
Werken aan sociale
veiligheid in de zorg
Hoe pakt u dat aan?

Een deelnemer van een verbetertraject
'Werken aan sociale veiligheid':

"Het belangrijkste is dat medewerkers zich

continu bewust zijn en blijven van hun eigen

gedrag met betrekking tot begeleiding en

bejegening."
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Werkt u met mensen die zorg nodig hebben? Dan weet u dat grensoverschrijdend gedrag

voorkomt, zowel naar cliënten toe als naar zorgverleners. Ook in uw organisatie. MOVISIE

adviseert en ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij vraagstukken rondom sociale

veiligheid in de zorg. In dit leaflet presenteert MOVISIE haar visie en benadering voor het

bevorderen van sociale veiligheid in de zorg, met als doel: preventie van en adequaat

handelen bij grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten.
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Werken aan sociale veiligheid in
vogelvlucht:

1. Visie en beleid

2. Instrumenten en deskundigheid

3. Risicofactoren in de organisatie

4. Verbeteren op locatieniveau

5. Leren van ervaringen

6. Resultaten borgen en cyclisch werken

7. Andere locaties veilig maken

 

Deze aanpak is geïntegreerd in een stappenplan

op zowel organisatie- als locatieniveau in de

toolkit ‘Werken aan sociale veiligheid’. Deze

toolkit biedt ondersteuning bij het werken aan

een klimaat waarin respect en veiligheid voorop

staat.

Werken aan sociale veiligheid in
vogelvlucht:

1. Visie en beleid

2. Instrumenten en deskundigheid

3. Risicofactoren in de organisatie

4. Verbeteren op locatieniveau

5. Leren van ervaringen

6. Resultaten borgen en cyclisch werken

7. Andere locaties veilig maken

 

Deze aanpak is geïntegreerd in een stappenplan

op zowel organisatie- als locatieniveau in de

toolkit ‘Werken aan sociale veiligheid’. Deze

toolkit biedt ondersteuning bij het werken aan

een klimaat waarin respect en veiligheid voorop

staat.

Visie, beleid, instrumenten en
deskundigheid

Wanneer MOVISIE aan de slag gaat met sociale veiligheid, kijkt

zij eerst naar de visie en het beleid van de organisatie. Maakt

beleid over grensoverschrijdend gedrag deel uit van een breed

en samenhangend beleidskader? En daarna: welke

instrumenten heeft de organisatie al in huis? Denk bijvoorbeeld

aan omgangsregels, gedragscode en meld- en

signaleringsinstrumenten. Wanneer het nodig is, zet MOVISIE

training of coaching in. Dat is niet alleen belangrijk voor direct

uitvoerenden, maar ook voor het (midden)kader.

Heb zicht op risicofactoren in de
organisatie

In elke organisatie zijn factoren aanwezig die de kans op

grensoverschrijdend gedrag vergroten of verkleinen,

zogenaamde risico- en beschermende factoren. Wanneer u

weet welke risicofactoren er in uw organisatie aanwezig zijn,

kunt u stappen zetten om deze factoren gericht te beïnvloeden.

Bijvoorbeeld bepalen welke delen van de organisatie eerst

aandacht verdienen.
Voer een of meerdere verbetertrajecten
op locatieniveau uit

Om verandering in gang te zetten, beginnen we op een

beperkt aantal locaties. Door middel van een verbetertraject

zetten we overzichtelijke en haalbare stappen. Een

verbetertraject is een traject waar men successen behaalt en

lessen leert, gebaseerd op de doorbraak-methode. Elke locatie

en afdeling is verschillend, en kent specifieke risico- en

beschermende factoren. Start met het maken van een sterkte-

zwakteanalyse, zodat u weet wat de sterke en zwakke punten 

zijn. Daarna stelt u samen met betrokkenen (medewerkers en

cliënten) uw doelen en prioriteiten vast. Om aan deze doelen

te werken kiest u verschillende strategiën.
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Wat kan MOVISIE u bieden?

* Beleidsadvies en procesbegeleiding

* Training en coaching

 

Neem contact op met één van onze experts:

Kristin Janssens: 030 789 22 29, k.janssens@movisie.nl

Wendela Wentzel: 030 789 20 94, w.wentzel@movisie.nl

 

Meer informatie vindt u op

www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid
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Leer van ervaringen en bereik het
gewenste resultaat

Hoe bereikt u uw doelen zonder veel tijd en moeite te

verspillen? Hoe voorkomt u dat u veel tijd en inzet investeert en

er na maanden achter komt dat u op de verkeerde weg bent?

Vertaal uw doelen in kleine stappen en leer van ervaringen.

Door gebruik te maken van PDSA-cycli (Plan – Do – Study – Act)

werkt u methodisch aan veranderingen en leren medewerkers

van hun ervaringen in de praktijk. Door telkens de vier stappen

van de PDSA-cyclus te doorlopen bereikt u uiteindelijk het

gewenste resultaat. Meet regelmatig of u resultaten boekt.

Borg resultaten en werk cyclisch

Om te voorkomen dat de resultaten wegebben doordat die ene

enthousiaste collega vertrekt of de waan van de dag de

overhand neemt, is het nodig de werkwijze en resultaten ook te

borgen. Borgen is een essentieel onderdeel van het systematisch

werken aan verbeteringen, waarbij organisaties de verbeterde

resultaten vasthouden en steunen, terugval naar de oude

situatie voorkomen wordt en het verder ontwikkelen en leren

over het thema doorgaat, ook in de toekomst.

 

Wanneer u projectmatig heeft gewerkt aan verbeteringen in de

sociale veiligheid, is het vervolgens zaak te zorgen dat het

onderwerp verankerd is in de organisatie en het cyclisch

terugkeert. Dit kan bijvoorbeeld in managementbesprekingen,

risico-inventarisaties, werkplannen, teamoverleggen en

ondersteuningsplannen. Het agenderen van het onderwerp, de

sterkte-zwakteanalyse, het werken met PDSA’s, regelmatig

meten en borgen dragen elk bij aan het levend houden van het

onderwerp.

Maak andere locaties veilig

Goede voorbeelden wilt u het liefst verspreiden. Wanneer u de

resultaten op de locatie heeft geborgd, kunt u er voor zorgen

dat bepaalde methodieken of resultaten ook elders

overgenomen worden. Er zijn verschillende manieren en

strategieën mogelijk om aan verspreiding van ervaringen en

werkwijze te werken.

Ervaringen

"Jullie hebben veel en zorgvuldig werk gedaan. Nu maar

hopen dat het de mensen bereikt die het aangaat. Voor

ouders is het grote verlangen dat je ‘kind’ veilig en met

plezier woont en werkt. Op een open manier je zorg

kunnen verwoorden, is daarbij essentieel."

- Nelie de Groote, moeder cliënt

“Er wordt makkelijker gepraat over grensoverschrijdend

gedrag. Sociale veiligheid is nu een vast punt op de

agenda van het bewoners- en medewerkersoverleg. We

leggen nu ook de verbinding met aanpalende zaken

zoals seksualiteit, huiselijk geweld en agressie. We

hebben een geïntegreerde aanpak.”

- Wil Janssen, Daelzicht


