari 2019 gestart 
bij KDC AandachtsLab. Ralph is 
een open, gevoelige en meestal 
tevreden jongen die van aandacht 
houdt, maar ook goed zichzelf kan 
vermaken. Hij is gek op ballen en 
alles wat rond is, stuitert en rolt. Het 
ballenbad is dus ook dé plek waar 
hij heel graag is. Ralph moest eerst 
wennen en vertrouwd raken met de 
nieuwe omgeving en begeleiding en 
is inmiddels helemaal op z’n plek. 
Hij heeft zich het afgelopen jaar goed 
ontwikkeld. Zo loopt hij veel in zijn 
loopwagen en heeft hij geleerd om 
met picto’s te werken. Daarnaast 
geniet hij van en ontwikkelt hij zich op 
het gebied van actie-reactie spelletjes.

Marilotte is een vrolijk meisje van 
11 jaar. Marilotte is in januari 2019 
gestart bij KDC AandachtsLab. 
Marilotte woont samen met haar 
ouders en 3 zussen in Den Haag. 
Zij geniet van het contact met andere 
mensen en knuffelt ze het liefste de 
hele dag door. Ze houdt van speelgoed 
waar iets op zit wat draait en/of 
beweegt. Marilotte wandelt in haar 
loopwagen en geniet dan van haar 
vrijheid om alle kanten op te sjeezen. 
Zij is het afgelopen jaar gegroeid 
in haar plezier, ontspanning en 
verbinding met de begeleiding.
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Wout is een vrolijke jongen van 
8 jaar die het erg naar zijn zin heeft 
op het KDC. Hij is in februari 2019 
gestart. Alles was toen nog een beetje 
spannend, maar al snel begon Wout 
de lol in te zien van alle leuke dingen 
op KDC AandachtsLab. Wout houdt 
erg van schommelen, lampjes en 
knisperpapier. Wout woont samen met 
zijn pappa en mamma en zijn twee 
oudere zussen in Honselersdijk. 
Wout is in het afgelopen jaar bij KDC 
AandachtsLab opener geworden en 
zijn interesses 
zijn verbreed.

Veerle is een meisje van 
10 jaar dat graag mensen om zich 
heen heeft. Zij is in het voorjaar van 
2019 begonnen bij KDC AandachtsLab. 
Ze woont met haar mamma, zusje 
van 1, bonus-pappa en bonus-broertje 
in Zoetermeer. De pappa van Veerle 
woont in Zeeland. Veerle bladert 
graag door tijdschriften en houdt van 
wandelen langs etalages. Ook is ze 
graag in de buurt van andere mensen. 
Ze vindt het leuk een high five te 
geven maar ook helpt ze graag met 
huishoudelijke klusjes. Veerle heeft 
het afgelopen jaar geleerd om zich 
zelfstandig voort te bewegen in haar 
rolstoel.

Jamiler is een gezellige dame van 
14 jaar. Sinds oktober komt zij naar 
KDC AandachtsLab. Samen met haar 
moeder en zusje van 1 jaar woont 
zij in Rijswijk. Jamiler haar oma 
komt ook veel over de vloer om te 
helpen. Jamiler is nieuwsgierig en 
ze onderzoekt spelmateriaal door 
te voelen en op te tillen. Wanneer 
zij op de grond of in de bedbox ligt 
gaat zij actief op onderzoek uit. 
Draaien, bewegen, op haar knieën 
zitten en ondertussen maakt zij 
vrolijke geluidjes. Jamiler houdt 
van voelmateriaal en materiaal 
met geluiden. Ook liedjes zingen 
vindt zij erg leuk. Sinds Jamiler 
er is, heeft zij ontdekt dat er veel 
spel- en activiteitenmogelijkheden 
zijn en is zij gegroeid in haar actieve 
onderzoekgedrag.
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1. AANDACHT VOOR ‘KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES ROND HET INDIVIDUELE KIND’ 

Bij KDC AandachtsLab is veel aandacht voor het opstellen, 
uitvoeren en evalueren van het individuele en actuele 
zorgplan. Voor elk kind is een digitaal en papieren 
zorgdossier aanwezig, welke geraadpleegd kan worden 
door de vaste zorgmedewerkers. Er wordt gebruik 
gemaakt van het elektronisch cliënt dossier (ECD) 
vanuit Middin, genaamd ONS.

PERSOONSGERICHTE ZORG  I   De doelgroep van KDC 
AandachtsLab is helder en concreet: kinderen tussen de 
0 en 18 jaar met EMB. Dit is echter een zeer heterogene 
doelgroep, elk kind is uniek. Dit zorgt ervoor dat ieder 
kind een eigen ondersteuningsvraag en behoefte heeft. 
De ondersteuning bij KDC AandachtsLab wordt afgestemd 
op de behoefte van het specifieke kind. Dit alles om te 
streven naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van 
leven van de kinderen. 

ONDERSTEUNINGSPLAN  I  Binnen KDC AandachtsLab 
noemen we het zorgplan het ondersteuningsplan. Met 
grote zorg wordt het ondersteuningsplan opgesteld. Het 
opstellen is een samenwerking tussen alle betrokkenen bij 
het kind (ouders, begeleiders, logopediste, fysiotherapeut, 
ergotherapeut en orthopedagoog). Jaarlijks wordt het 
ondersteuningsplan besproken in de zogenoemde 
perspectiefbespreking.
Afspraken tussen ouders en KDC AandachtsLab vormen 
de kern van het ondersteuningsplan. We houden zoveel 
mogelijk rekening met de behoefte, de mogelijkheden en 
de beperkingen van het kind. Uiteraard volgen we hierbij 
de wettelijke kaders. Duidelijke afspraken over na te 
streven doelen bevorderen de ontwikkeling van het kind zo 
optimaal mogelijk. Het ondersteuningsplan wordt zodanig 
geschreven dat het begrijpelijk is voor alle betrokkenen.
De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van het 
ondersteuningsplan ligt bij de persoonlijk begeleider en de 
orthopedagoog. In het ondersteuningsplan is per kind een 

individuele risico-inventarisatie opgenomen. Daarnaast 
zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen (BOPZ) 
opgenomen in het ondersteuningsplan. In 2020 worden 
deze maatregelen omgezet naar eventuele onvrijwillige 
zorg (Wzd).

INTERDISCIPLINAIR SAMENWERKEN  I  Rondom ieder 
kind op KDC AandachtsLab is een multidisciplinair 
team gevormd. Vanuit KDC AandachtsLab is een 
orthopedagoog betrokken bij elk kind. De inhoudelijke 
behandelverantwoordelijkheid van de ondersteuning en 
behandeling ligt bij KDC AandachtsLab. 

De verantwoordelijkheid van de revalidatie, uitgevoerd 
door de therapeuten, ligt bij de revalidatiearts. Vanuit 
Basalt revalidatie wordt ieder kind minimaal één keer 
per jaar gezien door de revalidatiearts. Afhankelijk van de 
hulpvragen en de doelstellingen die er zijn op therapeutisch 
gebied, worden logopedie, fysiotherapie en ergotherapie 
geïndiceerd door de revalidatiearts. 
Bij het opstellen, uitvoeren én evalueren (PDCA) van het 
ondersteuningsplan worden de behandelende therapeuten 
intensief betrokken.

Er is wekelijks een interdisciplinair overleg met de 
begeleiders en therapeuten. Dit zorgt voor een nauwe 
samenwerking en voldoende ruimte om urgente zaken en 
vragen over onder andere het individuele dagprogramma 
van het kind te bespreken.

Naast de therapeuten vanuit Basalt revalidatie zijn ook een 
muziektherapeut en een bewegingsagoog betrokken, die 
ieder één keer per week op het KDC AandachtsLab aanwezig 
zijn. De muziek wordt gegeven in een 1-op-1 situatie of in 
kleine groepjes. Muziek is een middel om contact te maken 
en de kinderen nieuwe ervaringen op te laten doen.
De bewegingsagoog geeft samen met de fysiotherapeut 



KDC AandachtsLab  I  kwaliteitsrapport 2019  I  15

een gym/bewegingsles. Hierdoor doen kinderen nieuwe 
ervaringen op en beleven ze plezier aan bewegen. 

METHODISCH WERKEN  I   Binnen KDC AandachtsLab 
wordt gewerkt met de methode Perspectief (voormalig 
opvoedings- en ondersteuningsprogramma Vlaskamp), 
zie figuur 1. Er is gekozen voor Perspectief als methodisch 
kader omdat dit een bewezen effectieve interventie is 
voor kinderen met Ernstig Meervoudige Beperkingen. 
Deze methode vormt de basis voor het samenstellen 
van het ondersteuningsplan. Om aan het methodische 
kader individueel een goede invulling te geven, wordt 
gebruik gemaakt van de LACCS-visie. Tenslotte is er 

binnen KDC AandachtsLab veel aandacht voor beweging. 
Er wordt getracht het beweegprogramma ‘Uit eigen 
beweging’ te implementeren binnen de werkwijze van KDC 
AandachtsLab. 
Middels de methode Perspectief werken we aan de 
methodische cyclus: PDCA (Plan Do Check Act). Er wordt 
continue nagedacht over wat we doen, besproken hoe we 
het doen en er wordt geëvalueerd of hetgeen wat is ingezet 
ook het gewenste effect heeft. De methodische cyclus 
binnen KDC AandachtsLab verloopt als volgt;
Na de aanmeldprocedure met een kennismaking, officiële 
aanmelding en een intakegesprek, wordt bij plaatsing een 
eerste (beknopt) ondersteuningsplan geschreven.

P. Binnen drie maanden na de start op KDC AandachtsLab 
wordt een volledig ondersteuningsplan opgesteld. De 
basis van dit plan wordt gevormd door het persoonsbeeld 
dat opgesteld wordt op basis van IP-lijsten (Inventarisatie 
Persoonsbeeld). Deze lijsten worden ingevuld door alle 
betrokkenen rondom het kind. De orthopedagoog verwerkt 
vervolgens alle lijsten en schrijft het persoonsbeeld. 
De persoonlijk begeleider zorgt ervoor dat het 
ondersteuningsplan in ONS wordt opgesteld. 

In de Perspectief-bespreking worden het ondersteunings-
plan en het persoonsbeeld besproken met alle 
betrokkenen. In deze bespreking wordt voor het kind 
een perspectief en een hoofddoel opgesteld. 

FIGUUR 1. De methode Perspectief is in september 2015 erkend als 
bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg 
(Vilans).

Persoonsbeeld Perspectief

Hoofddoel

Werkdoel GAS

Activiteit

Rapportage

FIGUUR 2. C.

PERIODE BESPREKING DEELNEMERS DOEL

Maand 0 Perspectief bespreking Ouders, persoonlijk begeleider,  Perspectief kind
   orthopedagoog, therapeuten en hoofddoel bepalen

Maand 3 Kwartaalbespreking Ouders, persoonlijk begeleider,  Algemeen beeld en
   orthopedagoog evaluatie hoofddoelen

Maand 6 Halfjaarbespreking Ouders, persoonlijk begeleider,  Evaluatie hoofddoel en
   orthopedagoog, therapeuten nieuw hoofddoel bepalen

Maand 9 Kwartaalbespreking Ouders, persoonlijk begeleider,  Algemeen beeld en
   orthopedagoog evaluatie hoofddoelen
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D. De werkdoelen worden opgesteld en de begeleiders 
en therapeuten gaan hieraan werken met het kind, 
ieder vanuit zijn of haar expertise, gedurende een vooraf 
vastgestelde periode. Een werkdoel heeft een looptijd van 
4-6 weken.

C.  Zie figuur 2 op pagina 27.

A. Vanuit het opgestelde perspectief en hoofddoel worden 
per discipline werkdoelen opgesteld met een looptijd van 
4-6 weken. Hierin wordt samen met het kind getoetst of 
hetgeen wat bedacht is, ook passend is. De evaluatie van
de werkdoelen en de informatie die dit oplevert wordt 
gebruikt voor het opstellen van nieuwe werkdoelen en het 
evalueren van het hoofddoel.

In 2019 heeft KDC AandachtsLab de Academische 
Werkplaats EMB gevraagd om mee te kijken in twee 
Ondersteuningsplannen met de vraag hoe de onderdelen 
van ‘Uit eigen beweging’ (beweegprogramma voor 
mensen met Ernstig Meervoudig Beperkingen) het beste 
ingezet kunnen worden. Het advies van de Academische 
Werkplaats EMB wordt meegenomen in de werkwijze voor 
het opstellen van het ondersteuningsplan.

Eind 2019 is een master student van de opleiding 
Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
gestart met haar scriptie onderzoek. De doelstelling van 
dit onderzoek is het in kaart brengen van de effecten 
van het individuele afgestemde beweegprogramma 
voor kinderen met een EMB. De centrale vraagstelling 
is: wat zijn de effecten van het individuele afgestemde 
beweegprogramma voor kinderen met EMB?
De resultaten van het onderzoek worden in 2020 verwacht 
waarna kritisch gekeken wordt welke aanbevelingen 
opgenomen kunnen worden in de werkwijze van
KDC AandachtsLab om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER 
DE AANDACHT VOOR ‘KWALITEIT VAN HET 
ZORGPROCES ROND HET INDIVIDUELE KIND

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020

 - De samenwerking met de
 therapeuten verbeteren.
 -  Werken in ONS is een nog een 
 uitdaging. Het kost ons nog veel tijd 
 om het te doen volgens de methodes 
 (Perspectief en LACCS) waar we 
 mee werken. 

 - Goede korte lijnen.
 - Vanuit de methode Perspectief 
 werken we met kleine doelen. 
 Daardoor is de ontwikkeling van de 
 kinderen goed zichtbaar.

-  Scholing ONS om de methode 
 Perspectief op passende wijze te 
 integreren.
-  Actief aan de slag met advies en 
 aanbeveling uit onderzoek Master 
 student RUG om de kwaliteit van 
 zorg te verbeteren.
 -  Verder implementeren 
 beweegprogramma ‘Uit eigen 
 beweging’, zodat bewegen 
 een nog betere plek krijgt in de 
 dagprogramma’s. 
-  Verbeteren samenwerking 
 therapeuten Basalt; effectief 
 samenwerken in één plan. 
 –  De inzet van de muziektherapeut 
 en de bewegingsagoog nauwer 
 laten aansluiten op het perspectief 
 van het individuele kind. 
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2. AANDACHT VOOR ‘RUIMTE VOOR EIGEN REGIE’ 

Ons uitgangspunt is kwaliteit van leven voor EMB-kinderen. 
Zeggenschap en regie is hierin een wezenlijk onderdeel. 
Daarom vinden we het binnen KDC AandachtsLab 
belangrijk om het kind te volgen en aan te sluiten bij de 
ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. De 
methode Perspectief zorgt ervoor dat we continue blijven 
evalueren of we op de juiste weg zijn met het kind. Door te 
evalueren checken we in wezen bij het kind “vind jij dit ook 
oké, zijn we op de goede weg?”.

Daarnaast zorgen we voor individueel afgestemde 
dagprogramma’s, waarin de wensen en behoeften van het 
kind centraal staan. We sluiten zoveel mogelijk aan op 
het ritme van het kind en geven de kinderen binnen het 
programma keuzes op maat. De meeste kinderen op
KDC AandachtsLab zijn in staat om in het hier en nu keuzes 
te maken. Is het vanuit lust/onlust (sensatiefase) of vanuit 
herkenning (klikfase). Begeleiders maken hier binnen het 
Individuele programma van het kind zoveel mogelijk ruimte 
voor.

MEDEZEGGENSCHAP  I  Gezien de schaalgrootte van 
KDC AandachtsLab is er geen cliëntenraad.
Bij KDC AandachtsLab hebben we te maken met kinderen 
die, vanwege hun beperkingen, niet in staat zijn om de 
medezeggenschap vorm en inhoud te geven. In de Raad 
van Bestuur zitten drie ouders met een kind op 
KDC AandachtsLab die de medezeggenschap van de 
kinderen vertegenwoordigen.
 
Vrijheidsbeperkingen, nee tenzij… 
Als een kind niet kan doen wat hij wil doen of niet zelf 
kan beslissen, dan praten we over vrijheidsbeperkingen. 
Uitgangspunt binnen KDC AandachtsLab is dat er geen 
vrijheidsbeperkingen worden toegepast tenzij er sprake is 
van ernstig nadeel en er geen alternatieven zijn. Wanneer 
dit het geval is, gebeurt dit te allen tijde in afstemming 

met de ouders met wettelijk gezag van het kind. 
Voorkomende vormen van vrijheidsbeperkingen binnen 
KDC AandachtsLab in 2019 waren WGBO-maatregelen 
(Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst): 
heupgordel, rolstoelriem, zitbroek, borstfixatie, fixatie 
voeten, rolstoelblad, hek douchebrandcard, bedbox, 
bedhekken, sondevoeding, verzorging door twee 
personen, sommige (buiten-)deuren altijd (of soms) 
op slot en een aantal deurklinken omhoog. Daarnaast 
is er continue cameratoezicht op KDC AandachtsLab, 
hetgeen is besproken met de ouders en opgenomen in de 
ondersteuningsplannen. Er is geen sprake van verzet.

WET ZORG EN DWANG  I  1 januari 2020 wordt de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(BOPZ) vervangen voor de Wet zorg en dwang (Wzd). 
Binnen het KDC AandachtsLab heeft de orthopedagoog 
in 2019 kennis opgedaan en de nodige voorbereidingen 
in kaart gebracht door een bijeenkomst Wzd voor 
ouderinitiatieven van wooninitiatieven en een Wzd-dag 
van ’s Heeren Loo bij te wonen. Daarnaast is contact 
opgenomen met Middin om te onderzoeken op welke wijze 
de Wzd en het daarbij horende stappenplan uitgevoerd 
dienen te worden binnen het KDC AandachtsLab. 
In 2020 staat de invoering van de Wzd op de planning. 
De bovenstaande vragen worden verder onderzocht, 
mogelijk in samenwerking met Middin. Daarnaast worden 
alle medewerkers en ouders van het KDC AandachtsLab 
geïnformeerd over de Wzd en wat dit betekent voor de 
kinderen.

PRIVACY  I  We willen op een goede manier omgaan 
met alle persoonsgegevens die we verwerken binnen 
KDC AandachtsLab. Wij verwerken persoonsgegevens 
van de kinderen, medewerkers, vrijwilligers en andere 
betrokkenen. Hierbij houden we ons aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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De AVG is een Europese verordening die regels stelt voor 
gegevensverwerkingen en heeft als doel persoonsgegevens 
te beschermen.

De persoonsgegevens zijn voor een belangrijk deel 
behandel- en ook medische gegevens van de kinderen. 
Dit betreft zeer gevoelige gegevens. Deze gegevens zijn 
noodzakelijk om een goede behandeling te kunnen geven.   

KDC AandachtsLab gaat zeer zorgvuldig met deze 
gegevens om en draagt ook zorg voor een goede 
informatiebeveiliging. Gevoelige gegevens worden 
versleuteld verzonden (via Zorgmail) en fysieke dossiers 
worden altijd in gesloten dossierkasten opgeborgen.  
Gevoelige (behandel) gegevens kunnen en mogen alleen 
worden ingezien en verwerkt door daartoe bevoegde 
medewerkers. 

KDC AandachtsLab heeft een privacy-reglement opgesteld 
waarin beschreven staat op welke wijze zij op een 
praktische en toegankelijke manier uitwerking geeft aan 
de geldende privacyregels in de AVG en sectorspecifieke 
wetten.  

KDC AandachtsLab heeft een actueel register van 
verwerkingen. Daar waar KDC AandachtsLab inhoudelijk 
samenwerkt met andere hulpverleningsinstellingen 
worden ook inzake de uitwisseling van persoonsgegevens, 
indien dat aan de orde is, afspraken gemaakt.

Er is een bewustwordingsbijeenkomst privacy met de 
medewerkers geweest. Minimaal twee keer per jaar zal 
het onderwerp privacy en informatiebeveiliging onder 
de aandacht van medewerkers en vrijwilligers gebracht 
blijven worden. 

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER 
AANDACHT VOOR ‘RUIMTE VOOR EIGEN REGIE’ 

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020

  - Alert blijven op vrijheidsbeperking/ 
 vrijheid ruimte.
 - Grondbox of afgebakende veilige  
 plek wordt gemist om minder  
 directe beperkingen te geven.
 - Bewust blijven van de   
 mogelijkheden die het kind heeft.

- Door kleinschaligheid en intensieve  
 begeleiding is er veel ruimte voor  
 eigen regie en hoeft.
 vrijheidsbeperking nauwelijks  
 ingezet te worden.
 - We kijken goed naar wat  de
 kinderen vragen en nodig hebben.
 Er wordt gekeken naar 
 mogelijkheden die de kinderen zelf 
 hebben om mee te kunnen   
 beslissen.

- Omzetten BOPZ naar Wzd in   
 verband met overgangsjaar.
-  Kritisch blijven op zo min mogelijk  
 onvrijwillige zorg.
-  Procedure in geval van   
 datalekken opstellen en reglement  
 cameratoezicht opstellen.
- Invoering van NEN Normen   
 voor informatiebeveiliging voor de  
 zorgsector (NEN 7510, 7512, 7513) 
 voor het verstevigen van de 
 beveiliging van privacygevoelige 
 gegevens.
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3. AANDACHT VOOR ‘DE ERVARINGEN VAN DE KINDEREN’

We vinden het belangrijk dat onze ondersteuning en zorg 
aansluit op de vraag van de kinderen. In 2019 is tijdens de 
intake- en perspectiefgesprekken nauw overleg geweest 
tussen de persoonlijk begeleider, orthopedagoog en ouders 
over passende zorg.
Tijdens alle gesprekken met ouders is gevraagd naar hun 
ervaringen en tops & tips. Ouders zijn overwegend zeer 
tevreden en vinden KDC AandachtsLab een fijne plek voor 
hun kind. 

Tips die we terugkregen waren bijvoorbeeld: 
-  zorgen dat een kind zoveel mogelijk een vaste 
 begeleider heeft.
-  terughoudendheid in een-op-een-contact tussen kind en 
 vrijwilliger.

In 2019 zijn we gestart met het onderzoeken welk 
cliëntervaringsonderzoek past bij de kinderen van 
KDC AandachtsLab. 

Het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek is verplicht 
vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. ‘Dit vind 
ik ervan!’ is een erkend instrument vanuit de waaier 
cliëntervaringsinstrumenten voor mensen met EMB. 
Binnen dit instrument lijkt de variant ‘Ik Toon’ het meest 
passend. 

DIT VIND IK ERVAN!  I  Met behulp van het 
cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan’ luisteren we 
naar het kind en zijn vertegenwoordigers en onderzoeken 
we de persoonlijke ervaringen, wensen en behoeften. Aan 
de hand van tien thema’s krijgen begeleiders inzicht waar 
het kind tevreden over is, verandering wenst en wat het 
belangrijk vindt.

Ik toon
‘Ik toon’ is de variant van ‘Dit vind ik ervan’ speciaal voor 

cliënten die niet of nauwelijks kunnen praten. Hiermee 
filmen we de non-verbale signalen die een kind laat zien 
waarna betrokkenen, zoals de begeleider van het kind 
en zijn vertegenwoordigers, deze beelden gezamenlijk 
bespreken en onderzoeken. Hieruit maken zij een beeld op 
van hoe het met het kind gaat. De informatie kan gebruikt 
worden om nog beter passende zorg op maat aan te 
bieden.

KLACHTEN EN VRAGEN  I  We streven ernaar de 
ondersteuningsvraag van het kind zo goed mogelijk te 
verstaan en hierin zo zorgvuldig mogelijk te handelen. 
Toch kan een situatie ontstaan waarbij het kind of de 
vertegenwoordiger ontevreden is over de ondersteuning of 
de wijze van benadering. Het uitgangspunt is dat onvrede 
en klachten zoveel mogelijk dáár worden opgelost waar 
deze ontstaan, dus op de werkvloer in de zorgverlening en 
ondersteuning.

We gaan bij onvrede graag in gesprek met 
vertegenwoordigers van het kind (aangezien het kind 
zichzelf niet verbaal kan uitdrukken). De gesprekken 
vinden bij voorkeur plaats met de betrokken 
medewerker(s) of zo nodig met de teamleider. Als dit 
niet zorgt voor een gewenste oplossing kunnen zowel 
het KDC als de vertegenwoordiger ondersteuning krijgen 
van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het 
Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijk klachtenportaal 
waar KDC AandachtsLab de klachtenregeling heeft 
ondergebracht.

Als de vertegenwoordiger of zorgaanbieder niet tevreden is 
over de oplossing en/of de behandeling van een klacht, dan 
kan de klacht worden voorgelegd aan de onafhankelijke 
Geschilleninstantie KPZ.

In 2019 zijn er geen klachten ingediend.
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VERTROUWENSPERSOON  I  KDC Aandachtslab vindt 
het belangrijk om een veilige werkomgeving te bieden. 
Een omgeving waar respectvol met elkaar wordt 
omgegaan. Dit betekent dat seksuele intimidatie, pesten, 
schelden, agressie, geweld en discrimineren niet wordt 
geaccepteerd.

KDC AandachtsLab heeft per september 2019 een externe 
vertouwenspersoon aangesteld:

De externe vertrouwenspersoon kan benaderd worden als 
er sprake is van ongewenste omgangsvormen en dit niet 
met de teamleider en/of het bestuurslid P&O besproken 
kan worden. 

De vertrouwenspersoon kan:
- Een luisterend oor bieden
- Adviseren over volgacties
- Bijstaan tijdens gesprekken
- Bemiddeling inzetten
- Zoeken naar geschikte oplossingen
- Eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties
- Assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte
- Preventief voorlichting geven
- Problemen signaleren en mensen hierop wijzen

De vertrouwenspersoon is in 2019 niet benaderd door 
medewerkers.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER 
AANDACHT VOOR ‘DE ERVARINGEN VAN DE 
KINDEREN’

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020

  - Goed om onderzoek te doen naar 
 de ervaringen.
 -  Blijven zoeken naar mogelijkheden 
 hoe de kinderen zichzelf duidelijk 
 kunnen maken.

 - Door het Perspectief en LACCS is 
 er veel contact met de ouders.
- Om het dagprogramma zo goed 
 mogelijk ‘op maat’ te maken 
 voor elk kind, zijn er regelmatig 
 aanpassingen in het programma 
 die tot verbetering leiden. Er wordt 
 goed geluisterd naar wat de ouders 
 willen voor hun kind. Er wordt met 
 het hele team meegedacht over 
 acties die kunnen worden 
 ondernomen of ingezet. 

- Uitvoeren cliëntervaringsonderzoek 
 (Ik toon).

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020
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4. AANDACHT VOOR ‘SAMENSPEL TUSSEN HET KIND, MEDEWERKERS, OUDERS, THERAPEUTEN
 EN VRIJWILLIGERS’ 
Een prettig, menselijk en warm contact is van wezenlijk 
belang. Voor iedereen, mét of zonder beperkingen. Contact 
is de basis van gehechtheid, van basisvertrouwen in de 
belangrijke mensen om je heen. Het vertrouwen dat de 
ander je zal troosten bij verdriet of je zal helpen als je pijn 
hebt. Contact is nodig om je mens te voelen.

Het contact met mensen met EMB verloopt vaak niet 
vanzelfsprekend. Dit heeft een grote impact op de mate van 
gehechtheid, op het basisvertrouwen. Mensen met EMB die 
onvoldoende basisvertrouwen hebben, laten vaak opvallend 
gedrag zien. Bijvoorbeeld claimend gedrag of ze weren 
contact af. Ook hebben ze vaak moeite met het reguleren 
van hun emoties en hun alertheid. Gedrag dat niet altijd 
direct doet denken aan problemen in het contact.

Contact is een voorwaarde voor een goed leven, en dus niet 
hetzelfde als, communicatie. Bij communicatie gaat het 
erom dat je elkaar iets duidelijk maakt. Het draait om een 
boodschap, om het overdragen van informatie aan elkaar. 

De ene persoon probeert de ander, bewust of onbewust, 
iets duidelijk te maken. Bij communicatie gaat het om 
begrijpen en begrepen worden. Contact, ook wel interactie 
of verbinding genoemd, gaat vooraf aan het communiceren. 
Je kunt zeggen dat dit het begin van de communicatie is, 
het startpunt. Contact betekent dat je bij elkaar betrokken 
bent, dat je aandacht hebt voor elkaar, dat je met elkaar in 
verbinding staat. 

Alle kinderen bij KDC AandachtsLab kunnen niet praten. 
Communiceren doen ze dus niet met woorden, maar met 
geluiden, mimiek en spierspanning.

Doordat we bij KDC AandachtsLab werken met één 
begeleider per twee kinderen kunnen (soms minimale) 

signalen van de kinderen, waarmee het aangeeft iets wel/
niet te willen, worden opgemerkt en herkend.

Bij EMB kinderen werkt totale communicatie vaak het 
beste. Wij zetten daarom ter ondersteuning en bevordering 
van communicatie diverse middelen in zoals foto’s, 
pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal.

Naast contact als basis, wordt onderzocht welke (mix 
van) communicatiemiddelen het beste past bij het kind. 
(gesproken taal, gebaren, picto’s , foto’s, mimiek)

BEJEGENING  I  De kinderen worden bij KDC AandachtsLab 
aangesproken met hun naam als ze een activiteit gaan 
doen. De kinderen worden aangesproken op een manier 
die bij hun leeftijd én bij hun ontwikkelingsniveau past. 
Activiteiten worden door middel van totale communicatie 
aangekondigd, passend bij het kind en begeleiders geven 
de kinderen voldoende tijd om te reageren. Kinderen 
worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen en 
eigen regie te hebben. Tijdens de gezamenlijke activiteiten 
is er aandacht voor bejegening bij de kinderen onderling 
(op hun beurt wachten, door middel van het kijken naar een 
foto een ander kind de beurt geven).

We praten niet óver de kinderen maar mét de kinderen.

1 + 1 + 1 = 4

De ontwikkeling van de kinderen wordt optimaal 
gestimuleerd als de begeleiding, therapeuten én ouders 
samenwerken aan de doelen. Een multidisciplinaire 
aanpak! 

Hiervoor is goede communicatie tussen ouders, 
begeleiders en therapeuten onlosmakelijk.
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Een goede verbinding tussen ouders en begeleiding is van 
groot belang. Dagelijks wordt door ouders en begeleiders 
in een (heen en weer) schriftje onder andere beschreven 
wat het kind heeft meemaakt, hoe een kind zich voelde en 
hoe er gewerkt is aan de doelen. 

Er is wekelijks een multidisciplinair overleg met de 
begeleiders en therapeuten. Vragen over en weer worden 
gesteld, en urgente zaken worden besproken. Ook wordt 
het dagprogramma per kind afgestemd.

Tijdens de evaluaties en perspectiefbesprekingen met 
begeleidster, therapeuten, orthopedagoog en ouders 
worden doelen geëvalueerd en nieuwe doelen vastgesteld. 

VRIJWILLIGERS  I  De vrijwilligers bij KDC AandachtsLab 
ondersteunen de medewerkers bij activiteiten en doen 
diverse werkzaamheden in, om en voor KDC AandachtsLab.
Vrijwilligers nemen geen medische, verpleegkundige of 
verzorgende handelingen over van de begeleiders. De 
vrijwilliger voert alleen de taken uit die aan hem/haar 
gevraagd zijn door de begeleidster. De begeleiders zijn 
eindverantwoordelijk.

De inzet wordt gecoördineerd door de vrijwilligers- 
coördinator. De vrijwilligerscoördinator doet de werving 
van de vrijwilligers, maakt de afspraken met hen en 
houdt een vinger aan de pols hoe het gaat. Ze maakt de 
vrijwilligersovereenkomsten en jaarlijks wordt er met 
vrijwilligers een evaluatie gedaan waarvan een verslag 
wordt gemaakt. 

In het handboek vrijwilligers wordt beschreven hoe we 
de inzet van vrijwilligers regelen en welke afspraken we 
hiervoor hebben gemaakt.

Tijdens de evaluatiegesprekken in 2019 is besproken wat 
de vrijwilligers prettig vinden aan het werk bij 
KDC AandachtsLab en wat beter kan.... 

Bijgaand een aantal uitspraken: 
- Ik ben zeker tevreden met de taken: helpen bij de zorg 
 en ontwikkeling van de kinderen op de groep. Blij dat 
 ik alle rompslomp die ik eerder moest doen, tijdens mijn 
 baan op een kinderdagcentrum, nu niet meer hoef te 
 doen als vrijwilliger.
- Alles binnen KDC AandachtsLab is perfect geregeld. De 
 organisatie hangt niet aan elkaar, maar is gestroomlijnd. 
 De betrokkenheid en omgang met de kinderen is 
 fantastisch. Als busbegeleider heb ik inzicht wat 
 de kinderen tijdens de rit voor aandacht, of juist geen 
 aandacht, nodig hebben.
- Ik vind het leuker dan verwacht bij KDC AandachtsLab. 
 Ik voel me welkom. Het is een fijn team en ik kan hier 
 meer dan ik had verwacht. Ook gezien het feit dat ik zelf 
 in een rolstoel zit… Het vrijwilligerswerk hier maakt 
 me vindingrijk.
- Ik ervaar de werksfeer als zeer prettig. Ik voel me 
 opgenomen in het team. Het voelt als écht werk, en niet 
 als vrijwilliger. Het is een fijn en veilig team!
- Ik vind het fijn om op KDC AandachtsLab 
 vrijwilligerswerk te doen, zodat de begeleiders meer tijd 
 hebben voor de kinderen. Ik voel me gewaardeerd. 
 Laatst was ik op vakantie en hadden ze me echt gemist!
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WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER AANDACHT VOOR ‘SAMENSPEL TUSSEN HET KIND, MEDEWERKERS, 
OUDERS, THERAPEUTEN EN VRIJWILLIGERS’

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020

  - Het is nog niet altijd duidelijk hoe 
 het handig is om te communiceren 
 met ouders. De ene ouder reageert 
 goed op e-mail, de ander kan 
 je beter bellen. Daardoor 
 krijg je niet altijd respons via het 
 communicatiekanaal wat gebruikt 
 wordt.
-  Communicatie middels het schriftje 
 blijft een struggle. Kost veel tijd 
 tijdens kind-tijd.
- Teamoverleggen inhoudelijk per 
 kind mogen nog meer. Misschien 
 jaarlijks met ouders?
-  Meer ondersteuning van 
 vrijwilligers in huishoudelijke taken 
 op specifieke momenten (lunch etc).
-  Soms verstandiger om betaalde 
 hulp van buitenaf te vragen. Goed 
 afwegen. Bijvoorbeeld met ICT 
 en inrichting van de Onedrive. 
 Mogelijk was het handiger/sneller/
 minder frustrerend geweest 
 wanneer dit uitbesteed was aan 
 betaalde hulp. Alles zelf doen hoeft 
 niet altijd goedkoper te zijn.
-  Samenwerking bestuur en team 
 kan beter en met korte lijnen.

 -  Korte lijnen met ouders wordt 
 ervaren als erg prettig.
 -  Alle medewerkers worden gezien 
 als bekwaam en bevoegd voor de 
 kinderen.
- Gevoel dat medewerkers als team 
 worden gezien.
 - Iedereen staat open voor 
 samenwerking om het beste uit het 
 kind te halen.
 -  Positieve feedback en goede 
 samenwerking tussen begeleiders, 
 kind en ouders.
-  Door inzet van vrijwilligers kunnen 
 begeleiders meer gericht zijn op 
 het kind en kunnen ook vrijwilligers 
 meebouwen aan ontwikkeling.

- Communicatiepaspoort per kind 
 maken, zodat voor alle betrokkenen 
 duidelijk is hoe elk kind 
 communiceert (uitgevoerd door 
 student pedagogiek).
-  Contact coaching, vanuit methode 
 ‘5 olifanten’ (methode voor 
 verbeteren contact tussen 
 begeleiders en kinderen met EMB) 
 door orthopedagoog.
- Onderzoeken of online zorgportaal 
 ‘Caren zorgt’ de communicatie 
 tussen ouders-begeleiders kan 
 verbeteren.

OUDERS, THERAPEUTEN EN VRIJWILLIGERS’

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020



KDC AandachtsLab  I  kwaliteitsrapport 2019  I  24

5. AANDACHT VOOR ‘BORGING VAN VEILIGHEID IN ZORG EN ONDERSTEUNING’

Veiligheid vormt de basis voor kwaliteit van zorg, het 
heeft continu onze aandacht. De kinderen (en hun ouders) 
moeten erop kunnen vertrouwen dat we er alles aan doen 
om hen een veilige omgeving en een veilig gevoel te geven. 
Daarom hebben we met elkaar heldere afspraken gemaakt 
over onder andere incidenten registreren en melden, 
medicatieveiligheid, voorbehouden risicovolle handelingen 
en de meldcode.

Een voorwaarde voor veilige zorg is dat medewerkers 
zich veilig voelen in het team. Met steun van elkaar en 
de vrijwilligers heerst er een open sfeer in 
KDC AandachtsLab. Communicatie waarin we elkaar 
feedback geven en ontvangen en een klimaat waarin 
we van fouten mogen leren.

Een deel van veiligheid in zorg is het op de juiste en 
eenduidige manier omgaan met risicovolle handelingen. 
In 2019 zijn de medewerkers geschoold in: voeding 
toedienen via een maagsonde en het toedienen van 
zuurstof volgens individueel protocol. Ook is er een 
scholing epilepsie geweest. In 2020 worden de medische 
scholingen herhaald en wordt een cyclus opgesteld om 
bevoegd en bekwaam te blijven. 

LEREN VAN INCIDENTEN  I  Het kan ondanks alle 
zorgvuldigheid gebeuren dat er een fout wordt gemaakt 
of dat er een gevaarlijke situatie ontstaat tijdens de 
zorg aan kinderen op KDC AandachtsLab. Het melden 
van calamiteiten aan de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (WKKGZ) in artikel 11,1e lid onder a. 

Binnen KDC AandachtsLab vinden we het belangrijk 
dat onzorgvuldigheden, calamiteiten en incidenten 
geregistreerd worden. Doel is dat bevindingen besproken 
worden om ervan te leren om zo de zorg of de werksituatie 

te verbeteren. Alle medewerkers (begeleiders, invallers, 
vrijwilligers, stagiaires) moeten incidenten in het formulier 
‘Melding incidenten, ongevallen, bijna ongevallen’ (MIO) 
registreren. 

In 2019 zijn in totaal zeven incidenten geregistreerd. In 
drie gevallen was het een incident waarbij niemand schade 
heeft opgelopen en er geen extra zorg nodig was. In de 
vier andere gevallen was dit wel zo, echter gelukkig in 
beperkte mate. Er zijn geen meldingen gedaan bij het IGJ, 
omdat er bij alle zeven incidenten geen sprake was van 
ernstige/psychische schade en geen tekortkoming in de 
zorgverlening. 

MEDICATIEBELEID  I  Bij het toedienen van medicatie is 
zorgvuldigheid van groot belang. Om bij het toedienen 
van medicatie het risico op fouten zo minimaal mogelijk 
te maken, zijn binnen KDC AandachtsLab een aantal 
voorwaarden opgesteld. Alle begeleiders zijn bevoegd en 
bekwaam op het gebied van toedienen medicatie. Alleen 
strikt noodzakelijke medicatie wordt toegediend op 
KDC AandachtsLab. Op de medicatie moet een sticker van 
de apotheek zitten met hierop de naam en geboortedatum 
van het kind, voorschrijvend arts en toedieningsvoorschrift. 
Ouders ondertekenen de medicatielijst voor medicatie 
die op het KDC AandachtsLab wordt gegeven en zijn 
verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen en 
bijwerkingen. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de 
aftekenlijst en spreken dagelijks af wie verantwoordelijk is 
voor welk kind. Er wordt altijd een dubbelcheck uitgevoerd 
bij bereiden en toedienen. Op het moment dat er iets niet 
goed gaat wordt een medicatie-incident in het systeem 
gemeld. In 2019 zijn er geen medicatie-incidenten gemeld.

De medicatie is veilig opgeborgen in een (voor de kinderen 
niet toegankelijke) medicijnkast.



KDC AandachtsLab  I  kwaliteitsrapport 2019  I  25

VEILIG PAND  I  In 2018 is een oude kleuterschool 
omgetoverd tot een bijzonder kinderdagcentrum geschikt 
voor onze doelgroep kinderen. Als je binnenkomt valt 
meteen op dat het erg ruim en licht is en niet echt een 
medische uitstraling heeft ... maar juist hip en gezellig! 

Het is een pand met voldoende mogelijkheden om kinderen 
veilig te laten bewegen, te beleven en om te participeren 
(mee te doen).

Naast de twee groepsruimtes, is er een therapieruimte, 
een snoezelruimte en een keuken waarin speciaal plek is 
voor de kinderen om echt mee te doen met activiteiten in 
de keuken. 

Bij de afwerking en inrichting is rekening gehouden met de 
keuze van de materialen zodat ze veilig, vuilafstotend en 
makkelijk in onderhoud zijn.

Hulpmiddelen zoals tilsystemen, hoog-laag brancards, 
bedden en stoelen worden jaarlijks onderhouden en 
gekeurd.

COMFORT  I  Het gehele pand is voorzien van 
vloerverwarming. De akoestiek in het pand is nog niet 
goed. Vanwege de hoge open nok in de groepsruimtes en 
kinderen die veel hoge geluiden maken is er veel (na)galm. 
We hebben metingen laten uitvoeren door Easy Noice en 
advies gekregen voor akoestische oplossingen. Actiepunt 
voor 2020.

VEILIG  I  De kinderen van KDC AandachtsLab zijn niet 
zelfredzaam. De risicoclassificering is hoog. 

De brandmeldinstallaties zijn conform het programma 
van eisen vanuit NEN 2523:2009 uitgevoerd.
Het pand is voorzien van een beveiligingsinstallatie tegen 
inbraak (Galaxy inclusief doormelding)
Er is 24 uur per dag toezicht door middel van negen 
infraroodcamera’s (zeven binnen en twee buiten).
In 2019 hebben we door ISS Facility Services een Risico-
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren. 
Deze geeft inzicht in arborisico’s en de vigerende 
wetgeving. In het bijbehorende Plan van Aanpak staan de 
beheersmaatregelen die aan deze risico’s voorafgaan.

Belangrijkste aandachtspunten:
- Arbobeleid op schrift stellen.
- BHV/ontruimingsplan afronden (BHV opleiden 
 medewerkster en ontruimingsoefening).

Opvolging van de acties voortkomend uit het Plan van 
Aanpak zijn direct opgestart. Sommige acties worden 
afgerond in 2020.

THERAPEUTISCH ZWEMBAD  I  Bewegen staat centraal 
bij KDC AandachtsLab, maar vanwege de beperkingen 
van de kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Warm water 
is uitermate geschikt voor EMB kinderen om te rekken, 
strekken en bewegen, maar juist ook om bepaalde 
spieren te ontspannen (spasme) en gewrichten te 
ontlasten. Om deze redenen zijn we in 2019 gestart met de 
fondsenwerving én het uitwerken van alle plannen, zodat 
we in 2020 kunnen gaan starten met de bouw van ons 
therapeutisch zwembad.
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WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER 
AANDACHT VOOR ‘BORGING VAN VEILIGHEID IN 
ZORG EN ONDERSTEUNING’

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020

  -  Camera’s geven gevoel van ‘valse 
 veiligheid’. Niet alles is te zien op 
 beeld.
 -  Altijd alert blijven op de  
 veiligheid, rekening houdend met de 
 vrijheidsbeperking ervan.
 -  Bewust blijven van risico’s. 

 - Incidenten terug kunnen kijken via 
 camera’s bleek handig. 
-  Medewerkers zijn erg bewust van 
 veiligheid.
 -  Spullen worden goedgekeurd en 
 gecheckt.
 -  Er wordt adequaat gehandeld na 
 incidenten.

- Alle medewerkers BHV/EHBO 
 opleiden.
- BHV/ontruimingsplan afronden 
 en ontruimingsoefening op locatie 
 organiseren.
- Zorgen voor akoestische 
 oplossingen van de groepsruimtes, 
 zodat er minder hinder is van geluid 
 en galm.
- Start verbouwing therapeutisch 
 zwembad.
- Structuur in (medische) scholingen. 
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 6. AANDACHT VOOR ‘BETROKKEN EN VAKBEKWAME MEDEWERKERS’

Kinderen met Ernstig Meervoudige Beperkingen 
vragen zeer specialistische zorg en begeleiding. Bij het 
ondersteunen van kinderen met EMB komen vele disciplines 
samen. De begeleider moet interdisciplinair kunnen werken 
en in staat zijn de adviezen en zienswijzen van deskundigen 
uit verschillende disciplines, en van ouders/familie, samen 
te voegen in één begeleidingsplan. Bij KDC AandachtsLab 
wordt er niet alleen gekeken naar de beperkingen maar ook 
naar de mogelijkheden van de kinderen.

TEAM KDC AANDACHTSLAB  I  Het team bestaat uit vijf 
vaste begeleiders en een teamleider. Bij vervanging 
van ziekte of vakantie worden vaste ZZP’ers ingezet. 
De orthopedagoog is één dag per week aanwezig 
(gedetacheerd via ‘s Heeren Loo). Binnen het team 
stimuleren we samenwerking en leren we van elkaars 
kennis, kunde en ervaringen. We moeten op elkaar kunnen 
rekenen op het moment dat het moeilijk wordt en delen 
ook momenten van vreugde en plezier. Hier investeren we 
graag in. Het is een klein, vast team waardoor de lijnen 
kort zijn. Het team vult elkaar goed aan en staat open voor 
nieuwe initiatieven. 

Binnen KDC AandachtsLab vinden we het belangrijk om 
jongeren enthousiast te maken voor het werken met 
kinderen met EMB. In 2019 hebben drie stagiaires een 
maatschappelijke stage bij ons gelopen. Deze stagiaires 
kwamen van vmbo, havo en vwo. 

KDC AandachtsLab is in 2019 aangemeld bij de SBB 
(Samenwerkingsorgaan Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) 
en is vanaf maart 2019 erkend als leerbedrijf. We kunnen 
stagiaires aannemen van de mbo-opleidingen Persoonlijk 
begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen. In 2019 zijn twee begeleiders 
gecertificeerd om (mbo-) stagiaires te begeleiden en de 
bijbehorende examens af te nemen. 

TEAMREFLECTIE  I  We vinden het belangrijk dat onze 
medewerkers regelmatig stilstaan bij hun eigen rol en 
positie binnen het team. Reflectie op het eigen handelen 
vergroot de professionaliteit van de medewerker en het 
team. Medewerkers gaan elkaar beter begrijpen waardoor 
het onderling vertrouwen groeit.

Teamreflectie is voor het team leerzaam, verbindend, 
biedt ontwikkeling in de samenwerking en stimuleert het 
lerend vermogen. Dit draagt bij aan een verdieping in de 
samenwerking en dit is een belangrijke randvoorwaarde 
voor goede zorg voor de kinderen bij KDC AandachtsLab. 

Tweemaal per jaar reflecteert het team met elkaar. Tijdens 
de eerste teamdag in april, is onder leiding van Workboost, 
gesproken over welke sfeer het team wil en welke 
gedragingen erbij horen. Zo is afgesproken dat men samen 
gaat werken aan een veilige, open, leerzame, uitdagende, 
kritische en humoristische sfeer. En er is afgesproken wat 
men van elkaar verwacht. Denk bijvoorbeeld aan actief 
meedenken, luisteren, eerlijkheid, hulpvragen stellen en 
grenzen aangeven. 

Daarnaast is tijdens de teamdag vormgegeven aan de visie 
en waarden van KDC AandachtsLab. De waarden ‘kwaliteit, 
samen en persoonlijk’ zijn concreet vertaald naar houding 
en gedrag en hoe dit in de praktijk in te zetten samen met 
de therapeuten en de vrijwilligers.  

Aan het einde van het jaar hebben de medewerkers elkaar 
gereflecteerd op elkaars functioneren en zijn nadere 
afspraken gemaakt over verbeterpunten. 

Daarnaast wordt door het team gewerkt met een kort 
cyclische Plan Do Check Act (PDCA). Wekelijks wordt 
met elkaar gedurende een check-out stil gestaan bij hoe 
het gaat. Gedurende deze check outs geeft men elkaar 
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feedback en worden afspraken gemaakt. Besproken 
acties worden genoteerd en elke check-out doorgenomen. 
Doordat veel nieuw was en niet altijd iedereen bij de 
check-out kon zijn, is het niet gelukt om wekelijks deze 
check-outs te doen. Om te zorgen dat dit wel structureel 
plaatsvindt, wordt voor 2020 een planning gemaakt van de 
check-outs. Ook krijgt het goed doorlopen van de PDCA-
cyclus in 2020 extra aandacht. 

TRAININGEN EN SCHOLINGEN  I  We willen onze 
medewerkers boeien en binden door hen onder 
andere scholing aan te bieden. We motiveren en 
professionaliseren hen met ruimte voor het ontwikkelen 
van vakmanschap. Uiteindelijk willen we natuurlijk de 
beste medewerkers die ook lang bij KDC AandachtsLab 
blijven werken.

Er zijn in 2019 diverse trainingen en scholingen gevolgd 
door het team. Een aantal trainingen gericht op het werken 
met de methodes, de verplichte medische scholingen, 
maar ook trainingen gericht op het vergroten van EMB 
kennis.

Methodisch
- Methode Perspectief
-  Methode EMB beweegprogramma ‘Uit eigen Beweging’.
-  Methode LACCS

Medisch
-  Scholing epilepsie, sondevoeding toedienen en 
 zuurstof toedienen
-  Tilscholing

EMB kennis
-  Voorlezen Plus
-  Kanjers in de Keuken
-  EMB Congres
 

VERZUIM  I  We verwachten van medewerkers, teamleider 
en bestuur dat zij er alles aan doen om verzuim zo veel 
mogelijk te voorkomen en/of te verminderen. Wij richten 
onze aandacht op het voorkomen van verzuim, met een 
juiste balans tussen persoon en werk.
Preventief beleid is van belang in het laag houden van 
verzuim. Doordat medewerkers zelf niet altijd door hebben 
dat ze vastlopen, is het nodig dat de teamleider hier te 
allen tijde aandacht voor heeft. We willen op tijd signaleren 
wanneer medewerkers niet meer de juiste fit met het werk 
hebben of te veel (fysiek) belast worden. 
Vanaf de eerste dag van ziekmelding houdt de teamleider 
contact met de medewerker. KDC AandachstLab heeft haar 
verzuimadvies geregeld via AON. Indien een medewerker 
langer dan veertien dagen ziek is, spannen werkgever 
en werknemer zich, samen met de verzuimadviseur van 
AON en mogelijk met de bedrijfsarts van AON, in om de 
getroffen medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk 
te krijgen (volgens Wet verbetering poortwachter). 

Verzuim 2019 cijfers:
- Verzuimpercentage is 0,4 %. 
 Dit is lager dan het gemiddelde in de sector (5,7%).
-  Gemiddelde verzuimduur is 2,6 werkdagen. 
 Dit is gelijk aan gemiddelde in de sector.
- Verzuimfrequentie is 2,1. 
 Dit is hoger dan het gemiddelde van 1,4 in de sector.
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WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER 
AANDACHT VOOR ‘BETROKKEN EN VAKBEKWAME 
MEDEWERKERS’

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2020

 - Voor de medewerkers is er nog 
 geen POP (persoonlijk 
 ontwikkelplan). Medewerkers willen 
 zich ook ontwikkelen.
- Teamreflectie en ontwikkeling 
 blijven zoeken. Wat is je rol in het 
 team, hoe maken we onszelf als 
 team sterker en groeien we verder?
- Studiedagen worden gemist, mogen 
 worden uitgebreid.
- Meer inzicht in de mogelijkheden 
 voor ontwikkeling van de 
 medewerker (welke mogelijkheden 
 zijn er en welk budget is er?).
- Aandacht en tijd voor elkaar wordt 
 soms gemist door weinig contact 
 gedurende de dag.
- Accepteren dat hulp vragen mag!

- Goed team dat elkaar goed aanvult.
-  Veel respect voor elkaar.
-  Samen in ontwikkeling waarbij we  
 openstaan voor elkaars ideeën.
- Iedereen wil meer leren en 
 bekwaam blijven.

-  Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek 
 ‘op maat’ uitvoeren voor 
 medewerkers KDC AandachtsLab, 
 gebaseerd op Gallup.  
- Preventief medisch onderzoek (PMO)
 aanbieden aan medewerkers om 
 gezonde(re) werkomstandigheden   
 te creëren.
- KDC AandachtsLab promoten op 
 mbo-stagemarkt. 
- Beter spreiden van (maatschappelijke) 
 stages.
- Medewerkers bijscholen om 
 stagiaires (nog beter) op te leiden.
- Studiedagen inplannen voor 
 teambuilding en ontwikkeling.
- Om te zorgen voor meer structuur, 
 een rooster maken voor check-outs 
 en goed doorlopen PDCA.
- Om de medewerkers de kans te 
 bieden zich verder te ontwikkelen, 
 een persoonlijk ontwikkelingsplan 
 (POP) per medewerker opstellen.
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7. AANDACHT VOOR ‘GEPRIORITEERDE VERBETERINGEN’

In dit kwaliteitsrapport blikken we terug op 2019, het 
eerste jaar van KDC AandachtsLab. We laten zien hoe 
we in het opstartjaar aan goede zorg hebben gewerkt en 
we hebben aandacht voor de aandachtspunten die we 
aanpakken in 2020. 

Het jaar 2020 staat in het teken van verdere 
professionalisering. 

In het kwaliteitsrapport hebben we per thema 
aandachtspunten voor 2020 geformuleerd. Voor elk van 
deze punten maken we een duidelijk plan van aanpak 
waarin het doel, de planning en de taakverdeling is 
opgenomen. Daarnaast lichten we in dit hoofdstuk de 
aandachtspunten toe die we extra prioriteren om in 2020 
de zorg en ondersteuning voor onze kinderen verder te 
verbeteren. Het spreekt voor zich dat ook voor deze punten 
een plan van aanpak wordt gemaakt. 

De geprioriteerde aandachtspunten voor 2020 zijn: 
- Kwalitatief goede zorg. 
- Communicatie. 
- Werkplezier. 
- Verbouwing van het therapeutisch zwembad.

KWALITATIEF GOEDE ZORG
1. We willen ervaringen van kinderen gebruiken voor het 
 bieden van nog betere, passende zorg.
  - Cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’ 
   (Ik Toon).
2. We willen de kwaliteit aantoonbaar maken.
  - Interne en externe audit laten uitvoeren door 
   PREZO Care.

Achtergrond: PREZO Care is een kwaliteitsmodel dat in 
alle sectoren van de langdurige zorg te gebruiken is. Dit 

kwaliteitsmodel gaat namelijk uit van universele waarden 
in de zorg. Met PREZO Care werken we aan kwaliteit 
aan de hand van de verhalen uit de alledaagse praktijk. 
Ervaringen van de kinderen, verhalen van hun ouders, de 
zorgprofessionals, vrijwilligers, ondersteuners, managers 
en bestuurders; iedereen die betrokken is bij onze zorg- en 
dienstverlening.

PREZO Care helpt ons om organisatiebreed te werken 
met de waarden, regels, dilemma’s en risico’s die uit deze 
ervaringen en verhalen naar boven komen. Dat gaat aan de 
hand van perspectieven en kwaliteitswijzers. PREZO Care 
helpt ons om dat op een cyclische, methodische manier te 
doen. Dit versterkt niet alleen de kwaliteit van zorg maar 
ook het kwaliteitsbewustzijn binnen KDC AandachtsLab.

COMMUNICATIE
1. We willen kinderen meer eigen regie geven door het 
 uitbreiden van de communicatiemogelijkheden.
  - Communicatiepaspoort per kind maken, 
   zodat voor alle betrokkenen duidelijk is hoe elk 
   kind communiceert (uitgevoerd door student 
   pedagogiek).
  - Team opleiden in contact coaching methode 
   ‘5 olifanten’ (methode voor verbeteren 
   contact tussen begeleiders en kinderen met EMB) 
   door orthopedagoog.
2. We willen de communicatie binnen KDC AandachtsLab 
 verbeteren (begeleiders en ouders, bestuur en 
 medewerkers, therapeuten en begeleiders). 
  - Onderzoeken of online zorgportaal ‘Caren 
   Zorgt’ de communicatie tussen ouders en 
   begeleiders kan verbeteren.
  - Intern communicatieplan opstellen.
  - Organiseren van een teamdag/training ter 
   verbetering van de interne communicatie.
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WERKPLEZIER
We willen een fijne werkomgeving bieden voor onze 
medewerkers. We willen beter inzicht krijgen in de 
ambities, tevredenheid, betrokkenheid en wensen van 
de medewerkers door: 
  - Tijdens de jaargesprekken aandacht voor wensen, 
   ambities en persoonlijke ontwikkeling. 
  - Een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke 
   medewerker op te stellen.
  - Uitvoeren van een Gallup medewerkerstevreden-
   heidsonderzoek op maat gemaakt voor 
   KDC AandachtsLab.
  - Twee keer per jaar een sessie met het hele team 
   onder begeleiding van een coach, georganiseerd 
   voor kwaliteit en teamreflectie.

VERBOUWING (THERAPEUTISCH ZWEMBAD)
We willen een therapeutisch zwembad realiseren zodat de 
kinderen van KDC AandachtsLab optimaal kunnen rekken, 
strekken en bewegen. Maar ook om bepaalde spieren te 
kunnen ontspannen en om gewrichten te ontlasten.
  - Voorbereidingen verbouwing zwembad in 
   2020 (onder andere bodem- en milieukundig-
   onderzoek, constructieberekeningen en 
   -tekeningen, definitief ontwerp bouwvergunning, 
   opdrachtverstrekking aannemer).
  - Financiële realisatie (fondsenwerving, 
   gedeeltelijke btw aftrek in verband met verhuur 
   zwembad, subsidie-aanvraag Stimulering bouw 
   en onderhoud sportaccomodaties).
  - Start verbouwing zwembad.
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FIGUUR 3. Kwaliteitskader Toezicht op goed bestuur
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VERANTWOORDING EN TOEZICHT 

DE RAAD VAN BESTUUR  I  De Raad van Bestuur bevordert 
een werkklimaat en een open organisatiecultuur waarin 
algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, 
betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, 
openheid en transparantie belangrijke waarden zijn. 
Waar ruimte is voor het leren van fouten en successen en 
het bespreekbaar maken van dilemma’s. Zij waarborgt 
rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid.

De raad is als geheel, en individuele leden zijn daarvan 
afzonderlijk, aanspreekbaar.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit onbezoldigde 
bestuursleden, die tezamen de stichting besturen en 
de teamleider aansturen, die op haar beurt weer het 
eerste aanspreekpunt is voor de overige medewerkers en 
vrijwilligers. 

De statuten en alle interne reglementen van 
KDC AandachtsLab zijn gepubliceerd op de website 
www.aandachtslab.nl > onze kijk > governance & 
financiële verslagen.

In 2019 is er elf keer vergaderd. Voorafgaand aan de 
vergadering ontvangt het bestuur een rapportage van de 
teamleider. Na afloop van de vergadering ontvangt het hele 
team een terugkoppeling met de belangrijkste punten en 
antwoorden op gestelde vragen.

Belangrijke onderwerpen in 2019 waren:
- Vervoersproblematiek. De vergoeding voor vervoer 
 dekken de vervoerskosten niet. Hierover zijn we in 
 gesprek met de Zorgkantoren DSW en CZ, ministerie 
 VWS en NZa.
- De kaders en verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, 
 klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

- Opzetten kwaliteitsmanagementsysteem.
- Fondsenwerving en organiseren van acties.
- Kwaliteitskader Toezicht op Goed Bestuur bij 
 KDC AandachtsLab (opgesteld volgens eisen IGJ en NZa). 
 Zie figuur 3 op pagina 60.

Taakverdeling 
Voorzitter
 Maud Halkes-Breure
Secretaris 
 Joop Mensch (teruggetreden per 01-05-2019)
 Kim van der Helm-Jaspers (toegetreden per 25-05-2019)
Penningmeester
 Eduard Hoogenboom (toegetreden per 14-06-2019)
Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid
 Inge van Wagtendonk (toegetreden per 14-06-2019)
Portefeuille Facilitaire aangelegenheden
 Maud Halkes-Breure
Portefeuille Communicatie
 Maud Halkes-Breure
Portefeuille Personeel & Organisatie
 Gwendel Kusters
Portefeuille ICT
 Gregory Scholten

Verantwoording  
De Raad van Bestuur heeft in mei 2020 het kwaliteits-
rapport 2019 en de jaarrekening 2019 vastgesteld en 
ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht heeft het kwaliteitsrapport 2019 
en de jaarrekening 2019 goedgekeurd. 

De jaarrekening
De jaarrekening 2019 van KDC AandachtsLab is 
gepubliceerd op de website www.aandachtslab.nl > 
onze kijk > governance & financiële verslagen.
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Financiële instrumenten 
- Een planning- en controlcyclus vanaf het 
 meerjarenbeleid (Koers) tot en met de maandelijkse 
 (financiële) managementinformatie. De planning- en 
 controlcyclus beoogt op een systematische wijze de 
 sturing van de organisatie vorm te geven. Onderdelen 
 daarin zijn onder andere de (meerjaren) begroting, 
 jaarplansystematiek, sturingsinformatie, overlegcyclus 
 en jaarrekening.
- De meerjareninvesteringsbegroting geeft inzicht in 
 de noodzaak voor liquide middelen op basis waarvan 
 besluitvorming kan plaatsvinden. 
- Structurele besprekingen rondom de financiën met de 
 Raad van Bestuur (maandelijks) en Raad van Toezicht 
 (vier keer per jaar)
- Tevens maakt KDC AandachtsLab gebruik van de 
 diensten van het administratiekantoor Erions. Zij vormen 
 een extra paar ogen om eventuele opvallende 
 afwijkingen vroegtijdig te ontdekken. 

RAAD VAN TOEZICHT  I  De Raad van Toezicht heeft tot 
taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van 
Bestuur en de algemene gang van zaken binnen KDC 
AandachtsLab. De raad doet dit vanuit de maatschappelijke 
doelstelling van KDC AandachtsLab. De raad zorgt voor 
een werkbare afstand met de Raad van Bestuur. Bij de 
vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op 
het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen 
van de bij de stichting behorende belanghebbenden af. 
De raad betrekt waar passend ook de maatschappelijk 
relevante aspecten van besturen, toezichthouden, zorg 
bieden en bedrijfsvoering. De rol en bevoegdheden vloeien 
voort uit de statuten. De raad kent geen commissies.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 vijfmaal vergaderd 
met de Raad van Bestuur en heeft eenmaal een eigen 
vergadering zonder leden van het bestuur gehouden. 
De Raad van Toezicht heeft in deze ‘eigen’ vergadering 
vooral gekeken naar wat haar rol moet zijn in de nieuwe 

organisatie en hoe die rol in te vullen. Zij heeft daartoe een 
toezichtkader vastgesteld.   
De Raad van Toezicht heeft in het eerste exploitatiejaar 
van Stichting KDC AandachtsLab vooral gekeken naar de 
opbouw, komen er voldoende kinderen om een gezonde 
exploitatie mogelijk te maken. De raad is tevreden dat dit 
inderdaad is gelukt en dat er aan het einde van 2019 een 
goede bezetting is.

KDC AandachtsLab is een kleine organisatie in opbouw. 
Over het jaar 2019 zal het administratiekantoor Erions een 
zogenaamde samenstellingsverklaring afgeven. 
In 2020 wordt onderzocht of voor KDC AandachtsLab ook 
over de jaren 2020 en verder kan worden volstaan met een 
dergelijke samenstellingsverklaring of dat toch voor een 
zwaardere accountantsverklaring moet worden gekozen.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende drie 
personen. Zij ontvangen geen vergoeding en er zijn geen 
conflicterende belangen.  

Voorzitter: Sander Boeije 
Woonplaats: Zoetermeer
Leeftijd: 50 jaar
Specifieke deskundigheden: toezicht (finance)
Hoofdfunctie: directeur Intergrated Services Facilicom 
Solutions
Relevante nevenfunctie(s): n.v.t.
Datum benoeming: april 2016
 
Plaatsvervangend voorzitter/lid: David Molenaar
Woonplaats: Delft
Leeftijd: 48 jaar
Specifieke deskundigheden: generalist
Hoofdfunctie: managing Director Siemens Gamesa 
Renewable Energy B.V.
Relevante nevenfunctie(s): n.v.t.
Datum benoeming: april 2016
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Lid: Evert den Hartog
Woonplaats: Rijswijk
Leeftijd: 67 jaar
Specifieke deskundigheden: Governancecode Zorg, 
Financiën, P&O, Privacy
Hoofdfunctie: n.v.t.
Relevante nevenfunctie(s): Voorzitter RvT Stichting 
Peuterspeelzalen Leiden eo., lid Rekenkamer 
gemeente Rhenen
Datum benoeming: november 2018

RAAD VAN KWALITEIT  I  De Raad van Kwaliteit is een door 
de Raad van Bestuur ingesteld onafhankelijk adviesorgaan 
bestaande uit professionals die gevraagd en ongevraagd 
adviseren over aspecten van zorgkwaliteit

Samenstelling Raad van Kwaliteit
Kinderarts: Annette van den Elzen 
Specialisatie: EAA
Waar: Reinier de Graaf Gasthuis

Kinderrevalidatiearts: Madlenka van Pomeren
Waar: Basalt 
Kinderfysiotherapeut: Sonja Mensch
Nevenfunctie: wetenschappelijk onderzoek
Waar: Ipse de Bruggen 
Teamleider: Mirjam Peters
Waar: Stichting Zomerkind  
AVG Arts: Tamara Rybak 
Waar: ‘s Heeren Loo

 
In 2019 heeft de Raad van Kwaliteit twee keer overleg 
gehad met de voorzitter Raad van Bestuur, lid Raad 
van Bestuur kwaliteit & veiligheid, teamleider en 
orthopedagoog. De volgende onderwerpen zijn besproken: 
Wet zorg en dwang, Cliënttevredenheidsonderzoek, 
audits /keurmerken, arbobeleid, vaccineren medewerkers 
en kinderen, kwaliteitsmanagementsysteem.

Daarnaast zijn de leden afzonderlijk benaderbaar voor 
advies vanuit hun specialisatie.
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HOE TOT STAND GEKOMEN?

Voor alles is een eerste keer, dus ook voor het schrijven 
van een kwaliteitsrapport. Maud Halkes (voorzitter 
Raad van Bestuur) en Inge van Wagtendonk (bestuurslid 
Kwaliteit & Veiligheid) hebben dit kwaliteitsrapport over het 
eerste functionele jaar van KDC AandachtsLab geschreven. 

De teamleider en de orthopedagoog hebben inhoudelijk 
input geleverd en tegengelezen. De adviseur kwaliteit en 
zorgbeleid van Middin heeft het rapport tegengelezen. Haar 
feedback, opmerkingen en aanbevelingen zijn verwerkt.

Allereerst zijn wij begonnen met deskresearch. Hoe zien 
de kwaliteitsrapporten van vergelijkbare instellingen 
eruit? Tevens hebben wij informatie opgehaald over 
mogelijke verplichtingen ten aanzien van de inhoud van 
een kwaliteitsrapport. Het reflecteren aan de hand van de 
7 landelijk vastgestelde thema’s zorgde voor een duidelijke 
leidraad. 

Het schrijven was een tijdrovende klus. Echter wel een 
klus die ons veel inzichten heeft gegeven over de manier 
waarop wij continue verbetering kunnen borgen bij 
KDC AandachtsLab. De Tops! en Tips! van de medewerkers 
waren helder, eerlijk, confronterend en tegelijkertijd 
opbouwend. Heel bijzonder en fijn om de betrokkenheid 
van de medewerkers op deze manier te zien. 

In maart 2020 zijn we in Nederland (en de rest van de 
wereld) geconfronteerd met de ziekte COVID-19 en de 
noodzakelijke overheidsmaatregelen die als gevolg 
daarvan zijn getroffen. Het niet meer fysiek kunnen 
afspreken met elkaar maakte het afstemmen lastig. 
Ook de extra aandacht die de thuissituatie vroeg, heeft 
gezorgd dat de doorlooptijd van het schrijven lang is 
geweest.

Een aantal leermomenten willen we graag vastleggen.

VAST FORMAT HANTEREN  I  We hebben veel tijd gestoken 
in het bepalen van de elementen en de opbouw van het 
rapport. Het is efficiënt om het huidige format ook de 
komende jaren te blijven hanteren. Daarnaast maakt dit de 
rapporten uit de verschillende jaren goed vergelijkbaar.
 Het is van belang om vooraf de schrijfstijl te bepalen, zoals 
de persoonsvorm van waaruit je schrijft. In ons geval de 
wij-vorm. Dit scheelt veel herschrijven.

TIJDIG STARTEN EN HELDERE OPLEVERMOMENTEN  I  
Het kwaliteitsrapport van een jaar zou eigenlijk 
uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van het 
daaropvolgende jaar gereed moeten zijn. Dit vraagt om een 
tijdige start van het samenstellen en schrijven. Het is onze 
verwachting dat dit makkelijker gaat als je een rapport 
hebt uit een voorgaand jaar. Om de opleverdatum te halen, 
is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de 
oplevermomenten van tekstdelen.

TEGENLEZEN  I  De tekst tegen laten lezen door een 
beperkt aantal betrokkenen is goed bevallen. Het heeft 
voorkomen dat teksten meerdere malen moeten worden 
aangepast.

REFLECTIES OP HET KWALITEITSRAPPORT  I  

Reflectie Middin
De jaarrapportage geeft een volledig beeld van de 
ondersteuning die geboden wordt op KDC AandachtsLab. 
Alle elementen van de organisatie passeren de revue. 
Het geeft een goed beeld van de positieve wijze waarop 
KDC AandachtsLab bezig wil zijn om kinderen met een 
EMB te stimuleren in hun ontwikkeling. Je wordt als 
lezer goed meegenomen in het eerste jaar waarin 
KDC AandachtsLab haar deuren heeft geopend. Het 
voorstellen van de kinderen maakt het een persoonlijk 
rapport. 
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Er worden in de rapportage zaken aangedragen die goed 
gaan maar er is ook ruimte voor zaken die als lastig 
werden ervaren. Het is erg sterk om medewerkers te 
vragen wat hun Tops! en Tips! zijn. De aandachtspunten 
zijn duidelijk beschreven. Goed om te benoemen dat er 
voor alle aandachtspunten plannen van aanpak worden 
gemaakt waarin acties concreter worden uitgeschreven. 
Mooi om een aantal aandachtspunten te prioriteren. De 
geprioriteerde verbeterpunten zijn helder en logisch 
gekozen.  

Het is een aandachtspunt om in de rapportage van 
volgend jaar duidelijk te beschrijven wat de resultaten 
zijn van de ingezette acties. Dit geeft een nog completer 
beeld. 

Vanuit Middin wensen wij jullie veel succes met 
het verder professionaliseren van dit prachtige 
ouderinitiatief!

Reflectie van een ouder
Ik heb het rapport met zeer veel aandacht gelezen. 
Er komt veel op een jonge startende organisatie af en 
dat geldt zeker voor AandachtsLab. De heldere missie 
en visie zorgen ervoor dat ouders bewust kiezen voor 
AandachtsLab en dat schept verplichtingen. Een nieuw 
pand, nieuwe medewerkers, nieuwe vrijwilligers, 
nieuwe kinderen, nieuwe ouders en wettelijke kaders 
en richtlijnen, een complex geheel. 
Het is dan ook fijn om te lezen dat de organisatie in staat 
is om zichzelf kritisch te beoordelen. Het feit dat men het 
meten van de kwaliteit van zorg een uitdaging vindt, toont 
aan dat men haar belofte aan de kinderen en de ouders 
van zeer goede zorg op maat, wil nakomen. 

Gedurende het jaar was duidelijk dat bepaalde zaken 
meer vorm kregen. De interdisciplinaire aanpak 

vraagt nog verbetering en dit is helder benoemd als 
aandachtspunt voor 2020. Het is belangrijk dat er een 
naadloze samenwerking is tussen de begeleiders en 
de therapeuten en dat de ouders vervolgens goed zijn 
aangesloten, de aanpak ondersteunen en deze ook thuis 
hanteren. Maar ook vice versa, als ouder weet je hoe 
jouw kind reageert en ken je hem of haar het beste. 
Dit is van wezenlijk belang voor het bepalen van het 
ondersteuningsplan. 
De heldere uiteenzetting over het methodisch werken 
(met de PDCA-cirkel) geeft mij een goed overzicht van de 
samenhang tussen de verschillende gesprekken. 

De uitwerking van thema 4 ‘Samenspel tussen het kind, 
medewerkers, ouders, therapeuten en vrijwilligers’ is 
helder en dekt de huidige aandachtspunten. De dagelijkse 
communicatie tussen de begeleider en de ouders vraagt 
tijd, maar is van grote waarde om de aanpak thuis en op 
AandachtsLab gelijk te houden (krijgen). Met de grote 
inzet en betrokkenheid toont het team dat zij de sterke wil 
heeft om het beste uit de kinderen te willen halen.

De verbeterpunten zijn in het rapport duidelijk benoemd. 
De uitwerking in concrete plannen van aanpak is 
essentieel ten einde de verbeteringen tijdig door te 
voeren. In die zin is het stellen van de geprioriteerde 
verbeteringen verstandig. Hiermee wordt voorkomen dat 
aan heel veel verbeterpunten tegelijk wordt gewerkt met 
het risico dat niets op tijd klaar is.  

Complimenten en dank voor dit mooie en complete 
kwaliteitsrapport. Het is een bevestiging van de 
professionele aanpak van AandachtsLab. Veel succes met 
de acties om Aandachtslab in 2020 kwalitatief 
weer een beetje beter te maken voor onze kinderen. 
De ambitie om een therapeutisch zwembad te 
realiseren past daar zeker in!
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Reflectie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht reflecteert aan de hand van 
onderstaande vragen. 

1. Is er herkenning? Geeft de rapportage een goed beeld 
 van KDC AandachtsLab? 
 - De Raad van Toezicht herkent de sterke punten uit 
  het kwaliteitsrapport, alsmede de nadruk op 
  kleinschaligheid, de individuele aandacht voor 
  ieder kind en de aanwezigheid van een grote groep 
  vrijwilligers. De teamspirit die in zo’n korte tijd is   
  ontstaan is een groot goed. 
 - AandachtsLab is gestart om betere zorg voor 
  cliënten te verzorgen. Daarbij is noodzaak deze 
  kwaliteit voortdurend te monitoren. De Raad van
  Toezicht hecht grote waarde aan de PDCA-cyclus, 
  zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau   
  en wil op die manier voortdurende verbetering 
  nastreven. Toepassing daarvan en de punten daaruit, 
  zowel de Tops! als de Tips!, open bespreken past bij 
  een organisatie als KDC AandachtsLab.  

2. Deelt de Raad van Toezicht de conclusies en de   
  ontwikkelkansen?
  - De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat de 
   afweging vrijheidsbeperking versus ruimte voor het 
   kind voortdurend bewust wordt gemaakt en dat de 
   medewerkers bewust blijven zoeken naar de 
   mogelijkheden van de kinderen.
  - Toepassing van cliënt-ervaringsonderzoeken is 
   belangrijk om alert te blijven op mogelijke blinde 
   vlekken die kunnen ontstaan. Dit zo nu en dan 
   aanvullen met onderzoek kan daarbij ondersteunen.
  - Goede communicatie en contact met zowel 
   kinderen als ouders is essentieel. Alert blijven op 
   mogelijke verbeteringen daarbij vergt regelmatige 
   agendering van het thema. 
  - Leren van incidenten en ze open bespreken, blijft 
   belangrijk, juist om toekomstige incidenten te 
   voorkomen.
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