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Samen werken aan een goed leven



Leeswijzer
Net als vorig jaar leggen we de focus in dit 
 kwaliteitsrapport op onze strategische doelstelling 
‘Goed leven voor de cliënt’. Ons werk staat immers  
in het teken van cliënten en de kwaliteit van zorg die 
we bieden. Het bieden van mooi werk aan onze 
medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering zijn er 
mede op gericht om hieraan maximaal invulling te 
kunnen geven.
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Samen 
werken aan 
een goed 
leven

Een goed leven is voor iedereen anders. En soms heb 
je daar wat hulp bij nodig. Lunet helpt daarbij. We 
willen cliënten de beste hulp geven en de kwaliteit 
moet hoog zijn. We willen dat cliënten meedoen in  
de samenleving, thuis, in de wijk en op onze locaties. 

We zien ook dat de wereld om ons heen verandert.  
In onze regio zien we het aantal mensen met een 
VG-indicatie toenemen, cliënten worden steeds 
ouder. De ondersteuningsvragen worden complexer 
en men blijft langer thuis wonen. Erbij horen, eigen 
regie, actief meedoen en persoonlijke ondersteuning 
op maat zullen, nog meer dan nu, de nadruk krijgen. 
Daarnaast neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe 
en blijft de betaalbaarheid van zorg een uitdaging. 

Dat betekent vooruitkijken en keuzes maken die 
toekomstbestendig zijn voor Lunet en alle mensen 
die daarbij betrokken zijn. Keuzes die hun basis 
vinden in een goed leven van de mensen die elke 
dag op ons rekenen en in een fijne, inspirerende 
werkplek voor onze medewerkers. We zijn volop in 
beweging. We snappen dat het soms erg snel kan 
gaan, of voor anderen net weer iets te langzaam. 

Naast vooruitkijken, willen we ook even stilstaan bij 
een moeilijke tijd, doordat we elkaar ook in 2021 
minder vaak konden zien dan dat we eigenlijk zouden 
willen. Corona en de maatregelen die we hebben 
moeten nemen, deden soms letterlijk deuren dicht en 
gordijnen toe. En dat is zwaar als je elkaar even niet 
kunt zien, laat staan omarmen of vasthouden. Mede-
werkers hebben ontzettend hard gewerkt, maar het 
was - mede vanwege corona - niet altijd gemakkelijk, 
waardoor cliënten en verwanten vaak veel verschil-
lende gezichten hebben gezien en de samenwerking 
soms minder goed was dan dat we eigenlijk zouden 
willen. Daar zijn we ons bewust van.

We krijgen ook mooie feedback, zoals in het cliënt-
tevredenheidsonderzoek (CTO). Cliënten geven 
Lunet gemiddeld een 8 en verwanten een 7,5.  
Een mooi compliment aan iedereen die met of voor 
onze cliënten werkt! 

Met dit kwaliteitsrapport geven we graag een inkijkje in 
ons werk en de stappen die we in 2021 hebben gezet. 

Hilda Barnhoorn en Ronald de Lange
Raad van Bestuur

Voorwoord
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Lunet in beeld
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Goed leven 
voor de cliënt

2

Bij Lunet werken we samen aan een goed leven  
van de mensen die op onze zorg en ondersteuning 
rekenen. We willen dat cliënten meedoen in de 
samenleving en hier zorgen we samen voor. Met 
verwanten, vrijwilligers en professionals zoeken we 
naar de mogelijkheden, zodat cliënten een goed  
en betekenisvol leven kunnen leiden. 

In gesprek met cliënt
Belangrijk is dat de zorg meebeweegt met de 
 behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt. 
In het persoonlijk plan van de cliënt staat centraal 
wat voor de cliënt zelf ‘een goed leven’ inhoudt. Om 
mee te kunnen bewegen in behoeften, wordt dit plan 
2 keer per jaar geëvalueerd. Dit doen we samen met 
de cliënt en ook met ouders en andere verwanten als 
belangrijke experts. In 2021 had 90,3% van de Wlz- 
cliënten van Lunet een geldig plan (zelfde als in 2020). 
Met dit plan zorgen we ook voor een juiste indicatie 
en passende zorg.

Veilige zorg betekent alert zijn op gezondheidsrisico’s. 
Het gaat bijvoorbeeld om risico’s op het gebied van 
lichamelijke gezondheid (mondzorg, verslikken), 
psychische gezondheid (angst, stemming) en veilig-
heid (vallen). In het persoonlijk plan evalueren we 
regelmatig die gezondheidsrisico’s. 
In 2021 beschikt 86,3% van de Wlz-cliënten over een 
geldige risico- inventarisatie. In 2020 was dit 76%. Een 
positieve ontwikkeling.

In de teams was er in 2021 extra aandacht voor het 
persoonlijk plan. Onder andere met de online trainingen 
voor coördinerend begeleiders en de quickscan 
waardevrij rapporteren. Elk team kreeg een verbeter-
kaart voor meer inzicht en aandachtspunten bij 
rapporteren.

Inzicht in eigen zorgdossier: cliëntportaal
Cliënten kunnen op ieder moment hun zorgdossier 
inzien via het beveiligde digitale cliëntportaal. In 2021 
zijn extra dossieronderdelen opengesteld, zoals de 
onvrijwillige zorgregistratie en formulieren. De mede-
zeggenschap is betrokken bij de inrichting van het 
cliëntportaal en ook bevraagd over de wijze van 
communicatie. Hierdoor zien we een toename in het 
gebruik van het cliëntportaal. 

Voor iedere zorgvraag een gerichte aanpak
We zien dat cliënten andere en ook meer complexe 
ondersteuningsbehoeften krijgen en ook dat cliënten 
langer thuis blijven wonen. Daarom is in 2021 gestart met 
het vormgeven van zorgpaden en zorgprogramma’s: 
de basis van onze strategie de komende jaren. 

De zorgpaden en zorgprogramma’s geven meer 
inzicht in de ondersteuningsbehoeften en wensen van 
cliënten. Voor iedere zorgvraag komt een gerichte 
aanpak (1 cliënt, 1 plan). We ontwikkelen ons steeds 
meer naar een organisatie waar de cliënt centraal 
staat, zoveel mogelijk eigen regie voert en een 
betekenisvol eigen leven kan leiden. Dat hij kan 
meedoen, ongeacht de zwaarte van de beperking. 
Bij deze ontwikkelingen sluiten we aan bij relevante 
richtlijnen vanuit onze sector en bij het kwaliteits-
kader gehandicaptenzorg. 



Een zorgpad beschrijft stap-voor-stap de organisatie 

van de zorg voor een cliënt: wat, waar, wanneer, door wie 

en wat de verwachte resultaten daarvan zijn. Zo krijgen 

we samen meer inzicht in hoe de zorg rondom een cliënt 

is georganiseerd en hoe de onderlinge afstemming van 

betrokken professionals is geregeld. Meer inzicht leidt  

tot meer afstemming en een gerichtere aanpak en inzet.  

We krijgen ook meer inzicht in de behoeften en wensen 

van cliënten. Dit overzicht en inzicht leiden tot meer 

cliëntparticipatie en meer tevredenheid bij cliënten én 

onszelf.

4 zorgpaden en specifieke zorgprogramma’s:

→ Kind & Jeugd (met zorgprogramma’s LVB en EVB)

→ LVB volwassenen (met zorgprogramma’s LVB en LVB+)

→ EVB volwassenen (met zorgprogramma’s EVB en EVB+)

→ EMB volwassenen (met zorgprogramma EMB)

In 2021 zijn de managers Zorginhoud (inhoudelijk 
deskundigen) en directeur Zorginhoud en Ontwikkeling 
gestart. Zij dragen zorg voor de invulling en inbedding 
van de zorgpaden en bijbehorende zorgprogramma’s.

Meer ondersteuning en nabijheid 
Begin 2021 zijn teamleiders aangesteld, zodat mede-
werkers op de woongroepen en afdelingen meer 
nabijheid ervaren van leidinggevenden. De team-
leiders richten zich op een goede organisatie van de 
zorg. De coördinerend begeleiders richten zich op 
goede zorginhoudelijke ondersteuning. Dit duo krijgt 
ondersteuning van gedragsdeskundigen die aan de 
woningen/locaties zijn verbonden, van AVG-artsen 
(op afroep) en de huisartsen van cliënten. Deze 
samenwerking werpt zijn vruchten af. Nabijheid, 
steun en aanwezigheid worden in toenemende mate 
gevoeld. Het heeft ook een positieve impact op 
cliënten omdat medewerkers sneller kunnen schakelen  
en handelen. En het geeft rust, ook in de zorg voor 
cliënten.

Bekijk het filmpje: 
CCR-verkeersveiligheid 
woonparken →
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Passende zorg voor iedere cliënt
Lunet wil dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij nodig 
heeft om een zo goed mogelijk leven te leiden en om 
mee te kunnen doen in de maatschappij. Die zorg 
dient in evenwicht te zijn met de vergoeding vanuit 
het zorgkantoor. Daarnaast verandert de zorgvraag. 
En daardoor ook ons werk. Juiste én betaalbare zorg 
is van belang om Lunet gezond te houden. We 
constateren dat dit niet altijd het geval is. 

Vanaf de zomer 2021 zijn de eerste stappen gezet 
binnen Specialistische zorg. Teamleiders van de 
woonparken en dagbesteding hebben een instrument  
ingezet waardoor zij beter inzicht krijgen in wat de 
cliënt nodig heeft aan ondersteuning, wat dit betekent  
voor het werk en of dit werk voldoende gefinancierd 
wordt. Met dit inzicht is met elkaar het gesprek 
aangegaan over de kwaliteit van werk, de bezetting 
in een team, wat we wel en niet meer zouden moeten/ 
kunnen doen, welke ondersteunings vragen op ons 
afkomen en hoe we daar mee omgaan.  
Niet altijd gemakkelijk, want dit betekent ook afscheid  
nemen van iets wat wij en onze cliënten gewend zijn. 
Daarnaast vinden we het ook belangrijk om mede-
werkers te behouden en dat zij een werkplek hebben 
waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar ze veel 
kunnen betekenen voor cliënten. Een plek die past bij 
de eigen wensen, inzetbaarheid en mogelijkheden. 
Ook deze stap is in gang gezet. Uiterlijk 1 april 2022 is 
dit traject afgerond en zal dit verder geborgd worden.



Zorginnovatie draagt bij aan goed leven
Op woonpark Eckartdal is eind 2021 een pilot  
‘slimme inco’ gestart waarbij E-health ingezet wordt 
om tot geplande verschoonmomenten te komen.  
Het resultaat is bijna twee verschoningsrondes 
minder per dag, minder huidproblemen bij cliënten, 
minder fysieke belasting voor medewerkers, minder 
afval en minder waskosten.

In 2021 liep ook een project voor meer inzicht in het 
leefritme van cliënten. Het is bekend dat een groot 
deel van onze cliënten ’s nachts slaapproblemen 

heeft. Dit kan leiden tot vermoeidheid en eventuele 
gedragsproblemen overdag. Slaapproblemen 
kunnen ook ontstaan doordat cliënten overdag 
bijvoorbeeld lang in bed liggen, dutjes doen, weinig 
geprikkeld worden of weinig actief zijn. 
Via observaties op locatie is in kaart gebracht hoe 
actief cliënten zijn en wat hun dagactiviteiten zijn. 
Daarnaast zijn actiwatches (een horloge dat meet 
hoe actief iemand is) ingezet om ‘s nachts te monitoren. 
Aangetoond is dat het leefritme bij sommige cliënten 
wat verstoord lijkt te zijn. Met die uitkomsten gaan we 
aan de slag. 

Bekijk het filmpje:
De CoWin mediawand, 
nog een mooi voorbeeld 
van zorginnovatie →
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https://www.youtube.com/watch?v=VnOHxJBZfuA
https://www.youtube.com/watch?v=VnOHxJBZfuA
https://www.youtube.com/watch?v=VnOHxJBZfuA


Zeggenschap en eigen regie 
Cliëntparticipatie/dagbesteding
Meedoen in de samenleving is belangrijk.  
De wijze waarop is voor iedereen anders. Lunet  
werkt  vraaggericht en kijkt naar wat wel kan.  
Een aantal voorbeelden:

 → De eerste cliënten woonhulp behaalden in 2021 
hun branche erkend diploma.

 → Veel van onze cliënten hebben meegedaan aan 
de Dutch Design Week in Eindhoven. Ze hebben 
naast activiteiten samen producten en het 
foodmagazine ‘Onbeperkt Lekker’ ontwikkeld. 

 → “De Voederhuisjes” hebben mezennestkastjes 
geleverd aan de gemeente Eersel ter bestrijding 
van de processierups. 

 → Cliënten en begeleiders lopen de marathon en 
halen de finish van Your Marathon Challenge 2021.

 

https://lunet.nl/nieuws/2021/09/lunet-doet-mee-aan-dutch-design-week-in-eindhoven


In de woning waar hij nu een kleine drie jaar als begeleider 

werkt, wonen zes mensen. Vijf van vijftig plus en een 

van rond de dertig. De oudste van 80 jaar kleedt zich 

altijd in pak. Net als de andere bewoners die Martin 

André (53) begeleidt, heeft deze heer een verstandelijke 

beperking. “Je staat tegenover volwassen personen 

die dat sociaal-emotioneel niet zijn en zich verbaal 

niet of nauwelijks kunnen uiten. Het is dus aan ons om 

hen goed te lezen en te zien wat zij nodig hebben.”

Een goed leven. Begeleider Martin André maakt er werk van.

“Ik heb een hekel aan termen als complex gedrag. Ik kan 

meer met de benaming moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Daarmee ligt de bal bij mij als begeleider. De kunst van 

dit werk is gedrag leren lezen en daarop inspelen. Ieder 

moment opnieuw. Al mijn sensoren staan hier op scherp.  

Ik wil niets missen en er echt voor de mensen zijn. 

Een paar bewoners kunnen escaleren, dat wil ik zien 

aankomen. Ik wil hen leren begrijpen en doorgronden. 

Waar het kan beweeg ik mee, waar het moet ga ik 

stevig tegenover hen staan. Voor de bewoners ben 

ik die belangrijke ander die veiligheid biedt. Dat 

vraagt van mij dat ik stabiel en betrouwbaar ben.”

Een goed leven

“Wat een goed leven is, is voor iedere bewoner anders. 

Daar komen we achter door de bewoners individueel 

goed te observeren. Als je iemand kent, weet je wat de 

vraag achter de vraag of het gedrag is. Je blijft zoeken 

natuurlijk en we stellen onszelf en elkaar doorlopend de 

vraag: Doen we het zo wel goed voor deze bewoner? 

Kritisch kijken naar jezelf komt ten goede aan de 

bewoners. Die zelfreflectie vind ik erg leuk en waardevol. 

Aan de ene kant bieden we met een vaste structuur en 

patronen een veilige omgeving voor bewoners. Maar 

patronen kunnen ook remmend werken. We willen 

onze bewoners ook vrijheid geven om hun eigen leven 

te leiden. Een eigen leven is een individueel recht.”

“Voor mij betekent een goed leven onder meer: een 

goede balans tussen werk en privé en voldoening in 

mijn werk; dat ik er blij van word. En dat word ik van 

dit werk. Ik ben echt nodig. Mijn begeleiding maakt 

het leven van onze bewoners prettiger. Dat ervaar ik 

elke dag. Bijvoorbeeld in het naar bed begeleiden. 

Als een bewoner zich prettig voelt en daardoor lekker 

gaat slapen, maakt me dat echt zielsgelukkig.”

Zij-instromer

“Ik werk inmiddels een kleine drie jaar bij Lunet en ben een 

zij-instromer. Ik kom uit een ander vakgebied. Ik werkte 

voor een medische dienstverlener en op facilitair gebied in 

een grote oefenpraktijk. ‘s Avonds en in het weekend was 

ik chauffeur voor de huisartsen van de huisartsenpost. Ik 

was toe aan andere keuzes, wilde iets in onderwijs of zorg 

en zag een vacature van Lunet. Naast betaald werk kreeg 

ik ook direct een opleiding aangeboden. Ik ben meteen 

begonnen en ben nog iedere dag gelukkig met mijn keuze.”

Begeleider Martin

Een eigen leven 
is een individueel 
recht.
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Van 16 tot en met 24 oktober 2021 deed Lunet mee aan de 

Dutch Design Week 2021 (DDW ‘21) in Eindhoven. Het thema 

was ‘Onbeperkt lekker, gezond eten maar net een beetje 

gekker!’ Het thema ging over bewustwording van wat je eet.

Tijdens de DDW ‘21 kregen bezoekers een rondleiding  

bij de dagbestedingslocatie LuuXX aan de Kleine Berg 

54 in Eindhoven. Dit was een echte culinaire en crea-

tieve ontdekkingsreis. Een reis waar de producten van 

onze cliënten waren te zien, te ervaren en te proeven. 

Cliënten maken samen een Food magazine

“Eten is een belangrijk onderdeel in ons dagelijks leven”, 

vertelt Natasja Gerits, cliëntbegeleider en initiatiefneemster 

van deelname aan de DDW ‘21. “Bij dit thema passen 

recepten van onze cliënten die zijn gebundeld in ons eigen 

food magazine ‘Onbeperkt lekker’”. De recepten zijn met 

fooddesigner Eylien Lommen van LEF, Let’s Explore Food, 

gemaakt op basis van ideeën en wensen van cliënten.  

“Ze heeft een gezondere draai gegeven aan een aantal  

recepten, maar er staan ook koekjes en taart in.”

Samen koken, samen proeven

“We gingen natuurlijk veel verder dan het verzamelen  

van recepten. “vertelt Maartje Winter, projectleider 

 deelname aan de DDW ‘21. “We hebben met cliënten 

 nagedacht en gesproken over lekker en gezond eten.  

Samen nagedacht over wat wil ik graag leren koken,  

hoe ziet dat eruit en hoe smaakt het? Samen recepten 

 gezocht, samen moestuinen aangelegd en geoogst. 

Samen gekookt, geproefd en samen het ontwerp van het 

magazine bedacht en gemaakt. En ook samen  allerlei 

passende producten ontworpen en gemaakt zoals servies, 

schorten, tafelkleden, kookboekstandaarden, kaarsjes, 

een memoryspel. Dat deden we niet alleen op onze  

locatie aan de Kleine Berg, maar op 25 verschillende  

locaties van Lunet. Samen zijn we heel trots op wat we 

met elkaar en met cliënten hebben gerealiseerd.”

Lunet doet mee aan 
Dutch Design Week in 
Eindhoven

https://ddw.nl/nl/home
https://www.letsexplorefood.nl


De impact van corona
Corona heeft ook in 2021 een grote impact gehad  
op cliënten, verwanten en medewerkers. Het bracht 
verdriet en onzekerheid. Plotseling was een goed leven 
voor cliënten niet zomaar iets vanzelfsprekends. Vanaf 
Kerst 2020 liepen de coronabesmettingen sterk op en 
was bij Lunet sprake van een derde golf. Geheel januari 
en februari 2021 was er een hoge piek in het aantal 
(vermeende) besmettingen en stond de zorg verlening 
onder druk. In die periode zijn de Coördinatoren 
corona (Coco’s) ingevoerd om alle benodigde werk-
zaamheden in de teams te waarborgen.

Bekijk hier de nieuwsbrief  ‘Nieuws voor jou’ → Lunet in Coronatijd, samen werken aan een  
goed leven →

Nieuwsbrief voor en door cliënten
In december 2021 is in nauwe samenwerking met de 
Centrale Cliëntenraad (CCR) het nulnummer ver-
schenen van de cliëntennieuwsbrief ‘Nieuws voor jou’. 
Vanaf januari 2022 verschijnt deze maandelijks, met 
hierin nieuws van Lunet, leuke weetjes, recepten en 
andere onderwerpen die cliënten aangaan of bezig-
houden. Een nieuwsbrief voor en door cliënten, 
digitaal en in printversie. Voor een zo groot mogelijk 
bereik sturen we de nieuwsbrief ook naar de woningen 
en werkplekken van cliënten van Lunet. 
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https://lunet.email-provider.nl/web/8dxxveqpxz/tgvxuadazf
https://lunet.email-provider.nl/web/8dxxveqpxz/tgvxuadazf
https://www.youtube.com/watch?v=aYqyLPDN56w
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We hebben in 2021 telkens ons beleid bijgesteld op 
basis van de richtlijnen van de overheid. Daarnaast 
hebben we er alles aan gedaan om het ‘goede leven 
voor onze cliënten’ zo normaal mogelijk door te laten 
gaan. Omdat zinvolle dagbesteding erg belangrijk is, 
heeft deze in bubbels op de woningen plaatsgevonden.  
En we hadden ook veel aandacht voor het welbevinden  
van cliënten en naasten door bijvoorbeeld bezoeken 
door te laten gaan. 

Corona heeft ook nieuwe kansen gecreëerd. Door 
corona is het afhalen van maaltijden mogelijk geworden. 
Er zijn extra belangrijke begeleidingsmomenten 
bij gekomen die bijdragen aan het stabiel houden 
van cliënten die in de wijk wonen. 

Eind 2021 is het aantal positief geteste cliënten weer 
opgelopen. Om snel en adequaat te kunnen handelen  
zijn mobiele testteams gevormd, die in wijken van 
Eindhoven en in de omliggende gemeenten en in  
De Kempen cliënten testten als zij klachten hadden 
of in aanraking waren geweest met een iemand met 
corona. Verder hebben in de laatste weken van 2021 
ruim 1.000 cliënten en bijna 1.500 medewerkers hun 
derde vaccinatie - de zogenaamde boosterprik - 
 ontvangen. Ons eigen Vaccinatieteam Lunet heeft 
hiermee een ongelofelijke prestatie geleverd.

Lees en bekijk ook in de media:  
Een coole sinterklaassurprise
voor Youri →
(Bron: ed.nl)

https://www.ed.nl/eindhoven/een-coole-sinterklaassurprise-voor-youri~a3f05532/?referrer=https%3A%2F%2Fstart.lunetzorg.nl%2F
https://www.ed.nl/eindhoven/een-coole-sinterklaassurprise-voor-youri~a3f05532/?referrer=https%3A%2F%2Fstart.lunetzorg.nl%2F
https://www.ed.nl/eindhoven/een-coole-sinterklaassurprise-voor-youri~a3f05532/?referrer=https%3A%2F%2Fstart.lunetzorg.nl%2F


Vijftig cliënten en 
hun begeleiders halen 
de finish van´Your  
Marathon Challenge´ 
2021

Vijftig cliënten en hun begeleiders hebben op zaterdag 

9 oktober de finish gehaald van de marathon van 

Eindhoven. Daarmee verdienden zij een prachtige 

medaille als herinnering aan deze sportieve uitdaging.

Iconische finishboog

Samen met vele duizenden enthousiaste lopers behaalden 

zij op de Vestdijk de iconische finishboog. Zij deden dit 

tijdens de ´Your Marathon Challenge´, waarbij je in de 

weken voorafgaand aan de Eindhovense marathon 41 

kilometer loopt. De laatste loodjes van de 42,195 kilometer 

werden gezamenlijk afgelegd.

Creatieve manieren

In de weken voorafgaand aan de Your Marathon Challenge 

waren op creatieve en innovatieve manieren de eerste 

41 kilometer al bewandeld. De kleinsten gingen met hun 

begeleiders en fysiotherapeuten op pad met een meetwiel 

om de afgelegde meters precies bij te houden. Anderen 

liepen elke middag een route rondom hun werkplek. 
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Aandacht voor mooi werk 
Goed zorgen voor onze medewerkers heeft een (in)
directe positieve invloed op de kwaliteit van zorg aan 
onze cliënten. Daarom is er aandacht voor samen-
werking in teams en voor activiteiten in het kader van 
duurzame inzetbaarheid. Scholingstrajecten en 
coaching zijn gericht op groeimogelijkheden voor 
medewerkers, maar ook op de juiste persoon op de 
juiste plek en op het inzetten van de expertise van 
medewerkers. Behoud van een tevreden medewerker 
zorgt voor behoud van continuïteit van zorg voor de 
cliënt. In 2021 is dit onder meer vertaald in de volgen-
de activiteiten:

 → De Warmtelijn in crisistijden. 
  Medewerkers konden hier terecht voor een goed 

gesprek of een luisterend oor in coronatijd.  
De warmtelijn werd bemenst door teamcoaches.

 → Begeleiden Moreel Beraad en 
 intervisiebijeenkomsten. 

  Een voorbeeld hiervan is het Moreel Beraad, 
georganiseerd door de commissie ethiek over 
het wel of niet vaccineren tegen het coronavirus.

 →  De training Mentaal fit op het werk. 
  Tijdens deze training leert de medewerker met 

behulp van goede informatie, creatieve oefeningen 
en praktische handvatten hoe je (mentaal) fit 
blijft op het werk. Leerervaringen worden gekop-
peld aan een persoonlijk actieplan om zelf vorm 
te geven aan een gezonde toekomst.

 →  De scholing Persoonlijke weerbaarheid 
voor alle medewerkers cluster Gedrag. 

  De training is van groot belang voor de persoon-
lijke weerbaarheid en het waarborgen van veilig-
heid, zowel voor cliënten als voor medewerkers. 

 →  Scholing en coaching Fysieke belasting. 
  Als medewerkers vragen hebben over fysieke 

belasting kunnen ze een beroep doen op de 
coaches fysieke belasting of een training volgen. 

 → Workshops voor het verbeteren  
van  het leerklimaat.

 → Loopbaan- en coachingstrajecten.



Ervaringen van cliënten, medewerkers en verwanten 
zijn belangrijke informatie voor kwaliteitsverbetering. 
In het najaar van 2021 is wederom een cliënttevreden-
heidsonderzoek (CTO) uitgevoerd onder cliënten, 
verwanten en begeleiders van Lunet. In totaal zijn 
bijna 3.500 vragenlijsten ingevuld door cliënten, 
verwanten en begeleiders. We zijn erg blij met deze 
hoge respons die veel waardevolle informatie oplevert. 

Cliënttevredenheids-
onderzoek (CTO)

Eén van de vragen in het CTO was hoe tevreden 
iemand is met de zorg en ondersteuning op een 
schaal van 1 tot 10. Cliënten gaven gemiddeld een 8 
hiervoor, verwanten een 7,5 en begeleiders een 7,1. 
Een mooi compliment aan iedereen die met of voor 
onze cliënten werkt!

Tevredenheidscijfer

8,0

Cliënten

7,5

Vertegenwoordigers

7,1
Begeleiders
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5 dingen waar we goed in zijn 
Naast dit tevredenheidscijfer is gevraagd waar cliënten,  
verwanten en begeleiders blij mee zijn. De volgende 
onderwerpen worden hierbij regelmatig genoemd:

 → De betrokkenheid van begeleiders. Begeleiders 
voelen de cliënt goed aan, bieden een luisterend 
oor en weten wat de cliënt nodig heeft.

 → De competenties en expertise van begeleiders.

 → Er is veel aandacht voor het emotioneel welzijn 
van de cliënt. Bijvoorbeeld de ondersteuning die 
begeleiders aan cliënten geven wanneer het 
even niet goed gaat.

 → De activiteiten bij dagbesteding worden over  
het algemeen op prijs gesteld.

 → Teamsamenwerking. Begeleiders hebben vaak 
waardering voor de collegialiteit en het klaar-
staan voor elkaar.

5 dingen die beter kunnen
Natuurlijk zijn er ook dingen die we kunnen ver beteren. 
Hieronder een aantal dat regelmatig is genoemd:

 → Meer vertrouwde gezichten voor de cliënt. Door 
personeelswisselingen lukt het niet altijd om hierin 
continuïteit te bieden.

 → Aandacht voor het plaatsingsproces van de cliënt.

 → Goede huisvesting en aandacht voor onderhoud 
en schoonmaak.

 → Nabijheid en betrokkenheid van management en 
ondersteunende diensten.

 → Zowel cliënten, verwanten als begeleiding geven 
aan behoefte te hebben aan meer ‘buitenactivi-
teiten’ zoals wandelen of fietsen.

Hoewel we niet helemaal een vergelijking kunnen 
maken met het voorgaande tevredenheidsonderzoek 
- omdat we dit jaar ook andere doelgroepen hebben 
meegenomen - zien we toch overeenkomsten. Twee 
jaar geleden werd de betrokkenheid van medewerkers  
én de aandacht voor het emotioneel welzijn ook 
genoemd als positieve punten. We zien daarnaast 
dat aandacht voor onderhoud en schoonmaak en 
aandacht voor het plaatsingsproces twee jaar 
geleden ook als verbeterpunten zijn genoemd. Aan 
een ander verbeterpunt is zichtbaar gewerkt en dit 
betreft de nabijheid van leidinggevenden.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Het cliënttevredenheidsonderzoek geeft inzicht in 
onze zorgverlening. De mening van cliënten wordt na 
toestemming toegevoegd aan het persoonlijk plan. 
Waardevolle informatie voor de cliëntbegeleider om 
met de cliënt en met verwanten in gesprek te gaan 
over de geleverde zorgverlening. Verwanten kunnen 
hun antwoorden ook downloaden en deze betrekken 
bij de evaluatie en actualisering van het persoonlijk 
plan. Managers, directie en Raad van Bestuur kregen 
een Lunet breed rapport en elk team heeft een 
Kwaliteits verbeterkaart ontvangen.  
In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe we in 2022 aan de 
slag gaan met de uitkomsten van het cliënttevreden-
heidsonderzoek (CTO).
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Borging 
kwaliteit en veiligheid 
van zorg

3

In de basis willen we kwaliteit leveren, zodat we 
kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van 
cliënten. Om dit goed te kunnen doen, maken we bij 
Lunet afspraken wat goede zorg is. Goede zorg kan 
natuurlijk altijd nog beter. Daarom vinden we het 
belangrijk om continu te verbeteren. Dit verhoogt de 
tevredenheid en zorgt voor een veilige omgeving 
voor onze cliënten om te kunnen wonen en werken. 

Lunet is ISO gecertificeerd
Het ISO-certificaat toont aan dat we onze proces-
sen en diensten continu evalueren en verbeteren. Elk 
jaar neemt een extern bureau een tussentijdse toets 
af. We kregen positieve feedback over onder andere 
cliëntgerichtheid, samenwerking tussen teams en 
over de nieuwe projecten en ontwikkelingen die in 
gang zijn gezet.
Er zijn geen kritische tekortkomingen. Natuurlijk wel 
verbeterkansen. Zoals duidelijker zijn over het gebruik 
van instrumenten voor de teams, over hoe Lunet 
projecten evalueert en over het gebruik van dezelfde 
benamingen bij beleidscyclus en nieuwe plannen. 
Hier gaan we mee aan de slag.

Inspectie: goed op weg bij invoering Wzd 
In mei 2021 heeft de Inspectie (IGJ) het woonpark  
De Donksbergen bezocht met als thema de invoering 
van de Wet zorg en dwang (Wzd). De conclusie is dat 
we goed op weg zijn met de invoering van de Wzd. 
Sterk vinden zij de functionarissen die zijn aangesteld 
en de bewuste keuze om hier veel deskundigheid in 
te steken. Ook sluit het stappenplan goed aan bij de 
Wzd en ondersteunt het zorgdossier de behandelaren  
en zorgverleners. De Inspectie zegt dat zorgverleners 
en behandelaren zich bewust zijn van mogelijke 

beperkingen in de zorg en zoeken in multidisciplinair 
verband naar alternatieven. Wel moet Lunet nog 
enkele stappen nemen, zoals de training van  
zorg verleners, de bekendheid en rol van de cliënt-
vertrouwens persoon en de uitwerking van de Wzd 
voor wat betreft onvrijwillige zorg in de thuissituatie 
en spoedopnames. De IGJ heeft haar vertrouwen 
uitgesproken dat Lunet de noodzakelijke stappen  
zet om te voldoen aan het bieden van goede en 
onvrijwillige zorg.

Sturen op kwaliteit
Om beter te kunnen sturen op kwaliteit zijn vanaf 2021 
kwartaalrapportages gemaakt met daarin voor 
Lunet belangrijke kwaliteitsonderwerpen. Zoals de 
evaluatie van de persoonlijke plannen, incident-
meldingen, vertrouwelijke meldingen en onvrijwillige 
zorg. Zo krijgen we meer inzicht in trends en grip op 
mogelijke verbeteracties. De aandacht voor deze 
kwaliteitsthema’s kan bovendien leiden tot verbetering. 
Bijvoorbeeld het inzetten van verbeteracties voor de 
tijdige evaluatie van de persoonlijk plannen.

Incidenten en calamiteiten
Incidenten en (bijna)incidenten kunnen nare gevolgen  
hebben voor de cliënt en medewerker. En omdat ze 
nooit helemaal te voorkomen zijn, is het belangrijk 
dat we leren van deze situaties. Hiermee verkleinen 
we de kans op herhaling en verbeteren we boven-
dien onze zorgverlening. 

In 2021 zijn 19.384 incidenten gemeld. Dit is een toename  
van 5,6% ten opzichte van 2020. We zien het aantal 
geregistreerde incidenten de afgelopen jaren licht 
stijgen. Het is voor Lunet belangrijk dat medewerkers 



zich veilig voelen om te melden én dat zij eenvoudig 
kunnen melden. Naar onze mening wordt aan deze 
voorwaarden voldaan. Het afgelopen jaar is verschil-
lende keren scholing gegeven aan teams en/of 
coördinerend begeleiders over het doen van incident-
meldingen en vertrouwelijke meldingen. Het leren van 
incidenten is daarnaast binnen teams onderwerp 
van gesprek.

Nieuw in dit kwaliteitsrapport is het opsplitsen van de 
meldingen in de categorie “overig”. Vorig jaar vielen 
onder deze categorie ook incidentmeldingen met de 
typen “niet nakomen of weigeren van zorg- en 
begeleidingsafspraken” en “vermissing”. In onder-
staande tabel zijn deze meldingen nu ook zichtbaar.

Agressie

Agressie/automutilatie

Automutilatie

Medicatie

Niet nakomen van zorg-begeleidingsafspraken

Vallen

Vermissing

Overig

10%
1%

7%

5%

19%

6% 11%

41%
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In de eerste helft van 2021 was de impact van corona 
nog steeds zichtbaar en voelbaar bij Lunet. Dit is 
terug te zien in een toename van het aantal (ernstige)  
incidenten. Het overall beeld is dat het totale aantal 
agressie/automutilatie incidenten iets is afgenomen. 
Via scholingen is er aandacht voor agressie. Voor 
meer veiligheid is ook ingezet op personenalarmering.  
In relatie tot valincidenten is in 2021 een start gemaakt  
met de evaluatie van de valprocedure. 

Het incidentmeldsysteem is zo ingericht dat het 
incident standaard naar een aantal betrokkenen 
wordt doorgestuurd. Daarnaast kan de melder ook 
zelf nog bepalen aan wie hij een incident doorstuurt, 
zodat direct een verbeteractie kan worden ingezet. 
Om het leereffect te vergroten, moet elk incident 
binnen 6 weken zijn beoordeeld. Zo stimuleren we  
de PDCA-cyclus. We zien in het vierde kwartaal van 
2021 dat 89% van alle incidentmeldingen binnen  
6 weken is beoordeeld. 

Lunet heeft in 2021 2 meldingen gedaan bij de IGJ. 
Ook is 1 burgermelding gedaan bij de IGJ die Lunet 
heeft onderzocht. In 2021 zijn 136 vertrouwelijke 
meldingen/ernstige incidenten onderzocht, waarvan 
7 ernstige incidenten via de PRISMA methode. Het 
totale aantal is vergelijkbaar met 2020. In algemene 
zin kan worden gezegd dat sinds de inrichting van de 
procedure vertrouwelijke melding in 2018 en 2019 een 
toename te zien is in het aantal meldingsteams. Dit is 
onder andere een gevolg van de focus op bewust-
wording over het melden van vertrouwelijke meldingen. 

In 2020 en 2021 is het aantal meldingsteams stabiel 
gebleven. Een directe verklaring hiervoor is gelegen 
in de nabijheid van de teamleider en de CB-er, die 
veel situaties direct in de reguliere zorg afvangen. Er 
is nog steeds een hoge mate van bewustwording te 
zien bij medewerkers. Het feit dat de procedure een 
laagdrempelige manier biedt om onveilige situaties 
te melden, wordt door medewerkers als positief 
ervaren.
 
Medicatieveiligheid
De Geneesmiddelencommissie draagt zorg voor 
kaders van een veilig medicatieproces en het continu 
verbeteren van de kwaliteit van de medicatieveiligheid.  
In 2021 is de Geneesmiddelencommissie 8 keer 
samengekomen. Besproken zijn de kwartaalrappor-
tages medicatie incidenten en de voortgang van de 
medicatiebeoordelingen. Ook is de scholing medicatie  
geëvalueerd en is de evaluatie van het medicatie 
beleid voorbereid.

In 2021 is bij een kleine groep woningen een pilot 
gestart met het elektronisch aftekenen van medicatie.  
Vanwege technische problemen is een pas op de 
plaats gemaakt en nog niet uitgerold. In december 
hebben 3 leden van de Geneesmiddelencommissie 
om verschillende redenen afscheid genomen. In 
januari 2022 worden nieuwe leden benoemd en is  
de commissie weer voltallig.



Klachten en kwesties
Klachten zijn een kans om onze zorg- en dienst-
verlening te verbeteren. Vanuit het Landelijk Steunpunt 
Medezeggenschap is een vertrouwenspersoon 
verbonden aan Lunet. Hierdoor wordt de onafhanke-
lijkheid bij het doen en begeleiden van meldingen 
gewaarborgd. De vertrouwenspersoon ondersteunt 
cliënten en hun verwanten. 

Er zijn in totaal 92 meldingen door cliënten (of hun 
naasten of wettelijk vertegenwoordigers) bij de 
vertrouwenspersoon Zorg ingediend. 

Zowel het aantal meldingen als het aantal formele 
klachten is in vergelijking met vorig jaar gedaald (in 2020 
zijn 111 meldingen geregistreerd en 14 formele klachten). 

In de tabel hierboven valt onder de categorie 
 Organisatie, regels en financiën, ook het onderwerp 
corona en maatregelen. Hierover zijn 4 meldingen in 
2021 binnengekomen. Dit aantal is sterk afgenomen 
in vergelijking met 2020 (22 meldingen). 

* met de komst van de Wzd is deze categorie 

toegevoegd aan het registratiesysteem 

van LSR. Er is in 2021 1 melding bij de 

vertrouwenspersoon binnengekomen.  

Het grootste aantal meldingen in de categorie Zorg, 
begeleiding en dienstverlening gaat over communi-
catie/duidelijke uitleg, het nakomen van afspraken 
en rekening houden met de wensen van cliënten.

Klachten cliëntvertrouwenspersoon Wzd
In 2021 zijn 14 unieke cliënten/ verwanten onder-
steund. Er zijn 17 kwesties afgehandeld waaronder  
1 klacht en 4 informatieve vragen. Bij het maken van 
het jaarrapport was nog 1 klacht niet afgehandeld. 
De cliëntvertrouwenspersonen hebben in 2021 
 rondleidingen gekregen, hebben zichzelf voorgesteld 
in de nieuwsbrief, kennisgemaakt met de Wzd- 
functionarissen en gesprekken gevoerd met leden 
van de CCvR en CCR. Ook is er ieder kwartaal  
overleg met de cliëntvertrouwenspersoon LSR en  
met de secretaris Raad van Bestuur.

Vragen Persoonlijke 
kwesties

Kwesties/
uitingen van 
onvrede

Formele  
klachten

Ambulant/dagbesteding 1 - 13 1

Specialistische zorg - 1 24 6

Wijk en dorp 1 1 42 2

Totaal 2 2 79 9

Onvrijwillige zorg* 1

Zorg, begeleiding en dienstverlening 70

Organisatie, regels, financiën 12

Persoonlijk 2

Verblijf 7

Totaal 92
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Onvrijwillige 
zorg

4

In de visie van Lunet wordt het principe ‘Nee, tenzij’ 
gehanteerd. Onvrijwillige zorg (oz) wordt niet toe-
gepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de 
cliënt of zijn omgeving. Als Onvrijwillige zorg wel wordt 
ingezet, dan blijft het doel het voorkomen en afbouwen  
van de inzet en toepassing van onvrijwillige zorg. 

Aantal cliënten met onvrijwillige zorg
In 2021 zijn, op een enkele uitzondering na, alle maat-
regelen vanuit de wet Bopz omgezet naar de Wzd. 
Het aantal unieke cliënten bij wie een vorm van 
onvrijwillige zorg is toegepast in 2021 is gemiddeld 
224. Het percentage cliënten met 1 of meerdere 
onvrijwillige zorgmaatregelen schommelt enigszins 
gedurende het jaar, maar zit meestal rond 9%. 

In de eerste helft van 2021 zien we een kleine daling in 
het aantal cliënten met één of meer onvrijwillige zorg 
maatregelen. Dit kan te maken hebben met de 
 omzetting naar de Wzd, waarbij sommige vrijheids-
beperkende maatregelen niet worden beschouwd als 
onvrijwillige zorg. Daarnaast is elke onvrijwillige zorg 
maatregel extra onder de loep genomen en is door 
de invoering van de Wzd en het daarbij behorende 
stappenplan meer aandacht geweest voor afbouw 
van onvrijwillige zorg. Mede doordat er multidisciplinair 
wordt gekeken naar de maatregelen zorgt dit voor 
nieuwe inzichten rondom afbouw en alternatieven. 

In de tweede helft van 2021 zien we een lichte stijging.  
Een verklaring hiervoor is het toegenomen bewustzijn 
bij zowel de zorgverantwoordelijken als medewerkers 
op de locaties. Dit is onder andere het geval bij het 
cluster Kind & Jeugd. Ook de toegenomen complexiteit  
van de zorgvraag van de cliënt kan leiden tot een 
grotere inzet van onvrijwillige zorg. Verder zien we dat 
bij Specialistische zorg meer onvrijwillige zorg wordt 
toegepast dan in overige divisies. Dit is logisch 
gezien de aard van de doelgroep.
 
Aantal cliënten met 1 of meer OZ-maat-
regelen ten opzichte van het aantal cliënten 
zonder OZ-maatregelen

2395
2517 2493 2500

Cliënten met 1 of meer 

OZ maatregelen (gemiddeld)

Cliënten zonder  

OZ-maatregelen (gemiddeld)

Q1 Q2 Q3 Q4

231 216 220 229



Totaal aantal geregistreerde  
OZ-maat regelen inclusief aantal per vorm 
De verschillende vormen van onvrijwillige zorg laten 
gedurende het jaar vrij constante cijfers zien. Bij de 
vorm ‘beperken van de bewegingsvrijheid’ is in het 
eerse kwartaal een afname waarneembaar, vanaf 
het vierde kwartaal is er sprake van een toename. 
 
 

Uitoefenen  
van toezicht op 

de cliënt

Insluiten

Onderzoek  
van kleding of 

lichaam

Beperking van  
de bewegings-

vrijheid

Onderzoek van de 
woon- of verblijfs-
ruitmte op gedrag 

beïnvloedende 
middelen of 
voorwerpen

Beperkingen in de 
vrijheid van de cliënt 
om zijn eigen leven  

in te richten

Controleren op de 
aanwezigheid 

van gedrag 
beïnvloedende 

middelen of 
voorwerpen

Beperkingen 
van het recht op 
het ontvangen 

van bezoek

183
169 167 173 169

156
167

178

66 64 66
74

Q1                        Q2                       Q3                      Q4                      

12

3

12

2

12

2

12

2

1

2 2 22 2

1 111

0 0
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Maatregelen om onvrijwillige zorg  
terug te dringen
De structuur van het stappenplan helpt allereerst om 
de inzet van onvrijwillige zorg zorgvuldig te volgen en 
te werken aan afbouw. Het toevoegen van extra 
deskundigheid bij iedere stap wordt hierbij als helpend  
ervaren. Tijdens iedere stap wordt steeds multi-
disciplinair naar (vrijwillige) alternatieven en minder 
ingrijpende maatregelen gezocht. Dit doen we 
voordat overgegaan wordt naar een verlenging van 
de onvrijwillige zorg.

Lunet steekt veel deskundigheid in dit proces, zoals 
ook door de IGJ wordt benoemd in de rapportage 
naar aanleiding van het themabezoek Wzd in 2021. 
Zo zijn de zorgverantwoordelijken allemaal gedrags-
deskundigen. Zij kregen in 2020 scholing in de Wzd 
ontvangen en ze worden elk kwartaal bijgepraat 
over interne en externe ontwikkelingen. 
 

Ook zijn er afspraken gemaakt met enkele collega- 
instellingen om externe deskundigheid bij casuïstiek 
in te schakelen. Ondanks het vervallen van deze 
verplichting in de Reparatiewet Wzd, hecht Lunet er 
waarde aan om in sommige gevallen een volledig 
onafhankelijk deskundig advies te vragen. Bijvoorbeeld  
bij situaties waarbij de afbouw van maatregelen niet 
lijkt te lukken.
De commissie Wzd stelt ieder kwartaal een rapportage  
op met een analyse van de onvrijwillige zorg cijfers 
van het afgelopen kwartaal. Deze rapportage wordt 
besproken met de Raad van Bestuur. 

2022
Door beperkingen in het cliëntdossier zijn niet alle 
gevraagde analyses opgenomen in dit onderdeel 
van het kwaliteits rapport. Bij de doorontwikkeling van 
het Datawarehouse, waar de onvrijwillige zorgcijfers 
onderdeel van zijn, wordt dit meegenomen.  
Een aandachtspunt voor de komende periode is de 
verdere ontwikkeling van het bewustzijn rondom de 
inzet van onvrijwillige zorg. Ook zijn de registratie  
van psychofarmaca niet volgens geldige richtlijnen 
en ambulante onvrijwillige zorg aandachtspunten 
voor 2022. 



Enkele praktijkvoorbeelden
Inzet alternatieven

 →  Jaren geleden is de Zweedse band afgebouwd, waardoor de cliënt in een 
bedbox slaapt. Er werd destijds gedacht dat dit het maximaal haalbare was. 
Inmiddels zijn we aan het kijken wat een ‘laag bed’ kan toevoegen. De zorg-
verantwoordelijke denkt deze afbouw te kunnen realiseren.

Volledige afbouw
 →  De deur van een cliënt zat op slot, omdat de familie bang was dat andere 

cliënten op de kamer kwamen. Deze maatregel is afgebouwd: er is gekeken 
naar andere mogelijkheden, zoals een slot dat van binnenuit open te maken is.

 →  Veel maatregelen die nog maar enkele keren per jaar werden ingezet, zijn 
afgebouwd, onder het principe: ‘de drempel voor het toepassen is hoger als 
het een noodmaatregel betreft’.

 → Een cliënt kwam van zijn kamer en ging in de woonkamer ‘rommelen’ en nam 
zijn spullen mee naar zijn kamer. De spullen liggen nu standaard op zijn kamer. 
Er werd gedacht dat hij daardoor niet zou gaan slapen, maar het omgekeerde  
is waar. Hij slaapt nu rustig en gaat er in de ochtend mee spelen. Maatregel 
insluiten is afgebouwd. 
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Reflectie op het 
kwaliteitsrapport 

5

Reflectie CCR en CCvR 
De Centrale CliëntenRaad (CCR) en de Centrale 
CliëntvertegenwoordigersRaad (CCvR) -verder te 
noemen raden- geven aan dat dit rapport over 
kwaliteit en veiligheid een duidelijk verhaal is vanuit 
het perspectief van een goed leven voor cliënten. 
Betrokken zijn en meepraten vinden de raden heel 
belangrijk en zij ervaren dit ook zo. Voorbeeld hiervan 
is het 2 keer per jaar bespreken van het eigen 
 persoonlijk plan met cliënten. De raden zijn ook nauw 
betrokken bij het cliënt portaal. Een aandachtspunt 
hierbij is dat cliënt begeleiders meer inzicht krijgen in 
dit portaal en de tijd nemen om cliënten hierbij te 
ondersteunen.

Het belang van zorgpaden is in de loop van het jaar 
uitgelegd. Dit traject blijft moeilijk te volgen voor 
cliënten, omdat de uitwerking nog niet zichtbaar is  
in de praktijk. In 2022 worden de plannen verder 
uitgewerkt en concreter. De raden blijven dit volgen 
en aangehaakt. 

Het project ‘Passende zorg’ is in 2021 ingezet, met als 
centraal thema: ’wat heeft een cliënt nodig en waar 
betaalt het zorgkantoor voor? De teams zijn nog niet 
overal in balans en dit vraagt aandacht. Het komt 
dus wel eens voor dat de begeleiding een bepaalde 
ondersteuningsvraag anders invult, omdat hier geen 
passende indicatie voor is. Passende zorg is ook 
gericht op dat wat een cliënt zelf kan, dat ook zelf  
te laten doen. Cliënten merken in dat kader ook dat 
ze nu zelf iets moeten gaan doen wat ze eerst niet 
hoefden te doen.  Aandachtspunt hierbij is wat 
begeleiders hierover zeggen, hoe ze het zeggen en 
dat ze dezelfde boodschap uitdragen. Dat voorkomt 

onrust en boosheid bij cliënten. Het gaat in dit project  
om aansluiten bij de juiste indicatie en niet om bezui-
nigingen. En als er echt ondersteuning nodig is, dan is 
dit binnen Lunet zeker mogelijk. Als het anders kan of 
moet, dient dit goed aan cliënten te worden uitgelegd. 

De raden geven verder aan dat het ook goed zou 
zijn als er minder wisselende flexers en meer vaste 
gezichten zijn binnen een team. Wellicht is het 
 mogelijk om meer met periode opdrachten aan 
vaste flexers te werken.

In oktober 2021 is een tevredenheidsonderzoek 
gehouden onder alle cliënten, verwanten en mede-
werkers, met mooie cijfers als resultaat. Verbeter-
punten zitten onder meer bij personeelswisselingen 
en uitvoering van schoonmaak. 

Alle woningen hebben een verbeterkaart gekregen 
met daarop goede punten en verbeterpunten. De 
teams gaan hiermee aan de slag. Afspraak is dat  
elk team 1 goed punt en 2 verbeterpunten opschrijft 
en deze deelt met cliënten en verwanten. De raden 
gaan ervan uit dat dit ook besproken wordt in de 
groepsoverleggen, omdat dit past bij de ambitie om 
de cliënt centraal te stellen.

Het aantal incidenten is iets gestegen tot ongeveer 
19.000 in 2021. Het is uiteraard goed dat er gemeld 
wordt. Teams hebben ook scholing gehad over het 
melden van incidenten. Het aantal valincidenten is 
ook iets toegenomen. Dit kan te maken hebben met 
de toenemende leeftijd van cliënten. Belangrijk is  
om nog eens goed naar het valprotocol te kijken.  
De focus daarin ligt op het voorkomen van vallen van 



cliënten met een verhoogd valrisico. In aansluiting 
daarop wordt gewerkt aan een regeling voor val beleid, 
waarin de focus ligt op wat te doen als een cliënt 
daadwerkelijk gevallen is. Bij een aantal woningen is 
gestart met een pilot elektronisch aftekenen van 
medicatie in de computer. De wifi behoeft aandacht 
voordat verdere stappen worden gezet. 

In 2021 heeft 9% van de cliënten te maken gehad met 
vormen van onvrijwillige zorg. De Inspectie Jeugd  
en Gezondheidszorg (IGJ) heeft hierop getoetst. 
Vertrekpunt is dat evaluaties van ingezette maat-
regelen sneller worden doorgevoerd. Daarnaast 
wordt de inzet na 3 maanden geëvalueerd. Cliënten 
ervaren die periode als lang. Voor de begeleiding  
kan deze periode juist weer (te) kort zijn om goed te 
kunnen te evalueren. De raden geven als aanbeveling 
om voldoende gedragsdeskundigen aan te stellen 
om de voorgeschreven evaluatietermijn te halen. 

De raden vinden het tot slot fijn dat Lunet de start  
en verdere uitwerking van het Bureau medezeggen-
schap belangrijk vindt. Zij hopen dat dit bureau een 
belangrijke plek in gaat nemen binnen de organisatie. 
Zo krijgen cliënten de kans om actief mee te praten, 
denken en beslissen over zaken die hen aan gaan. 
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Reflectie Ondernemingsraad (OR)
Het Kwaliteitsrapport is vooral gericht op de zorg 
voor kwaliteit in relatie tot de aspecten ’het goede 
leven van de cliënt’, het zo veel mogelijk meedoen 
van cliënten in de maatschappij en het kunnen leiden 
van een betekenisvol leven. De Ondernemingsraad 
(OR) vindt de inhoud van dit rapport herkenbaar.  
Het geeft een herkenbaar beeld van de kwaliteit, 
resultaten en ontwikkeling van de zorgverlening 
binnen Lunet. Daarnaast is dit Kwaliteitsrapport 
makkelijk leesbaar en informatief. Kijkend naar de 
inhoud benoemt de OR tevens enkele aandachts-
punten.

Wat betreft de KwaliteitsverbeterKaart van het CTO 
vindt de OR het goed om te volgen of alle teams dit 
 document hebben ontvangen, welke verbeteracties 
daarop per team staan vermeld en in hoeverre deze 
worden gerealiseerd. 

Uit het Kwaliteitsrapport komt naar voren dat het 
aantal (ernstige) incidenten is toegenomen, hetgeen 
aansluit bij de tendens van de laatste jaren en vooral 
wordt toegeschreven aan de impact van corona.  
De OR denkt dat hieraan ook andere oorzaken ten 
grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld de krapte op de 
arbeidsmarkt. Cliënten zien bijvoorbeeld vaker 
verschillende gezichten. De OR beseft dat deze 
oorzaak lastig aantoonbaar is. 

De keuze om de focus in de zorgverlening te richten 
op andere cliëntgroepen en de impact die dit zal 
hebben op het profiel en cliëntenbestand van Lunet 
zal in de loop van 2022 zichtbaar worden. Het instru-
ment zorgpaden zal hiervoor mede als basis dienen.

De OR is bezorgd over het aantal medicatie-incidenten.  
De pilot die op dit gebied is gestart met Electronische-
ToedienRegistratie is er mede op gericht om hierin 
verbetering aan te brengen en de veiligheid op dit 
gebied te versterken. Kwaliteitsverbetering van de 
Wifi-verbinding vormt hiervoor een belangrijke 
voorwaarde.

De aandacht voor duurzame inzetbaarheid wordt 
van OR-zijde onderschreven. Dit geldt eveneens  
voor het juist toepassen van het beleid rondom Wzd. 
Positief is ook dat er binnen Lunet flink wordt 
 geïnvesteerd in de instroom en zij-instroom van 
nieuwe medewerkers.
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We zetten ons binnen Lunet elke dag in om de beste 
zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten. 
Daarom is het belangrijk om regelmatig te reflecteren 
en op basis hiervan weer vooruit te kijken, (nieuwe) 
plannen te maken en/of huidige plannen aanpassen.

Terugblik 2021 
In het kwaliteitsrapport van 2020 was veel aandacht 
voor verhalen en samenwerking in coronatijd. In 2021 
heeft corona nog steeds een grote impact gehad  
op ons werk en de organisatie. Vooral in het eerste 
kwartaal ging veel aandacht naar de gevolgen van 
corona en in het vierde kwartaal is veel tijd en energie 
gestoken in een vaccinatiecampagne. In het huidige 
kwaliteitsrapport is daarnaast ook gekeken naar 
andere verhalen die gaan over het goede leven van 
de cliënt.

Bouwstenen Kwaliteitskader
In het kwaliteitsrapport van 2020 zijn verbeterpunten 
geprioriteerd op basis van de bouwstenen uit het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We zien het 
kwaliteitskader als een kompas dat helpt om de 
kwaliteit van zorg continu te verbeteren. 

Bouwsteen zorgproces rondom individuele 
cliënt
In 2021 was het doel om de daling van risico-
inventari saties te keren en de geldigheid van plannen 
verder te vergroten. Dit is deels gelukt. We zien in  
2021 een verbetering in het aantal geldige risico-
inventari saties. De geldigheid van de plannen is  
gelijk gebleven. Ook in 2022 krijgt dit onze aandacht. 
Bijvoorbeeld door het sturen van maandrapportages 
om inzichtelijk te maken waar verbetering noodzakelijk 
is. Voor wat betreft het cliëntportaal is in hoofdstuk 2 
te lezen dat er meer dossieronderdelen zijn opengesteld.

Bouwsteen zelfreflectie teams
Reflecteren doen we continu in ons werk. Ondanks 
dat, vinden wij het bij Lunet belangrijk dat een team 
minimaal 1 keer per jaar samen stilstaat bij wat goed 
gaat en wat beter kan. In 2021 is het idee ontstaan 
om het instrument van zelfreflectie in te zetten bij de 
uitkomsten van het CTO (zie volgende paragraaf). 
Door deze 2 kwaliteitsinstrumenten samen te voegen, 
verminderen we de administratieve lasten van 
 medewerkers.

Oog voor 
verbetering 



2022: vooruitkijkend naar
geprioriteerde verbeteringen
Ook in 2021 baseren we onze verbeterkansen op 
basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 
We kijken hierbij niet alleen naar nieuwe projecten, 
maar zetten ook in op het verder ontwikkelen van 
bestaande projecten en activiteiten. De uitwerking is 
geborgd in de organisatie zelf. 
   
Bouwsteen zorgproces rondom individuele 
cliënt
Het cliëntportaal wordt in 2022 verder ontwikkeld.  
Na instemming van alle medezeggenschapsorganen 
wordt per 1 maart 2022 de rapportage opengesteld 
in het cliëntportaal. Daarnaast gaan we ons in 2022 
oriënteren op een nieuw elektronisch cliëntendossier 
(ECD) als vervanger van CareView. En we gaan in 
2022 invulling geven aan de 4 zorgpaden en de 
bijbehorende zorgprogramma’s, zodat we meer 
inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoeften en 
wensen van onze cliënten. 

In 2022 gaat onze aandacht ook naar het ontwikkelen 
van het Bureau Medezeggenschap cliënten. Cliënten 
zullen hierin participeren. Dit bureau zal zich bezig-
houden met het beleid en de besluiten die Lunet 
neemt die van invloed zijn op het leven van cliënten en 
verwanten. Zij zullen meedenken en meepraten over 
dagelijkse dingen en ook over grotere beleidszaken. 

Een mooie ontwikkeling zijn de jobcoaches. Zij helpen 
cliënten werk te vinden dat ze graag doen en waarbij 
ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Meedoen 
in de maatschappij – op allerlei manieren – en een 
betekenisvol leven, dat is waar we ook in 2022 op 
inzetten.
 
Bouwsteen onderzoek naar cliëntervaringen
In 2022 gaan we aan de slag met de uitkomsten van 
het CTO. De uitkomsten worden verspreid en gedeeld 
met alle medewerkers, verwanten en cliënten. Ook 
vinden bijeenkomsten plaats met coördinerend 
begeleiders om hen te informeren over de uitkomsten 
en tips te geven hoe zij met de uitkomsten aan de 
slag kunnen gaan. 

Bouwsteen zelfreflectie teams
Aan alle teams wordt gevraagd om op basis van de 
kwaliteitsverbeterkaart van het CTO te benoemen 
waar ze trots op zijn en waar zij zelf verbeterkansen 
zien. Die antwoorden worden vervolgens gecatego-
riseerd en samengevoegd tot een algemeen verslag 
op Lunet niveau. Dit verslag wordt gedeeld met de 
Raad van Bestuur, zodat inzichtelijk is hoe aan de 
uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoek is 
gewerkt.
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Slotwoord 
Raad van Bestuur

Een goed leven voor onze cliënten, daar werken we 
elke dag aan. Onze cliënten worden hierin ondersteund 
door betrokken, bevlogen en vakbekwame mede-
werkers. Dit kwaliteitsrapport geeft een realistisch en 
mooi inkijkje in de kwaliteit van ons werk en hoe we 
continu blijven werken aan het verbeteren van onze 
zorg- en dienstverlening. We zijn trots op al onze 
medewerkers en op de resultaten en kwaliteit van 
zorg die we met elkaar weten te realiseren. 

De bevindingen uit dit kwaliteitsrapport zijn uiteraard 
ook besproken met onze medezeggenschapsraden. 
Dit leverde mooie en inspirerende gesprekken op.  
De uitkomst daarvan is te lezen in dit rapport.  

Het komende jaar gaan we door op de ingeslagen 
weg. Een weg die past bij onze nieuw ingezette 
strategische koers ‘Op weg naar een toekomst-
bestendig Lunet’. De geprioriteerde verbeteringen uit 
hoofdstuk 6 staan uiteraard hoog op onze agenda. 
En ook in 2022 zullen onze keuzes weer terug te 
voeren zijn op het samen werken aan een goed leven 
voor onze cliënten.
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