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VOORWOORD
Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2020. In dit rapport beschrijven wij hoe wij in 2020 hebben gewerkt aan goede zorg.
Wij benoemen wat goed ging en ook wat de aandachtspunten zijn. Daarnaast hebben wij extra onderwerpen opgenomen
waarmee dit kwaliteitsrapport tevens als jaarverslag geldt.
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 vanuit de landelijke vastgestelde thema’s uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
2020 was door de Corona pandemie een intensief, complex en dynamisch jaar.
Wij hebben de prioriteiten moeten aanpassen om de focus te richten op het beschermen van onze kinderen en
medewerkers tegen het Corona virus. Tegelijkertijd zette iedereen zich met hart en ziel in om met in achtneming van
alle geldende maatregelen toch goede zorg te blijven leveren.
Dit heeft een enorme inzet, flexibiliteit en veerkracht van de medewerkers en het bestuur gevraagd.
In 2020 kreeg ons kleine team te maken met twee langdurig zieke medewerkers en met een zwangerschapsverlof.
Dit zorgde voor inzet van veel nieuwe flexwerkers. De Corona pandemie, het wegvallen van drie vaste medewerkers en
de inzet van nieuwe flexwerkers zijn van invloed geweest op de realisatie van de plannen die onze aandacht vroegen,
zoals gesteld in het Kwaliteitsrapportage 2019. De actiepunten die (nog) niet zijn afgerond, behouden onze aandacht in
2021 en hebben wij in dit kwaliteitsrapport opnieuw opgenomen.
Wij hebben alle afgeronde aandachtspunten opgenomen in een overzichtelijke visualisatie. Zie pagina 5.
De Wet- en regelgeving stelt dezelfde eisen aan kleinschalige initiatieven als aan grote aanbieders. KDC AandachtsLab
voldoet natuurlijk aan de randvoorwaarden voor kwaliteit, veiligheid en financiële verantwoording en tegelijkertijd
zijn en blijven wij scherp op onnodige bureaucratie als dit ten koste gaat van de zorg. In 2021 gaan wij ons verder
professionaliseren en richten wij ons op het slimmer en efficiënter inrichten van de processen en de bedrijfsvoering.
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 ook voor medewerkers en
vrijwilligers) geldt de toevoeging m/v.

Als Raad van Bestuur zijn we trots dat we, ondanks de uitdagingen die in 2020 op ons pad kwamen, een aantal
mooie stappen hebben kunnen maken. Dit is alleen mogelijk geweest door de enorme inzet van onze medewerkers,
het vertrouwen van de kinderen en hun ouders, de vrijwilligers en de prettige samenwerking met onze partners.
Iedereen ongelooflijk bedankt!
Maud Halkes
Voorzitter Raad van Bestuur

KDC AandachtsLab I kwaliteitsrapport 2020 I 4

KDC AandachtsLab I kwaliteitsrapport 2020 I 5

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.
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. 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 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 in de kinderen zich veilig en prettig voelen en
zodoende maximale kansen krijgen om zich
te ontwikkelen.
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TERUGBLIK OP 2020
Traditiegetrouw beginnen wij het jaar feestelijk met onze
verjaardag. Op 2 januari 2020 vierde KDC AandachtsLab
haar eerste verjaardag. Al onze lieve koekenbakkers
kregen een kookschort met hun naam erop en een
heerlijk pakket vol koekjes-en cakejesmix.
En op 3 januari werd er met heel team AandachtsLab
(medewerksters, vrijwilligers, therapeuten, de Raad van
Toezicht en de Raad van Bestuur) geproost op ons
eerste jaar.
In februari speelde toneelvereniging Plukkers op de
planken een spetterende voorstelling en organiseerde
zij een loterij waarvan de opbrengst van € 811,- aan
KDC AandachtsLab is gedoneerd.
Begin maart hadden we een primeur. Joris (4 VWO) onze
eerste mannelijke stagiair, liep een week snuffelstage bij
KDC AandachtsLab.
Het Haagse icoon Sjaak Bral kwam op bezoek in
verband met Fiësta España (een feestavond die
wordt georganiseerd door LionsClub Rijswijk voor
KDC AandachtsLab). Sjaak Bral wilde als presentator
van dit Spaans/Haagse feestje wel even kennismaken
met de kinderen. Vanwege de Corona maatregelen is
Fiësta España, dat gepland stond op 6 juni 2020,
helaas verzet naar 5 juni 2022.
CORONA I Op 10 maart organiseerden we een
ouderavond. Een uur voorafgaand aan de ouderavond gaf
het RIVM, in verband met het Corona virus, het advies om
geen handen meer te schudden. De kennismaking met
ouders werd daardoor aan het begin even onwennig
(en grappig), maar het was een hele waardevolle avond.
5 dagen later kwam het kabinet met aanvullende
maatregelen om scholen en kinderdagverblijven te

sluiten. Ook KDC AandachtsLab sloot tijdelijk de deuren
vanwege de veiligheid en de gezondheid van onze
kwetsbare kinderen en medewerkers én uiteraard om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Een heftige beslissing die veel impact had op de kinderen,
hun ouders en KDC AandachtsLab.
BIJZONDER I De kinderen misten in die periode de
snoezelruimte, het ballenbad, het schommelen én
natuurlijk de begeleidsters, die dagelijks zoveel leuke
activiteiten met de kinderen doen. Na 2 weken sluiting
kregen de kinderen een hele gave Lente@home survival
kit van de begeleiders, met 2 leuke activiteiten die de
ouders met de kinderen thuis konden doen.
Ook kregen de kinderen een thuis snoezel-kit van Fonds
Kind & Handicap. Fonds Kind & Handicap is een sponsor
van de snoezelruimte bij KDC AandachtsLab. Ze hadden
een Corona Hulp Actie gestart, om kinderen met een
beperking die door de pandemie bijna aldoor thuis waren,
een hart onder de riem steken. Omdat de snoezelruimte
echt iets is wat de kinderen van KDC AandachtsLab erg
missen, hebben we gekozen voor een te gekke set party
lampen waarmee de kinderen hun eigen slaapkamer om
konden toveren in een homemade snoezelruimte.
VERSOEPELINGEN I We merkten dat de kinderen
het ritme, de structuur en de ruimte om te bewegen bij
KDC AandachtsLab misten. En dat de belasting van de
gezinnen thuis (te) zwaar was.
Om die redenen besloten we na een volledige sluiting van
4 weken, op 7 april 2020 onder strikte regels te starten
met noodopvang. Naast alle gezondheidseisen, zijn we
gaan werken met kleine vaste groepjes kinderen met
vaste begeleiders, brachten en haalden de ouders hun
kinderen zelf en waren er geen therapeuten, vrijwilligers
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en stagiaires aanwezig. Alle overleggen met ouders
werden online gehouden.
Vanaf begin juni versoepelden de landelijke maatregelen
iets en is KDC AandachtsLab weer volledig opengegaan.
De taxi ging weer rijden en de therapeuten konden weer
starten met het behandelen van de kinderen. Dit was een
hele belangrijke stap, omdat bij stilstand van therapie er
al snel sprake is van achteruitgang bij de kinderen.
Ondanks dat wij nog niet aan het einde van de pandemie
waren, was het heel fijn dat we de rest van 2020 weer de
dagelijks begeleiding en behandeling aan de kinderen
hebben kunnen bieden.
De vrijwilligers worden nog steeds alleen ingezet voor
ondersteuning waarbij geen direct contact is met de
kinderen.

ACTIES I In juni hebben we door een mooie donatie een
belevingsstraat met drie fantastische speeltoestellen
kunnen aanschaffen welke zijn geplaatst op het speelplein.
De speeltoestellen stimuleren de kinderen in hun
ontwikkeling en motoriek, prikkelen de zintuigen en
dagen de kinderen uit om te bewegen. Daarnaast is het
heel gezond voor de kinderen om buiten te spelen. Dat
beïnvloedt niet alleen de fysieke, maar ook de mentale
gezondheid.
Eind juni werd een prachtige wervingsvideo gemaakt,
waarin heel duidelijk wordt hoe het “werkt” bij
KDC AandachtsLab.
Er zijn vanwege de Corona maatregelen helaas ook
diverse acties geannuleerd of uitgesteld.
De violenmarkt (een actie van de ouders van Wout) op
21 maart werd afgelast, de Ringvaart Regatta, waar Delftse
studenten 100 kilometer zouden roeien en zich wilden laten
sponsoren voor KDC AandachtsLab, ging niet door
en Fiësta España werd verzet naar juni 2022.

De Raad van Bestuur overlegde wekelijks online over
de continue veranderende maatregelen zodat tijdig en
adequaat de juiste afwegingen genomen konden worden
om de zorg zo veilig mogelijk uit te voeren.
Na iedere persconferentie van het kabinet werd bepaald
of en wat de impact is voor KDC AandachtsLab. Er
werden besluiten genomen over onder andere de inzet
van persoonlijke beschermingsmiddelen, toegang tot de
locatie door externen en over het vaccinatieprogramma.

Dat is natuurlijk jammer, omdat we met de extra
inkomsten uit sponsoracties, handicap specifieke
hulpmiddelen en ontwikkeling bevorderend speelgoed
aanschaffen. Maar AandachtsLab zou AandachtsLab niet
zijn, als wij toch niet een aantal ‘Corona proof’ acties
hebben ondernomen.

Men zegt wel eens “never waste a good crisis”. En zo
hebben wij ook gezien dat de Corona pandemie ons
andere inzichten en verbeteringen heeft gebracht:
Zo bleken de twee aparte groepen zo goed te werken,
dat we dit nu structureel hanteren. De twee aparte
groepen zorgen voor meer rust en stabiliteit, waardoor
de kinderen nog beter kunnen werken aan hun
ontwikkelingsdoelen.

Op 19 september liep Maud Halkes met vier vriendinnen
mee aan de Urban Walk in Den Haag: 12 kilometer
verantwoord wandelen door de hofstad. Geen enorme
uitdaging, maar wel een reden om, na een half jaar zonder
acties, hier een sponsoractie van te maken. Door middel
van oproepjes bij vrienden en familie voor het symbolische
bedrag van 12 euro, haalden de dames met elkaar het
fantastische bedrag van € 17.013,01 op.
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De ouders van Tygo kwamen ook in actie en startten een
actie op via “Dream or Donate”. En met succes, want de
opbrengst was maar liefst €1.500.
In november was de jaarlijkse collecte van stichting Het
Gehandicapte Kind én KDC AandachtsLab. Al 5 jaar gaan
we met ruim 100 collectanten langs de deuren, maar in
de tijd van online vergaderen, online boodschappen doen,
online les, online borrelen, online eten bestellen, online
sporten ...... hebben we besloten om ook de collecte online
te doen. Volledig digitaal zorgde de collecte toch voor een
prachtige opbrengst van € 2.665,33
27 november was het bij Piekaaboe geen Black Friday,
maar Good Friday. Dus in plaats van te strooien met
kortingen en aanbiedingen, besloot kinderkledingwinkel
Piekaaboe in Delft 10 % van de omzet aan
KDC AandachtsLab te doneren voor de aanschaf van
aangepaste zwemmaterialen! Echt ‘n hele lieve en
spetterende actie!
We hebben in de eerste maanden van het jaar een aantal
maal bezoek gehad van de CliniClowns!! CliniClown Zussie
en CliniClown Moes maken er elke keer een groot feest
van! De kinderen genieten volop van de bezoeken, de
muziek & aandacht en Zussie en Moes maken écht contact
met hen. Een mooie lach op hun gezicht en een gezellige
ontspannen sfeer.
Vanaf november geven wij de jonge ondernemers van
Bonborange de mogelijkheid om in de weekenden gebruik
te maken van onze keuken.
Jaarlijks belanden miljoenen kilo´s sinaasappelschillen
bij het afval in Nederland, dit zijn ongeveer 10.000 volle
vrachtwagens. Bonborange verwerkt sinaasappelschillen
en maakt hier volwaardig nieuwe producten van zoals
bonbons, orange flips en speciaal voor de feestdagen een
aantal limited editions.

Bij gebrek aan ruimte om de gelei te maken, klopte
destijds het jonge gemotiveerde studententeam aan bij
KDC AandachtsLab.
Wij vinden het leuk om een startup te helpen, zodat zij
zich verder kunnen ontwikkelen en een mooi duurzaam
bedrijf kunnen opzetten. En in ruil daarvoor hebben zij de
kinderen van KDC Aandachtslab ontwikkeling bevorderend
speelgoed cadeau gegeven! Wat een leuke samenwerking.
HET AANDACHTSBAD I Tussen alle Corona perikelen en
uitdagingen door hebben we in 2020 hele grote stappen
gezet richting de realisatie van het therapeutisch zwembad.
Er werden diverse voorbereidende werkzaamheden
gedaan zoals: bodemonderzoek en sonderingen,
constructieve berekeningen en er werd een aanvullend
asbestinventarisatierapport opgesteld.
Na het uitvragen en ontvangen van offertes van de
aannemer en de zwembadbouwer, hebben we de
investerings- en exploitatiebegroting opgesteld. Met deze
begroting werd de totale financieringsbehoefte duidelijk.
Het uitgangspunt is dat de bouw kan plaatsvinden zonder
externe financiering. En dus hebben we een projectplan
geschreven en zijn we gestart met het aanschrijven van
fondsen. En gelukkig ondersteunen veel fondsen ons in het
waarmaken van onze droom.
Na veel overleg is de definitieve indeling opgesteld en met
die definitieve indeling hebben we de omgevingsvergunning
ingediend. In december is deze vergunning verleend door
de Gemeente Rijswijk.
Het AandachtsBad heeft geen winstoogmerk, maar
we zijn wel op zoek gegaan naar een manier om de
exploitatiekosten structureel gedekt te krijgen. Daarom
hebben we al vroeg contact gezocht met eventueel
toekomstige huurders (De Sportief Besteed Groep i.v.m.
Zwementie, Sport4 Specials en een lokale zwemschool).
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Door het tekort aan zwemwater in Rijswijk willen zij graag
gebruik maken van ons AandachtsBad op de momenten
dat KDC AandachtsLab dicht is (en dus geen zelf gebruikt
maakt van het zwembad).
De realisatie van het zwembad werd heel concreet met de
ondertekening van de aannemingsovereenkomst (Eekhout

Bouw en Waterstijl). We gaan bouwen!
Maar eerst moesten we zelf aan de slag. Op 2 januari
2021 hebben wij de oude gymzaal met vrienden en familie
leeggehaald en gestript, zodat de aannemer begin februari
kon starten met de verbouwing!!
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TEAM AANDACHTSLAB
Bij KDC AandachtsLab werken we met één (persoonlijk)
begeleider op twee kinderen. Bij een volle bezetting van
acht kinderen, zijn er dus minimaal vier medewerkers op
de groep. De teamleider heeft uiteraard specifieke taken
als teamleider en werkt daarnaast twee dagen op de groep.
Wij stellen graag het volledige team aan u voor:
Vaste medewerkers: Astrid (Teamleider), Karin, Femke,
Annelies, Sanne, Mandy, Monique, Linda en Marit
(persoonlijk) begeleiders.
Vaste ZZP’ers: Carine, Yvonne, Heleen en Ria worden
ingezet voor vervanging van de vaste medewerkers in geval
van ziekte, opleiding, vrije dagen en vakantie.
Orthopedagoog: Manon is in dienst bij ’s Heeren Loo
en wordt voor 8 uur per week gedetacheerd bij
KDC AandachtsLab.

In 2020 kreeg ons kleine team te maken met
twee langdurig zieke medewerkers en met een
zwangerschapsverlof. Dit zorgde voor de inzet van veel
nieuwe (flex)werkers. Vanwege de kleinschaligheid is
een stabiele personeelsbezetting erg belangrijk voor
de continuïteit van het bieden van de juiste zorg.
Bij veel wisselingen gaat belangrijke tijd verloren voor
het inwerken en het kost nieuwe medewerkers enige tijd
om de kinderen goed te leren kennen.
We vinden het belangrijk dat de medewerkers hun stem
(kunnen) laten horen over wat ze zien, meemaken en
besluiten. Hun praktijk bevindingen en verbetervoorstellen
brengen ons verder. Wij hebben onze medewerkers
gevraagd om bij de 6 thema’s van dit kwaliteitsrapport
aan te geven wat er goed gaat (Tops), en wat er beter
kan (Tips).

KDC AandachtsLab I kwaliteitsrapport 2020 I 11

Pianiste

Knappe (maar ook
gevaarlijke) losloper

Grootste fan van juf roos

Lachebekroos

Meisje eigenwijsje

Vrolijk

Graag stellen we de kinderen
van KDC AandachtsLab aan
de hand van vijf woorden die
onlosmakelijk aan hen
zijn verbonden.

Duikt in elke tas

Herkent kinderen en
begeleiders van de foto

Grote kletsmajoor

EVEN VOOSTELLEN

“ontsnap” koninginroos

13 jaar

12 jaar
Prinsje

Heeft graag het laatste
(en hoogste) woord
Schommelkampioen
Sterkste man
van het KDC
Baas van de ballenbak

14 jaar

Laat graag van zich horen

Lachebekje

Kampioen rolstoelrijden
Liefhebber van trilplaten
Doerak

Keukenhulp

Grote eter

Koning

Liefhebber van schoenen

9 jaar

Eigenwijze puber
Knuffelkont

Muziekmaker

Nieuwsgierig aagje

Belletjes kampioen

Diva

Boekenwurm
Middagdutjes kampioen

Muziekliefhebber

Houdt van samen zijn

15 jaar

Nieuwsgierig aagje
Knappe loopwagen loper
12 jaar

Lacht iedereen uit die struikelt of niest
Knuffelkampioen

Houdt van schommelen

Kan heel goed
zelf schommelen

Dol op glitters
en lichtjes

5 jaar

Verhaaltjes luisteraar
Muziekliefhebber

Houdt van muziek
en baby TV

Stille genieter
5 jaar

6 jaar
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1 AANDACHT VOOR “KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES ROND HET INDIVIDUELE KIND”
Kinderen met Ernstig Meervoudige Beperkingen
vragen zeer specialistische zorg en begeleiding. Bij
het ondersteunen van kinderen met EMB komen vele
disciplines samen. De (persoonlijk) begeleiders werken
interdisciplinair en voegen de adviezen en zienswijzen van
deskundigen uit verschillende disciplines, en van ouders/
familie, samen in één ondersteuningsplan.
We houden in de ondersteuningsplannen zoveel mogelijk
rekening met de behoeften, de mogelijkheden, de wensen
en de beperkingen van het kind. Wij leggen vast wat we
doen in het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) ONS.
METHODISCH WERKEN I Binnen KDC AandachtsLab
wordt gewerkt met de methode Perspectief (voormalig
opvoedings- en ondersteuningsprogramma Vlaskamp)
De methode Perspectief biedt een raamwerk voor het
ondersteuningsplan van elk kind en geeft ook adviezen voor
een dagprogramma. Bovendien geeft de concrete invulling
via werkdoelen de therapeuten, begeleiders en ouders de
nodige handvatten om het kind in zijn of haar ontwikkeling
te ondersteunen. De methode gaat ervan uit dat een kind
met ernstige meervoudige beperkingen mogelijkheden
heeft om zich te ontwikkelen en regie te hebben op het
leven.
De methode Perspectief is evidence based. Dit betekent
dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar
de effecten van de methode. De methode leidt tot betere
interpretatie van het gedrag van mensen met EMB en tot
ondersteuning die beter aansluit bij hun behoeften.
PERSOONSGERICHTE ZORG I Persoonsgerichte zorg
houdt in ‘dat de zorg en ondersteuning passen bij de
persoon die de cliënt is’.
De doelgroep van KDC AandachtsLab is helder en concreet:
Kinderen tussen de 0 en 18 jaar met Ernstige Meervoudige

Beperkingen. 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
op KDC AandachtsLab wordt afgestemd op de behoeften
van het specifieke kind. Dit alles om te streven naar een zo
optimaal mogelijke kwaliteit van leven van de kinderen.
De zorg en ondersteuning voor kinderen met EMB is in
het algemeen op orde als het gaat om lichamelijke zorg,
voeding, medicijngebruik en dagelijkse begeleiding. Wij
vinden het daarnaast heel belangrijk dat er ruimte is
voor persoonlijke aandacht, voldoende beweging en het
stimuleren van de ontwikkeling.
Die ruimte is er gelukkig bij KDC AandachtsLab! Want bij
KDC AandachtsLab ontvangen alleen de professionele
zorgverleners een salaris. Alle andere werkzaamheden
worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd.
Denk hierbij aan de bestuurlijke taken (Raden van
Bestuur, -Toezicht en -Kwaliteit), maar ook aan de extra
ondersteuning als hulp bij wandelen, de boodschappen,
huishoudelijke taken, onderhoud aan het pand en tuin etc.
Met deze aanpak kan KDC AandachstLab de noodzakelijke
en intensieve inzet van één begeleider per twee kinderen
realiseren. De begeleiders besteden hun tijd optimaal aan
de kinderen en niet aan algemeen ondersteunende taken.
LACCS I Om aan het methodische kader individueel een
goede invulling te geven, wordt gebruik gemaakt van de
LACCS-visie.
Binnen de LACCS-visie staat een ‘goed leven’ centraal.
Voor een goed leven moet het op vijf gebieden goed voor
elkaar zijn: de LACCS-gebieden. Lichamelijk welzijn,
Alertheid, Contact, Communicatie en een Stimulerende
tijdsbesteding. Wij vinden de vijf LACCS-gebieden allemaal
even belangrijk. In onze overtuiging is er geen rangorde.
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INTERDISCIPLINAIR SAMENWERKEN I Het opstellen van
het ondersteuningsplan is een samenwerking tussen alle
betrokkenen bij het kind (ouders, begeleiders, logopediste,

* IP: Deze (semi gestructureerde) vragenlijst
heeft als doel om een samenhangend beeld te
vormen van de persoon met een (zeer) ernstige
verstandelijke en meervoudige beperking, van
de relatie van deze persoon met zijn of haar
(professionele) opvoeders/begeleiders en van de
geboden ondersteuning en de situatie waarin deze
gegeven wordt. Om een zo compleet mogelijk
beeld te krijgen én om alle bestaande kennis
over de persoon te verzamelen worden de vragen
gesteld aan zowel ouders als (professionele)
begeleiders. Speciaal voor de kinderen van
KDC AandachtsLab worden de vragen ingedeeld in
3 categorieën. 1. (veranderingen in de) leefsituatie
2. Ontwikkeling 3. De persoonstypering.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS VAN AANDACHT VOOR
“KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES ROND HET INDIVIDUELE KIND”

•

•
•

•
**GTI; Dit instrument geeft een beschrijving van
het functioneren van personen met (zeer) ernstige
verstandelijke een meervoudige beperking. De
mogelijkheden van deze persoon worden in beeld
gebracht, behalve het specifiek functioneren wordt
er ook een richtlijn gegeven voor het handelen
van de begeleiders. Het GTI kan tevens dienen als
uitgangspunt van verdere ondersteuning. Door het
GTI opnieuw af te nemen kan vastgesteld worden
in hoeverre de functionele mogelijkheden van de
persoon met ernstige meervoudige beperkingen
zijn veranderd.

fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedagoog). Het
ondersteuningsplan wordt 4 x per jaar besproken middels
kwartaal, halfjaar en perspectiefbesprekingen.

Er is een verbeterslag gemaakt in het
vastleggen van de individuele dagprogramma’s,
waardoor de voorspelbaarheid en de structuur
voor de kinderen wordt gewaarborgd.
Waar nodig moet het mogelijk blijven om
af te wijken van het dagprogramma.
LACCS visie beter verweven in onze werkwijze.
Verslagen worden geschreven
op basis van de LACCS gebieden.
Het werken met twee aparte groepen vanwege
de Corona maatregelen bleek zoveel positieve
effecten te hebben, dat we dit nu structureel
hanteren. De twee aparte groepen (met een vast
kernteam aan begeleiders) zorgen voor meer
rust en stabiliteit, waardoor de kinderen nog
beter kunnen werken aan hun ontwikkeldoelen.

•
•

Betrek ouders nóg intensiever bij
totstandkoming van het ondersteuningsplan.
Werk met een heldere jaarplanning met daarin
bijvoorbeeld alle besprekingen met ouders (dit
geeft helderheid voor alle betrokkenen rondom
het kind).

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2021
•

•

Het op maat ontwerpen en inzetten van
een inventarisatie ten behoeve van het
Persoonsbeeld (IP)* vragenlijst versie ouders
(> langer dan 1 jaar bij KDC).
Zorgdragen voor meer diagnostiek onder
andere door gebruik van het Gedrags Taxatie
Instrument (GTI)**.
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2 AANDACHT VOOR “RUIMTE VOOR EIGEN REGIE”
Een belangrijk streven is het optimaliseren van de kwaliteit
van leven voor de kinderen van KDC AandachtsLab.
Zeggenschap en regie is hierin een wezenlijk onderdeel.
Daarom vinden wij het binnen KDC AandachtsLab
belangrijk om het kind goed te volgen en aan te sluiten bij
de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. De
methodiek 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. Wij sluiten zoveel mogelijk aan op
het ritme van het kind en geven de kinderen binnen het
programma keuzes op maat. De meeste kinderen bij
KDC AandachtsLab zijn in staat om in het hier en nu keuzes
te maken. Is het vanuit lust/onlust (sensatie fase) of vanuit
herkenning (klik fase). De begeleiders maken hier binnen
het individuele programma van het kind zoveel mogelijk
ruimte voor. Wanneer het over Wzd maatregelen gaat, zijn
de kinderen van KDC AandachtsLab wilsonbekwaam ter
zake. Vanzelfsprekend wordt dit per maatregel getoetst.
Gezien de beperkingen van de kinderen van
KDC AandachtsLab moet alvorens het inzetten van
onvrijwillige zorg gekeken worden naar de balans tussen
veiligheid en vrijheid. Soms is het lastig om invulling te
geven aan eigen regie en tegelijkertijd rekening te houden
met de veiligheid.
MEDEZEGGENSCHAP I 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.

ONVRIJWILLIGE ZORG, NEE TENZIJ… I Vanaf 1 januari
2020 is de nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd) ingegaan.
Deze vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het jaar 2020 werd
gezien als een overgangsjaar voor de Wzd. Hier hebben we
binnen KDC AandachtsLab gebruik van gemaakt.
Het doel van de Wzd is om personen met een verstandelijke
beperking te beschermen. Met als uitgangspunt zoveel
mogelijk vrijwillige zorg. Hiermee wordt bedoeld: Zorg
waarmee de kinderen en de ouders instemmen. Alleen
als er sprake is van ernstig nadeel en verzet kunnen we
onvrijwillige zorg bieden. Dit gaat altijd in afstemming met
de ouders met wettelijk gezag over het kind. De visie van
KDC AandachtsLab op onvrijwillige zorg is; ‘nee, tenzij..’.
Deze sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Wzd.
In 2020 is in de perspektiefbesprekingen aandacht
besteed aan het omzetten van de geregistreerde
vrijheidsbeperkingen naar onvrijwillige zorg. Voorkomende
onvrijwillige zorg binnen KDC AandachtsLab in 2020
waren rolstoel op de rem, voet- en borstfixatie, slapen in
tentbed en heupgordel op de WC. Daarnaast is er continue
cameratoezicht. Alle maatregelen zijn besproken met de
ouders met wettelijk gezag over het kind en opgenomen in
de ondersteuningsplannen. Er is geen sprake van verzet.
De Wzd heeft een stappenplan. Het stappenplan in de
Wzd regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet
zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk
is. De orthopedagoog is binnen KDC AandachtsLab
zorgverantwoordelijke. In het stappenplan staat ook welke
deskundigen de zorgverantwoordelijke moet betrekken bij
de beoordeling.
In 2021 zal vanuit Middin een GZ psycholoog optreden als
externe Wzd functionaris om ons te ondersteunen bij de
Wzd toetsing.
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Met ingang van de Wzd vanaf januari 2020, moeten
zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen aan
cliënten op wie de Wzd van toepassing is, hierover
gegevens aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg

en Jeugd (IGJ). De analyse onvrijwillige zorg is
opgenomen als bijlage bij dit kwaliteitsrapport en is
samen met het digitaal overzicht aangeleverd bij
de IGJ.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS VAN AANDACHT VOOR
“RUIMTE VOOR EIGEN REGIE”

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2021
•

•

•

•

De orthopedagoog motiveert (persoonlijk)
begeleiders om continue alert te zijn op
vrijheidsbeperkende momenten Hoe kan je het
kind meer vrijheid geven?
De samenwerking met Middin van waaruit
Middin KDC AandachtsLab ondersteunt bij de
Wzd toetsing.

•

Het tijdig en volledig informeren van zowel
ouders (met kinderen vanaf 12 jaar) als
begeleiders over de Wzd.

Leg in de processen vast om ouders met
kinderen vanaf 11 jaar te informeren over
de Wzd.
Vanuit het streven om een juiste balans te
hebben tussen veiligheid en vrijheid is het van
belang om nog meer bewustzijn en aandacht op
vrijheidsbeperkende momenten te hebben.
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3 AANDACHT VOOR “DE ERVARINGEN VAN DE KINDEREN”
CLIËNTERVARINGSONDERZOEK I Het meten van
cliëntervaringen bij kinderen met EMB is zeer complex.
Het vraagt zorgvuldigheid om via observaties inzicht te
krijgen wat de cliënt ervaart.
Dit vind ik ervan! ‘Ik toon’ is een onderscheidend
instrument waarmee recht wordt gedaan aan de doelgroep.
Door taal (gesprekslijsten) om te zetten in kijken
(observatie), wordt getracht zicht te krijgen op wat de cliënt
door middel van het non-verbale gedrag wil zeggen.
Het juist toepassen van de methodiek en het interpreteren
van de observaties als input voor verbetering van de zorg
en dienstverlening, is een uitdaging. Het is noodzakelijk om
de medewerkers hiervoor op te leiden.
De geplande opleiding van de medewerkers én de
uitvoering van het Cliënt-ervaringsonderzoek
‘Ik toon’, konden in 2020 niet doorgaan vanwege de
Corona maatregelen. Ten tijde van het schrijven van
dit kwaliteitsrapport, is de eerste training voor de
medewerkers achter de rug. In mei en juni 2021 volgen
nog twee trainingen, waarna vanaf juli het Cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd zal worden.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER AANDACHT VOOR
“DE ERVARINGEN VAN DE KINDEREN”

•

•

•

Er wordt gedurende de dag continue gekeken
naar de signalen die de kinderen afgeven. De
activiteiten worden hierop afgestemd.
Er is veel aandacht voor de prikkelverwerking
van de kinderen.

Er wordt nu vaak gewerkt vanuit intuïtie
en ervaring. Zorg voor meer theoretische
achtergrond over Sensorische Integratie voor
een nog betere toepassing in de praktijk.

SENSORISCHE INTEGRATIE I EMB kinderen ervaren de
wereld anders vanwege hun zintuigelijke beperkingen.
Om die reden is bij KDC AandachtsLab veel aandacht
voor Sensorische Integratie. Sensorische Integratie is de
samenwerking van onze zintuigen. Kinderen met Ernstig
Meervoudige Beperkingen hebben vaak problemen met
het organiseren, sorteren, verwerken van waarnemingen
die op hen afkomen. Hierdoor kunnen ze over- of
onderprikkeld raken. Met een goed basisniveau van de
sensorische systemen zijn de kinderen beter in evenwicht
en kunnen ze stappen maken in hun ontwikkeling. In de
afbeelding op pagina 17 is in 1 oogopslag duidelijk hoe dit
"werkt".

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2021
•
•

Het uitvoeren van het Cliëntervaringsonderzoek
‘Dit vind ik ervan!’ (Ik Toon)
Scholing van de medewerkers op het gebied van
Sensorische Integratie
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4 AANDACHT VOOR “SAMENSPEL TUSSEN HET KIND, MEDEWERKERS, OUDERS, THERAPEUTEN
EN VRIJWILLIGERS”
Kinderen met EMB maken zich op een non-verbale
manier verstaanbaar. Betrokkenen, zoals naasten en
zorgprofessionals, moeten deze non-verbale communicatie
begrijpen om op de juiste manier op de vragen van de
kinderen in te gaan. De relatie, die betrokkenen met de
kinderen opbouwt, is dus cruciaal: Een kind met ernstig
meervoudige beperkingen kan alleen vanuit die relatie
leren, zich ontwikkelen en ontplooien en aangeven wat hij
wel en niet prettig vindt in het leven.
CONTACT I Contact, ook wel interactie of verbinding
genoemd, gaat vooraf aan het communiceren. Je kunt
zeggen dat contact 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. In 2020 is het team opgeleid in contactcoaching volgens de methodiek 5 Olifanten.
5 Olifanten richt zich op het verbeteren van contact.
Centraal in de methode staat videofeedback. Een coach
kijkt samen met de begeleiders naar de videobeelden en
bespreekt wat goed gaat en waar verbetering nodig is.
COMMUNICATIE I 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.
De kinderen bij KDC AandachtsLab kunnen niet praten.
Communiceren doen ze dus niet met woorden, maar met
geluiden, mimiek, gedrag 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.

Ter ondersteuning en bevordering van de communicatie
zetten we diverse middelen en technische oplossingen in
zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en
(oog-bestuurbare) spraakcomputers in.
COMMUNICATIE METHODEN I Er zijn verschillende
methoden die zich richten op het verbeteren van de
communicatie tussen mensen met ernstig meervoudige
beperkingen en hun omgeving. Methoden die specifiek voor
deze doelgroep zijn ontwikkeld door orthopedagogen en
psychologen of logopedisten.
In 2021 gaan we, in samenwerking met een behandelcentrum, onderzoeken welke communicatiemethode,
technische oplossingen en hulpmiddelen het best passen
bij elk kind.
DOOR GOEDE ONDERLINGE COMMUNICATIE BETERE
ZORG I Goede communicatie onderling (over het opstellen
van de plannen en het werken aan de doelen) tussen
ouders, begeleiders en therapeuten is voorwaardelijk om
te werken aan ontwikkeling van de kinderen.
In 2020 waren, vanwege de Corona maatregelen, alle
besprekingen met de ouders online en mochten ouders
niet bij KDC AandachtsLab naar binnen. Dit is niet optimaal
voor het contact en de communicatie tussen begeleiders en
ouders. In 2021 gaan we het contact en de communicatie
met ouders op een veilige manier weer oppakken en
verbeteren. Enerzijds door middel van het delen van meer
beeldmateriaal/filmpjes, anderzijds door ouders weer uit te
nodigen (op een veilige manier) op de groep van hun kind.
De dagelijkse communicatie tussen de ouders en
begeleiders ging voorheen via een (heen en weer) schriftje.
In dit schriftje wordt onder andere beschreven wat het
kind heeft meemaakt, hoe een kind zich voelde en hoe er
gewerkt is aan de doelen.
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In 2020 is onderzocht of het online zorgportaal “Caren
Zorgt” de communicatie tussen ouders en begeleiders
kan verbeteren. Daarnaast is bij alle ouders geïnformeerd
welke manier van dagelijkse communicatie gewenst is. Uit
dit onderzoek en de inventarisatie bleek dat Caren Zorgt
een goede manier is voor de dagelijkse communicatie.
Ouders worden goed op de hoogte gehouden van de zaken
die ze dagelijks willen weten en voor begeleiders betekent
dit dat ze de dagelijkse overdracht niet meer dubbel hoeven
te doen (digitaal en in het schriftje) en dat het schrijven van
de overdracht niet meer tijdens ’kindtijd’ plaats vindt.
In 2021 gaan we het online zorgportaal Caren Zorgt daarom
voor alle kinderen implementeren.
VRIJWILLIGERS I Vrijwilligers zijn zeer belangrijk en
waardevol voor KDC AandachtsLab. Ze ondersteunen

de medewerkers bij activiteiten en doen diverse
werkzaamheden in, om en voor KDC AandachtsLab.
In het eerste jaar merkten we toch dat het soms best
wel lastig was om de inzet van vrijwilligers goed af
te stemmen op de activiteiten. In 2020 hebben we
vanwege de Corona maatregelen vooral inzet gehad van
vrijwilligers voor hulp bij taken zonder kindcontact, zoals
het onderhouden van de tuin en hulp bij de was, de afwas
en kleine schoonmaakwerkzaamheden. We willen (zodra
dit weer veilig kan) in 2021 graag weer een beroep doen
op de inzet van vrijwilligers met kindcontact. Ook met
de komst van het therapeutisch zwembad zijn er diverse
momenten waarbij vrijwilligers belangrijke ondersteuning
kunnen bieden. We gaan op zoek naar een (nieuwe)
vrijwilligerscoördinator die ons kan helpen met de werving
en inzet van vrijwilligers.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER “SAMENSPEL TUSSEN HET KIND,
MEDEWERKERS, OUDERS, THERAPEUTEN EN VRIJWILLIGERS”

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2021
•
•

De inzet van minder vrijwilligers en stagiaires
bracht rust gedurende de Corona pandemie.
Het team daagt elkaar meer uit en durft elkaar
feedback te geven.

•

•

•

•

•
•

Maak meer beeldmateriaal van de kinderen,
zodat dit tijdens de besprekingen met ouders
kan worden gebruikt.
Organiseer ouderavonden.
Zorg voor een gerichte inzet van vrijwilligers.

•

In 2021 gaan wij, in samenwerking met
een behandelcentrum, onderzoeken welke
communicatiemethode, technische oplossingen
en hulpmiddelen het best passen bij elk kind.
Wij gaan het contact en de communicatie met
ouders (zowel dagelijks als over plannen en
doelen) verbeteren door de inzet van Caren Zorgt.
Het contact met ouders gaan wij ook verbeteren
door contactmomenten te creëren (bijvoorbeeld
bij het halen en brengen van de kinderen,
bezoeken op de groep) en door de besprekingen
op een veilige wijze weer face to face op
KDC AandachtsLab te houden.
Het aannemen van een vrijwilligerscoördinator
om de inzet van vrijwilligers goed te organiseren.

5 AANDACHT VOOR “BORGING VAN VEILIGHEID IN ZORG EN ONDERSTEUNING”
Kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking zijn voor
hun veiligheid grotendeels afhankelijk van hun naasten en
degenen die hen begeleiden en ondersteunen.
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 veilige zorg te geven.
Daarom hebben we met elkaar heldere afspraken gemaakt
over onder andere incidenten melden, medicatieveiligheid
en het minimaliseren van onvrijwillige zorg.
SOCIALE VEILIGHEID I Bij KDC AandachtsLab heerst een
open sfeer waarin medewerkers elkaar open feedback
geven en elkaar aan spreken op gedrag, fouten toe geven
en met nieuwe ideeën komen zonder dat daar negatieve
consequenties aan verbonden zijn.
Daarnaast vindt KDC Aandachtslab het belangrijk
om een sociaal veilige werkomgeving te bieden. Een
omgeving waar respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Dit betekent dat seksuele initimidatie, pesten, schelden,
agressie, geweld en discrimineren door collega’s
niet wordt geaccepteerd. KDC AandachtsLab heeft
een vertrouwenspersoon wanneer er sprake is van
ongewenste omgangsvormen, die niet met de teamleider
en/of het bestuurslid P&O kunnen worden besproken
of als de medewerker het prettiger vindt om dit met de
vertrouwenspersoon te bespreken. In 2020 zijn geen
kwesties bij de vertrouwenspersoon gemeld.
In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige
gevallen leidt tot een klacht.
Wanneer de begeleiders en ouders van de kinderen er
onderling niet uitkomen dan kunnen de ouders van de
kinderen van KDC AandachtsLab een klacht indienen bij
de klachtencommissie. KDC AandachtsLab heeft haar
klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke

Klachtenportaal Zorg (KPZ). In 2020 zijn geen klachten
ingediend.
FYSIEKE VEILIGHEID
Risicovolle handelingen
Een deel van veiligheid in de zorg is het op de juiste en
eenduidige manier omgaan met risicovolle handelingen.
In 2020 zijn alle medewerkers geschoold in: voeding
toedienen via een maagsonde, het toedienen van zuurstof
en hoe te handelen bij epilepsie. De medische scholingen
worden jaarlijks herhaald om bevoegd en bekwaam te
blijven.
Leren van incidenten
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.
Binnen KDC AandachtsLab vinden wij het belangrijk dat
wanneer onverhoopt onzorgvuldigheden, calamiteiten
en incidenten plaatsvinden, deze geregistreerd worden.
Het doel is om bevindingen te bespreken om herhaling
te voorkomen en ervan te leren om zo de zorg of de
werksituatie te verbeteren.
In 2020 zijn in totaal tien incidenten geregistreerd. In zes
gevallen was het een incident zonder letsel en 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 de IGJ omdat bij geen van de incidenten sprake
was van ernstige/psychische schade of tekortkoming in de
zorgverlening.
Medicatiebeleid
Bij het toedienen van medicatie is zorgvuldigheid van groot
belang. Om bij het toedienen van medicatie het risico op
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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. De
begeleiders zijn verantwoordelijk voor de aftekenlijst en
spreken dagelijks af wie verantwoordelijk is voor welk kind.
Op het moment dat in dit proces iets niet goed gaat, wordt
een medicatie-incident in het systeem gemeld. In 2020 zijn
er geen medicatie-incidenten gemeld.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER
“BORGING VAN VEILIGHEID IN ZORG EN ONDERSTEUNING”

•
•

Veilige ontruiming
De kinderen van KDC AandachtsLab zijn Ernstig
Meervoudig Beperkt, rolstoelgebonden, niet in staat om
zelf alarm te slaan, preventief te handelen en niet in staat
om zichzelf in veiligheid te brengen.
In 2020 is een ontruimingsplan opgesteld en heeft een deel
van de medewerkers de BHV opleiding gevolgd. In 2021 zal
de rest van team BHV opgeleid worden en wordt er onder
leiding van BHV ZuidHolland een ontruimingsoefening
georganiseerd, welke vervolgens jaarlijks herhaald wordt.
VEILIGHEID EN HYGIËNE I Om de veiligheid van de
kinderen en de medewerkers te borgen in tijden van
het Corona virus hebben we de hygiënerichtlijnen
aangescherpt.
De richtlijnen gaan over handen wassen en desinfecteren,
het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
en extra schoonmaak van speelgoed en veelgebruikte
handcontactpunten.

•

•

Er is openheid en transparantie over incidenten
naar elkaar en naar de ouders.
De duidelijke regels en de Corona maatregelen
gedurende het jaar zijn goed opgevolgd door de
ouders, het bestuur en het team. Iedereen heeft
zich flexibel opgesteld.

Zorg voor (nog) meer aandacht voor de
nabespreking van de incidenten en neem
afhankelijk van het soort incident de juiste
maatregelen en acties.
Optimaliseer het Melding Incidenten,
Ongevallen, Bijna Ongevallen” (MIO) formulier.

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2021
•
•

Het organiseren van een ontruimingsoefening
onder leiding van BHV Zuid Holland.
Wij blijven aandacht houden voor de onderlinge
veiligheid en het open gesprek tussen
teamleden.
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6 AANDACHT VOOR “BETROKKEN EN VAKBEKWAME MEDEWERKERS”
Om elke mogelijkheid van het kind te benutten
investeert KDC AandachtsLab in de ontwikkeling van
haar medewerkers, zowel de vaste als de flexibele
medewerkers. Afgelopen jaar was de focus op veiligheid
(in verband met Corona) in combinatie met een
verhoogde focus op kwaliteit. Kwaliteitsontwikkeling is
dan ook onderdeel van het dagelijks werk en daarmee
van belang voor de ontwikkeling van de medewerkers.
Kwaliteitsontwikkeling gaat over het ontwikkelen van
kennis, vaardigheden én ook over nieuwe manieren van
organiseren die beter bijdragen aan de gewenste kwaliteit.
Het team bestaat uit negen vaste medewerkers in de
functie van (persoonlijk) begeleider en teamleider en
een aantal vaste ZZP’ers. Het vaste team zorgt voor
de continuïteit en borgt de kwaliteit van de zorg. Bij
vervanging van ziekte of vakantie worden vaste ZZP’ers
ingezet. Daarnaast is er een orthopedagoog aanwezig voor
8 uur per week (gedetacheerd via ‘s Heeren Loo) om
de integraliteit van de zorg te realiseren en te borgen.
Kernwaarden binnen het team zijn samenwerking (met
elkaar en de omgeving) en leren (van elkaars kennis,
kunde en ervaringen (kwaliteit)).
De investering in een open en lerende cultuur heeft
afgelopen jaar zijn vruchten afgeworpen. Corona vroeg
veel aanpassingen en bijstellingen in het werk van
de medewerkers. Het team heeft deze uitdagingen in
gezamenlijkheid goed opgepakt en gezorgd dat er veilig en
met kwaliteit gewerkt kon worden. Het team vult elkaar
goed aan, spreekt elkaar aan, leert van incidenten 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 2020 hebben we hieraan in beperkte
mate invulling kunnen geven. Er is een snuffelstage

geweest en één stagiaire die haar stage moest stopzetten
als gevolg van de Corona maatregelen.
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 2021 zijn we voornemens om
weer stagiaires aan te nemen.
Om de kwaliteit een boost te geven zijn in 2020 vier
teamdagen georganiseerd.
TEAMDAGEN 2020
Teamdag 1 stond geheel in het teken van ‘Ervaar het
maar’. ‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze
voor het stimuleren van bewegingen, de zintuigen en de
communicatie in de begeleiding van mensen met EMB.
Deze methode draagt bij aan het vergroten van eigen
regie en zelfstandigheid. Tijdens de tweedaagse scholing,
onder leiding van Thyra Koeleman – grondlegger van deze
methodiek, heeft het team veel inspiratie opgedaan om in
2020 ‘Ervaar het maar’ te implementeren.
Op Teamdag 2 stonden drie onderwerpen centraal:
1. ‘ONS plan’ verder implementeren. ONS is het
Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) wat
zorgprofessionals helpt bij het integraal samenwerken
en het doelgericht verantwoorden.
Er zijn afspraken gemaakt over hoe en waar je
rapporteert, maar er is ook gekeken hoe we de
methode Perspectief beter kunnen terug laten komen
in ONS plan.
2. Doorontwikkelen van het team en de teamrollen.
Er is een team oefening gedaan om via een metafoor
te beleven hoe het team ervoor staat. Hieruit kwamen
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verrassende conclusies! Deze zijn door de teamleden
meegenomen.
Het team heeft ook een do’s en don’ts lijst ingevuld.
Hier kwamen vooral praktische punten naar voren
zoals tijdsreserveringen maken voor de administratieve
taken, meer ruimte maken voor meedenken in het
werkoverleg, Beter onze grenzen aangeven.
3. Verdieping in de kinderen middels de ‘blikopener’.
Blikopener is een hulpmiddel voor het voeren van een
goed ontwikkelingsfasen-gesprek met alle betrokkenen
rondom het kind.
De dag werd afgesloten met de complimentenvleugels,
waarbij medewerkers elkaar complimenten geven.
Op Teamdag 3 is er gesproken over de uren en
taakverdeling en hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Conclusie
was dat er meer tijd in de kantoortaken gaat zitten dan dat
er in het rooster tijd voor is.
‘s Middags was de praktijkscholing Sondevoeding en
medicatie.
Tijdens Teamdag 4 was er in de ochtend een training van
de ‘De 5 Olifanten’.
Deze methode is bedoeld om het basiscontact tussen EMB
kinderen en begeleiders te verbeteren.
Dit heeft het team veel inspiratie gegeven en ook een
stukje bewustwording na een onrustige periode. Focussen
op de kinderen, dat is waar we het om gaat.
In de middag is er praktisch gekeken naar de nieuwe
groepsindeling en welke randvoorwaarden nodig zijn om
hier per 1 november mee te kunnen starten.
TRAININGEN EN SCHOLINGEN I We willen onze
medewerkers boeien en binden door hen onder andere
scholing aan te bieden. Dit geldt ook voor de zzp’ers die
op flexibele basis bij ons werken. Ontwikkeling zit zowel
op het professionele vlak als op het persoonlijke vlak.
Persoonlijke ontwikkeling draagt namelijk ook bij aan de
professionele ontwikkeling.

Er zijn in 2020 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 LACCS
Medisch
Scholing epilepsie
Scholing sondevoeding toedienen
Scholing zuurstof toedienen
Tilscholing
EMB kennis
Ervaar ’t maar
Blikopener
5 olifanten
Persoonlijke ontwikkeling
Een aantal medewerkers heeft coaching gehad ten
behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling.
VERZUIM IN 2020 I In 2020 was het verzuim een flinke
uitdaging gezien de beproevingen van COVID-19 op de
continue aanpassingen in het rooster, de wijzigingen in
het werk en de balans met privéomstandigheden (gezien
kinderen die thuis scholing nodig hadden en de gevolgen
van de quarantainemaatregelen). Dit heeft er onder andere
voor gezorgd dat het verzuim ongewenst en ongewoon
hoog was. De cijfers van 2020 waren:
- Verzuimpercentage is 17,3%
Dit is hoger dan het gemiddelde in de zorgsector (5,7%).
- Gemiddelde verzuimduur is 3,3 werkdagen
Dit is gelijk aan het gemiddelde in de zorgsector.
- De verzuimfrequentie is 2,7
Dit is hoger dan het gemiddelde in de zorgsector 1,4.
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Een andere reden voor de hoge verzuimcijfers zijn twee
langdurig zieke medewerkers. De oorzaken zijn uitvoerig
besproken met de betrokken medewerkers en het team

en waar het oorzaken betrof die werk gerelateerd waren,
heeft het geleid tot aanpassingen in de organisatie van het
werk.

WAT ZEGGEN ONZE MEDEWERKERS OVER
“BETROKKEN EN VAKBEKWAME MEDEWERKERS”

DIT HEEFT ONZE AANDACHT IN 2021
•
•

Het team neemt samen de verantwoordelijkheid.
Het waren vier goede inhoudelijke teamdagen.

•
•

•

•
•
•

Organiseer een teambuilding activiteit om het
teamgevoel te behouden.
Maak meer tijd voor cursussen en trainingen.
Maak een Scholingsplan voor 2022.

•
•

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek
uitvoeren voor medewerkers KDC AandachtsLab.
Het kwaliteitsniveau verder verhogen door te
blijven investeren in de teamontwikkeling en de
professionele ontwikkeling. In 2021 zijn weer
vier teamdagen gepland.
Het inwerken en opleiden van nieuwe collega’s
en zzp’ers (medische scholingen, methodische
basisscholingen en ondersteuning over
het werken in ECD ONS), zodat deze op het
gewenste kwaliteitsniveau zorg kunnen leveren.
Het uitbreiden van de flexpool voor een betere
continuïteit.
Het systematisch houden van teamreflecties op
het kwaliteitsrapport.
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7 AANDACHT VOOR “GEPRIORITEERDE VERBETERINGEN”
In dit kwaliteitsrapport blikken we terug op 2020.
We laten zien hoe we hebben gewerkt aan goede zorg en
welke aandachtspunten we hebben opgepakt.
Wij hebben per thema de aandachtspunten voor 2021
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 2021 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 2021 zijn:
• Communicatie
• Kwalitatief goede zorg
• Professionaliseren
COMMUNICATIE
1) Wij willen kinderen meer eigen regie geven door het
uitbreiden van de communicatiemogelijkheden.
• Voor elk kind een geschikte communicatiemethode,
met (mogelijk) technische oplossingen en
hulpmiddelen.
• Communicatie paspoort per kind maken, zodat voor
alle betrokkenen duidelijk is hoe elk kind communiceert
(uitgevoerd door een student pedagogiek).
2) Wij willen de communicatie binnen KDC AandachtsLab
verbeteren (begeleiders en ouders - bestuur en
begeleiders - therapeuten en begeleiders)
• Uit onderzoek en de inventarisatie in 2020 bleek dat
Caren Zorgt een goede manier is voor de dagelijkse
communicatie. Het verbetert de communicatie
tussen ouders en begeleiders. In 2021 gaan we het
online zorgportaal Caren Zorgt daarom voor alle
kinderen implementeren.
• Opstellen intern communicatieplan

KWALITATIEF GOEDE ZORG
1) Wij willen ervaringen van kinderen gebruiken voor het
bieden van nog betere, passende zorg.
• Cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’
(Ik Toon) uitvoeren.
2) Wij willen de kwaliteit meetbaar maken.
• Meten van kwaliteit middels een interne audit
• Systematische teamreflecties om met elkaar
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en het
functioneren van het team scherp te krijgen. Je kunt
met elkaar vaststellen wat goed gaat, welke
verbeteringen mogelijk of nodig zijn en welke
ondersteuning je eventueel nodig hebt om aan de
verbeteracties te werken en succesvol af te ronden.
• Conform de eis van het landelijk kader een externe
visitatie laten uitvoeren. Doel ervan is een externe
reflectie op enerzijds een gedegen aanpak onder de
rapportage (bouwstenen benutten), anderzijds op het
informatiegehalte van de kwaliteitsrapportage
(een geobjectiveerd beeld vanuit de relevante
informatiebronnen, volledigheid op de vastgelegde
thema’s, en de logica van gekozen verbetertrajecten).
PROFESSIONALISEREN I Wij willen verder
professionaliseren en analyseren hoe de processen en de
bedrijfsvoering slimmer en efficiënter ingericht kunnen
worden. Het is van belang om bijvoorbeeld gegevens vindbaar
op een eenduidige manier vast te leggen, helderheid te
hebben over de bewaarplicht van gegevens en duidelijkheid te
hebben over wat, wanneer moet vanuit wet- en regelgeving.
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VERANTWOORDING EN TOEZICHT
RAAD VAN BESTUUR I De Raad van Bestuur bevordert
een werkklimaat en een open organisatiecultuur,
waarin 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
In 2020 is in totaal negentien keer vergaderd:
• Acht reguliere vergaderingen, waarvan vijf keer fysiek
bij KDC AandachtsLab en drie keer online;
• Tien telefonische vergaderingen specifiek over de
impact van Corona;
• Één online meeting specifiek over het realiseren van
het therapeutische zwembad.
Voorafgaand aan de vergadering ontvangt het bestuur een
rapportage vanuit het team over actuele zaken die spelen
op KDC AandachtsLab. Na afloop van de vergadering
ontvangen de medewerkers een terugkoppeling met de
belangrijkste punten en antwoord op de gestelde vragen.
Belangrijke onderwerpen in 2020 waren
• Bezetting kinderen en medewerkers; blijven streven
naar bezetting twee kinderen per één medewerker op

•
•
•

•
•

een zo efficiënt mogelijke manier; door toename aantal
kinderen, uitval door ziekte en de Corona maatregelen
is dit een uitdagend streven gebleken.
Zwembad-project; voortgang en besluitvorming.
Vervoersproblematiek: in 2020 afgerond op een manier
die recht doet aan de situatie van KDC AandachtsLab.
Corona gerelateerd: onder andere tijdelijke sluiting;
noodopvang; maatregelen om veiligheid zoveel
mogelijk te waarborgen; financiële consequenties;
communicatie en welzijn van team.
Actiepunten naar aanleiding van kwaliteitsrapport 2019
Wet zorg en dwang

Taakverdeling
Voorzitter: Maud Halkes
Secretaris: Kim Jaspers-Van der Helm
Penningmeester: Eduard Hoogenboom
Portefeuille Zorginhoud en Kwaliteit: Inge van Wagtendonk
Portefeuille Facilitaire aangelegenheden: Maud Halkes
Portefeuille Communicatie: Maud Halkes
Portefeuille Personeel en organisatie: Gwendel Kusters
Portefeuille ICT: Gregory Scholten
Verantwoording
De Raad van Bestuur heeft in juni 2021 het
kwaliteitsrapport 2020 en de jaarrekening 2020 vastgesteld
en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft het kwaliteitsrapport 2020 en
de jaarrekening 2020 goedgekeurd.
De jaarrekening
De jaarrekening 2020 van KDC AandachtsLab is
gepubliceerd op de website www.aandachtslab.nl onder
Governance & financiële verslagen.
Financiële instrumenten
• Een planning- en controlcyclus vanaf het
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•

•

•

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 administratiekantoor Erions. Zij
verzamelen, verwerken, rubriceren en vergelijken de
financiële gegevens ten behoeve van het samenstellen
van de jaarrekening.

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. 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 2020 driemaal 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 de strategie op langere termijn en naar de
risico’s van de Stichting.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 gekeken of er
voldoende kinderen zijn, zodat een gezonde exploitatie
mogelijk is. De Raad van Toezicht heeft in haar
vergaderingen met de Raad van Bestuur veel aandacht
gegeven aan een goede bedrijfsvoering.
De RvT heeft ingestemd met de bouw in 2021 van een
therapeutisch zwembad.
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: Evert den Hartog
Woonplaats: Rijswijk
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
Plaatsvervangend voorzitter/lid: David Molenaar
Woonplaats: Delft
Specifieke deskundigheden: Generalist
Hoofdfunctie: Managing Director Siemens Gamesa
Renewable Energy B.V.
Relevante nevenfunctie(s): n.v.t.
Datum benoeming: april 2016
Lid: Sander Boeije
Woonplaats: Zoetermeer
Specifieke deskundigheden: Toezicht (finance)
Hoofdfunctie: Directeur Intergrated Services Facilicom
Solutions
Relevante nevenfunctie(s): n.v.t.
Datum benoeming: april 2016
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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. De Raad van
Kwaliteit bestaat uit:
Annette van den Elzen
Madlenka van Pomeren
Sonja Mensch
Mirjam Peters
Tamara Rybak

kinderarts specialisatie EAA,
Reinier de Graaf
kinderrevalidatiearts, Basalt
kinderfysiotherapeut, Ipse,
wetenschappelijk onderzoek
teamleider Stichting Zomerkind
AVG Arts ‘s Heeren Loo

In 2020 heeft de Raad van Kwaliteit geen overleg gehad.
Diverse leden zijn afzonderlijk benaderd voor advies vanuit
hun specialisatie over de maatregelen voor het bieden van
veilige zorg in verband met Corona.
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REFLECTIES OP HET KWALITEITSRAPPORT
REFLECTIE VAN EEN OUDER I Net als vorig jaar is het
een mooi en compleet kwaliteitsrapport, dat een goed
beeld geeft van de uitdagingen tijdens de Corona periode
en de acties om de kwaliteit blijvend te verbeteren. De
behaalde doelen zijn visueel vormgegeven en daardoor
prettig (en leuk) om te lezen. KDC AandachtsLab mag trots
zijn dat er nog zoveel is gerealiseerd. Het is knap hoe in
deze onvoorspelbare en onzekere tijd altijd een heldere
communicatie heeft plaatsgevonden, ook als de boodschap
voor de ouders misschien niet zo fijn was. Het team en
de Raad van Bestuur heeft tijdens de periode van sluiting
adequaat gereageerd. Hierbij de balans gevonden tussen
het ontlasten van de ouders & het zorgen dat de kinderen
het thuis zo leuk mogelijk hebben enerzijds en de veiligheid
van de kinderen en de medewerkers anderzijds.
Het is duidelijk dat de impact van Corona en het hoge
ziekteverzuim gedurende het hele jaar groot is geweest.
Een aantal essentiële zaken, die toch wel gezien kunnen
worden als onderdeel van de fundering onder de visie en de
werkwijze van KDC AandachtsLab, hebben hierdoor niet de
gewenste aandacht gekregen. Dit toont de kwetsbaarheid
van een kleinschalig initiatief. Het is heel goed om te lezen,
dat deze kwetsbaarheid en het belang om essentiële zaken
tijdig op te pakken, herkend worden door het team en de
Raad van Bestuur. Het zijn belangrijke leerpunten vanuit
(slechts) het tweede jaar van KDC AandachtsLab.
De niet (volledig) opgevolgde aandachtspunten zijn
opgenomen voor uitvoering in 2021. In de gedetailleerde
uitwerking is het van belang om een goede prioritering en
tijdsplanning aan te brengen. Het moet ook duidelijk zijn
wie de actie oppakt en hoe de voortgang wordt gevolgd.
Het is wellicht een idee om de ouders ook periodiek te
informeren over de voortgang gedurende het jaar.
Het is fijn om te lezen dat veel aandacht komend jaar
uitgaat naar het bewaken van de basis en de visie van
KDC AandachtsLab. De passage over het voorkomen van

bureaucratie, het continue afvragen waarom zaken worden
gedaan, maar ook de aandacht voor communicatie met
de ouders en het bieden van zorg op maat ten einde de
kinderen te ontwikkelen, zijn krachtig. Het team en de
Raad van Bestuur moeten ervoor zorgen dat
KDC AandachtsLab dat bijzondere KDC blijft voor
bijzondere kinderen. En het is natuurlijk fantastisch dat in
2021 het therapeutisch zwembad wordt gerealiseerd!
REFLECTIE ORTHOPEDAGOOG I Een helder en compleet
verslag over een bewogen jaar. Leuk hoe gebruik gemaakt
is van visualisatie. Zo wordt direct helder waar we het
allemaal voor doen. Daarnaast heeft het positieve invloed
op de leesbaarheid. Het kwaliteitsrapport maakt goed
helder welke invloed het bewogen jaar op
KDC AandachtsLab heeft gehad. Knap hoe in deze tijden
flexibel en creatief met elkaar gezocht is, hoe er zo goed
mogelijk aangesloten kon worden bij de behoeftes van de
kinderen en hun ouders.
In het kwaliteitsrapport wordt helder gereflecteerd op
de (niet volledig) behaalde actiepunten. Naast Corona
is het ook op andere gebieden een roerig jaar geweest,
onder andere door het hoge ziekte verzuim. Dit alles
heeft ook de kwetsbaarheid van een kleinschalige
organisatie weer helder gemaakt. Ongewild zijn het ook
de oorzaken geweest van het niet volledig opvolgen van de
aandachtspunten van 2020. Mogelijk heeft dit ook te maken
met de hoeveelheid aan actiepunten uit het voorgaande
kwaliteitsrapport. Goed om hier kritisch op te blijven en
prioriteiten te stellen.
KDC AandachtsLab zal KDC Aandachtslab niet zijn
dat ondanks alles, de wervingen en sponsoracties
onverminderd door zijn gegaan. Waardoor de kinderen
over een aantal maanden kunnen gaan genieten van het
AandachtsBad!

KDC AandachtsLab I kwaliteitsrapport 2020 I 31

REFLECTIE MIDDIN I Het kwaliteitsrapport van
KDC AandachtsLab neemt je als lezer helemaal mee in het
zorgjaar van 2020. De start waarin KDC Aandachtslab haar
1-jarig bestaan viert. Snel daarna doet het Coronavirus
haar intree. Het kwaliteitsrapport laat goed zien wat voor
impact dit heeft gehad op de kinderen, hun ouders en
KDC AandachtsLab. Interessant om te lezen dat het
voor KDC AandachtsLab ook tot nieuwe inzichten en
verbeteringen heeft geleid.
Het kwaliteitsrapport van KDC AandachtsLab is reflectief
en geeft goed weer wat goed gaat en wat beter kan. Alle
thema’s van het kwaliteitskader krijgen aandacht. Dit geeft

een breed beeld van de kwaliteit van de ondersteuning
die geboden wordt. Ook wordt visueel weergegeven welke
actiepunten uit 2019 zijn afgerond in 2020.
Voor volgend jaar zou ik als tip willen meegeven om een
aantal thema’s te kiezen die meer uitgelicht worden in
het rapport. Dit zijn dan bijvoorbeeld de drie speerpunten
die voor volgend jaar benoemd worden: communicatie,
kwalitatief goede zorg en professionaliseren. Het is goed
om de lezer bij een paar thema’s de diepte mee in te
nemen en te laten zien hoe de ingezette actiepunten in de
praktijk tot uiting komen en hoe cliënten, hun naasten en
medewerkers dit ervaren.
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Bijlage

ANALYSE ONVRIJWILLIGE ZORG MEI 2021
KDC AandachtsLab biedt zorg aan 9 kinderen met ernstig
meervoudige beperkingen, in de leeftijd van 5 tot 15 jaar.
Bij kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders over de
zorgverlening, waardoor er geen sprake is van onvrijwillige
zorg.
KDC AandachtsLab biedt zorg aan 5 kinderen van 12 jaar
of ouder. Bij 4 van de 5 kinderen ouder dan 12 jaar is er
sprake van onvrijwillige zorg.
Onvrijwillige zorg binnen KDC AandachtsLab:
• Therapeutische maatregelen;
heup fixatie in de (rol)stoel, borstfixatie in de (rol)stoel,
voetfixatie in de (rol)stoel.
• Beperken van de bewegingsvrijheid;
Borstfixatie in de (rol)stoel, voetfixatie in de (rol)stoel
(rol)stoel op de rem, bedbox met gesloten deuren/
bedhekken omhoog, deurklinken omhoog.
• Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
KDC AandachtsLab hanteert camera toezicht ten
behoeve van de veiligheid van de haar toevertrouwde
cliënten (vastgelegd in reglement cameratoezicht).
Onvrijwillige zorg wordt alleen verleend als dat
noodzakelijk is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen.
De kinderen binnen KDC AandachtsLab hebben naast
een ernstige verstandelijke beperking ook forse

motorische beperkingen. Alle kinderen zijn afhankelijk van
hulpmiddelen. Voor de veiligheid van het kind (valgevaar
door epilepsie, instabiliteit, beperkt lichaamsbesef) en voor
de motorische ontwikkeling (tegengaan of voorkomen van
verergering vergroeiingen) wordt er op diverse manieren
fixatie toegepast. De onvrijwillige zorg wordt minimaal 2x
per jaar besproken en geëvalueerd met alle betrokkenen
(ouders, persoonlijk begeleider, orthopedagoog,
ergotherapeut, fysiotherapeut) en waar nodig aangepast.
Voor alle onvrijwillige zorg die wordt toegepast binnen
KDC AandachtsLab zijn alle kinderen wilsonbekwaam ter
zake beoordeeld. Er is geen verzet van ouders/wettelijk
vertegenwoordigers op de toegepaste onvrijwillige zorg.
Alle onvrijwillige zorg staat geregistreerd in het ECD ONS.
Er wordt gewerkt vanuit de visie ‘Nee, tenzij’. In 2021 moet
het stappenplan Wzd nog verder uitgevoerd worden. Gezien
de kleinschaligheid van KDC AandachtsLab missen we de
expertise/disciplines om alle stappen zelfstandig te kunnen
doorlopen. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met
onze hoofdaannemer Stichting Middin. In 2021 zal een
GZ-psycholoog van Stichting Middin als Wzd functionaris
de toetsing van de onvrijwillige zorg bij KDC AandachtsLab
doen. Actiepunt voor komend half jaar is daarnaast de
juiste registratie van de evaluaties in het ECD ONS.
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Stichting KDC AandachtsLab
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