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Inleiding en doelstelling van het kwaliteitsrapport 
 
Voor u ligt het eerste kwaliteitsrapport van OlmenEs. Een rapportage in het kader van het 
nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg, zoals nu van kracht is.  
Binnen OlmenEs is het vernieuwde kwaliteitskader met enthousiasme ontvangen. In 
toenemende mate is het hiermee mogelijk om als instelling inzichtelijk te maken waar wij 
voor staan, wat wij onder kwaliteit verstaan, hoe wij dat in de praktijk willen realiseren, waar 
onze ontwikkelpunten op dit gebied liggen en welke stappen wij in deze ontwikkeling willen 
nemen.  
 
Het doel van het rapport is daarmee voor ons drieledig: 
1. Het rapport maakt de stand van zaken en de verbetering van kwaliteit en veiligheid in de 

zorg en ondersteuning inzichtelijk. De vragen die hierbij centraal staan zijn: ‘Waarom 
doen we dit op deze wijze, en wat gaat goed en wat kan beter?’ 

2. Het rapport is een middel voor interne verantwoording naar de Cliëntenraad (CR), 
Bewoners Cliëntenraad (BCR), Ondernemingsraad (OR), en Raad van Toezicht (RvT). 

3. Het rapport is een middel voor externe verantwoording naar diverse stakeholders zoals 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het zorgkantoor 

 
OlmenEs heeft de ambitie om het kwaliteitsrapport in toenemende mate de komende jaren 
de bron voor het continue verbeterproces te laten zijn. Middels het kwaliteitsrapport, met 
daaraan verbonden een zelfreflectie, waarin we op de toepassing van onze zorgvisie 
reflecteren, zowel op teamniveau als op organisatieniveau, zijn we van mening dat we een 
pracht instrument in handen hebben om de kwaliteit van zorg en leven voor de bewoners en 
medewerkers te kunnen borgen of verbeteren. Binnen het Kwaliteitsmanagementsysteem 
vormen de conclusies van het kwaliteitsrapport input voor de kaderbrief van het komende 
jaar. Ook worden thema’s die om verbetering vragen verwerkt in de jaarplannen van de 
teams.  
 
De externe visitatie is bij de eerste totstandkoming van dit kwaliteitsrapport nog niet 
uitgevoerd. Als eerste oefening is er een visitatie gepland in het najaar van 2018, in 
samenwerking met collega-instelling Ilmarinen in Groningen. We gaan de komende 
maanden nog op zoek naar een derde partij om deze visitatie rondes mee in te richten. 
Hierbij zoeken we vooral naar een collega aanbieder zonder specifiek antroposofische 
identiteit, om zo de meerdere blikvelden vertegenwoordigd te hebben. 
 
Wie is OlmenEs? 
OlmenEs is een woon-  en werkgemeenschap op antroposofische grondslag voor 
volwassenen met een verstandelijke beperking. In OlmenEs is zorg meer dan het waken 
over lichamelijk en psychisch welzijn. De ontwikkeling van bewoners staat centraal. Zij 
worden aangesproken op hun sociale vermogens en gesterkt in hun gevoel van 
volwaardigheid. Werk en culturele activiteiten zijn belangrijke onderdelen van het leven. 
Structuur in dag, week en jaar bieden houvast en veiligheid. Kenmerkend voor OlmenEs zijn 
ook: de verzorgde en kunstzinnige omgeving en de antroposofische therapieën. 
 
In de zorgvisie van OlmenEs staat de gelijkwaardige relatie tussen medewerker en bewoner 
centraal. Medewerkers worden erin geschoold om zich werkelijk in bewoners te verdiepen 
en zich met hen te verbinden. Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen beroeps- en 
persoonlijke ontwikkeling is hierbij een belangrijke voorwaarde. 
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OlmenEs ligt in een prachtige en rustige omgeving in het buitengebied van Appelscha op 
een groot bosrijk terrein van ruim 50 hectare. Hier vindt u negen woonhuizen, zeven 
werkgebouwen, een boerderij, de winkel - theeschenkerij en vele andere voorzieningen. 
De woon- en werkgemeenschap is een zelfstandige zorginstelling en telt 133 bewoners, 13 
dagwerkers, circa 260 medewerkers, diverse stagiaires en ongeveer 70 vrijwilligers. 
De wettelijke eindverantwoordelijkheid voor de zorg die geboden wordt en de exploitatie 
van de instelling is neergelegd bij directeur/bestuurder dhr. R.H. de Breij. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit: dhr.  J. Benjamin, voorzitter, mevr. T. Ritsema-Kroll, vice-
voorzitter, mevr. Y. Eerens, mevr. M. Lubbert, mevr. E. van der Wiel en dhr. L. Takens. 
 
OlmenEs hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat HKZ ISO 9001 gecertificeerd is. 
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1. Samenvatting  
 

OlmenEs is een zelfstandige zorginstelling en telt 133 bewoners, 13 dagwerkers, circa 260 
medewerkers, diverse stagiaires en ongeveer 70 vrijwilligers. De bewoners zijn gehuisvest in 
11 woningen. In de 25 werkplaatsen vinden bijna alle bewoners een werkplek.  
In OlmenEs wordt voor de zorg het begrip sociaaltherapie gebruikt.  Deze sociaaltherapie 
wordt binnen OlmenEs voor een belangrijk deel tot uitdrukking gebracht in de samenhang 
tussen en wonen en het werken op één locatie: het samen leven.  
Binnen de zorgmethodiek van OlmenEs wordt uitgegaan van de gedachte dat ieder mens, 
ongeacht of er sprake is van een beperking, de behoefte heeft om zichzelf te ontwikkelen. 
In de zorg is daarom een goede beeldvorming van de bewoner een belangrijk onderdeel. Er 
kan pas methodisch en ontwikkelingsgericht met de bewoner gewerkt worden als de kring 
mensen rond de bewoner gezamenlijk een duidelijk beeld van die bewoner heeft 
opgebouwd.  
 
Om de systematiek van het werken met zorgplannen te verbeteren is in 2017 een 
werkgroep opgericht, met als doel een dynamisch zorgplan in te richten, dat meer dan 
voorheen gericht is op het werken aan de ontwikkeling van de bewoner. In hoofdstuk 2 is te 
lezen hoe de zorgmethodiek is vormgegeven en hoe er wordt gewerkt aan een goede 
kwaliteit van bestaan voor de bewoners.  
Binnen het zorgbeleid zijn er ontwikkelingen die de aandacht vragen. In OlmenEs stijgt de 
gemiddelde leeftijd van de bewoners in de loop der jaren. Daarom wordt ouderenbeleid 
ontwikkeld. Om goede zorg te kunnen bieden aan bewoners waarbij sprake is van een 
crisissituatie wordt gewerkt aan crisisbeleid.  
Aanpassingen binnen het zorgproces zijn ook wenselijk vanwege de in 2016 ingezette 
organisatieverandering, waarbij bij de meeste functies van de medewerkers veranderingen 
hebben plaatsgevonden in de rollen en verantwoordelijkheden. 
 
Zelfbeschikking en eigen regie worden binnen OlmenEs als belangrijke thema’s gezien. Bij 
het werken aan eigen regie liggen veel dilemma’s op de loer. In hoofdstuk 3 is te lezen hoe 
de medewerkers worden ondersteund om daar bewustzijn voor te ontwikkelen. Ook wordt 
gekeken hoe de medezeggenschap van bewoners verbeterd kan worden. 
 
Uit het in 2017 gehouden bewonerstevredenheidsonderzoek komen vijf verbeterpunten 
naar voren, die gedeeltelijk raakvlakken hebben met de zelfbeschikking van de bewoners. In 
hoofdstuk 4 is te lezen dat in het algemeen de waardering voor de zorg door zowel 
bewoners als ouders / verwanten hoog is, maar dat het leven in OlmenEs ook op sommige 
punten bij een aantal bewoners tot ontevredenheid leiden. De privacy, de dialoog tussen 
persoonlijk begeleider en  bewoner en de vormgeving van het culturele leven zijn daarbij 
aandachtspunten. 
 
Zoals in hoofdstuk 5 staat aangegeven vraagt de relatie in de driehoek tussen bewoner, 
medewerker en ouder/verwant voortdurend aandacht. Het werken aan die relatie is 
verankerd in een werkgroep en bij de groep aandachtsfunctionarissen voor ieder woonhuis 
en werkgebied. Een gebied dat in het samenspel tussen zorg en ondersteuning in 
ontwikkeling is, is de samenwerking tussen begeleider en behandelaar. 
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In hoofdstuk 6 staat beschreven hoe binnen de zorg wordt gestreefd naar een zo veilig 
mogelijke manier van werken en samenwerken. Een aandachtspunt daarbij is het omgaan 
met seksualiteit en relaties van de bewoners. In OlmenEs wordt daarom gewerkt aan het 
onderkennen van het seksueel functioneren van de bewoners en dit op passende wijze 
bespreekbaar kunnen maken, alsmede het tijdig signaleren van mogelijk seksueel 
overschrijdend gedrag. Dit vraagt een investering en bewustwording van de medewerkers. 
 
De organisatieverandering richt zich op meer zelforganisatie van de teams in wonen en 
werken. In hoofdstuk 7 staat beschreven hoe wordt gewerkt aan de ontwikkeling en 
scholing van de medewerkers, in relatie tot de zelforganisatie. OlmenEs heeft een breed 
scholingsaanbod vanuit de antroposofische visie. 
Om het ontwikkelingsgericht werken ook op organisatieniveau goed vorm te geven is een 
systematiek van jaarplannen ontwikkeld, waarbij ieder team een jaarplan schrijft en 
uitvoert. Om te komen tot een afbakening van onderwerpen die in het jaarplan een plek 
dienen te krijgen, zijn de teams na het doorvoeren van de organisatieverandering geschoold 
in methodieken om te reflecteren op het eigen handelen.  
 
In hoofdstuk 8 ten slotte staan de sterktes en zwakten op het niveau van de organisatie 
beschreven. Ook zijn de vijf pijlers benoemd vanuit het meerjarenbeleidsplan.  Vanuit het 
meerjarenbeleid zal het strategisch vastgoedplan opgesteld worden. Dit vastgoedplan zal 
uitgewerkt en vastgesteld worden voor de komende vijf tot tien jaar.  
Als laatste onderdeel zijn de speerpunten voor 2018 op een rij gezet en uitgewerkt. Het 
betreft: 
1) Het krijgen van zicht op de seksuele ontwikkeling en het seksueel functioneren van de 

bewoner  
2) Vormgeving van de antroposofische zorgvisie in de dagelijkse praktijk  
3) Het bijstellen van de zorgplancyclus en een duurzaam 
4) Duurzaam en strategisch personeelsbeleid.  
5) De organisatieverandering zal verder zijn beslag krijgen in de ondersteuning van de 

teams door middel van coaching 
6) Verdere positionering en professionalisering van de medisch therapeutische dienst. 
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2. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele bewoner en 
dagwerker 

 
De kwaliteit van zorg zit in het bieden van goede verzorging en begeleiding aan bewoners 
en dagwerkers. Daarbij wordt goed gekeken naar de wensen en mogelijkheden van ieder 
individu.  
In de antroposofische zorgvisie wordt met name uitgegaan van de gedachte dat ieder mens, 
en dus ook mensen met een verstandelijke beperking, in zijn diepste wezen de behoefte 
heeft zich verder te ontwikkelen.  
 
Om de bewoner doelgericht te ondersteunen bij zijn mogelijkheden is er een methodisch 
zorgproces ingericht. Binnen het zorgproces wordt er op verschillende onderdelen cyclisch 
gewerkt, dat wil zeggen dat de benodigde zorg wordt vastgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd 
en opnieuw vastgesteld - de zogeheten PDCA-cyclus. In paragraaf 2.2 staat deze cyclus ter 
illustratie uitgewerkt voor het werken met het zorgplan. 
 

2.1 Beeldvormende bespreking en zorgplanbespreking 
In het zorgproces staan twee besprekingen centraal. Belangrijk is de beeldvormende 
bewonersbespreking, waarin multidisciplinair het beeld van de bewoner wordt vastgesteld. 
Dat met elkaar gedeelde beeld biedt de aanknopingspunten voor het perspectief van de 
ontwikkeling voor de komende jaren en wordt in het zorgplan beschreven. Iedere vier jaar 
vindt voor de bewoner een nieuwe beeldvormende bewonersbespreking plaats, waarin 
wordt gekeken welke veranderingen er in het beeld zijn waar te nemen. 
 
Daarnaast is er de jaarlijkse zorgplanbespreking, waarin de geboden zorg wordt 
geëvalueerd en waarin afspraken worden gemaakt over het werken aan 
ontwikkelingsvragen.  
De zorgplanbespreking heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt in de bespreking 
geëvalueerd hoe de zorg in het afgelopen jaar is verleend, en welke ontwikkelingen er 
hebben plaatsgevonden. Deze terugblik wordt voorafgaand aan de zorgplanbespreking 
voorbereid door een jaarverslag te schrijven. Het jaarverslag wordt geschreven door de 
persoonlijk begeleider, de werkplaatsleider, in afstemming met de bewoner. De 
zorgplanbespreking heeft ook als doel om afspraken te maken voor het komende jaar. De 
bewoner wordt betrokken bij het maken van afspraken voor het komende jaar; welke 
wensen zijn er om de kwaliteit van leven te vergroten en aan welke ontwikkelingsvragen 
wordt gewerkt.  
Bij de zorgplanbespreking is de bewoner aanwezig, al naar gelang zijn of haar draagkracht. 
Vaste deelnemers bij de zorgplanbespreking zijn  de ouders/wettelijk vertegenwoordiger, 
de persoonlijk begeleider, de werkplaatsleider en de orthopedagoog. 
De persoonlijk begeleider maakt een verslag van de zorgplanbespreking, waarna de nieuwe 
en herbevestigde afspraken in het zorgplan worden verwerkt. Aan de hand daarvan worden 
er doelen gesteld waaraan wordt gewerkt in woonhuis en werkplaats. 
In 2017 is voor 125 van de 133 bewoners een zorgplanbespreking uitgevoerd. 
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2.2 Het zorgplan 
Het zorgplan vormt een centraal element in de zorg aan de bewoner. Het zorgplan bevat in 
formele zin de afspraken over de invulling van de zorg (volgens richtlijnen van het ministerie 
van VWS) en welke begeleiding en verzorging de bewoner ontvangt. Daarnaast is in het 
zorgplan ook een beschrijving van het beeld van de bewoner opgenomen, opgebouwd door 
de groep mensen rond de bewoner. Daarbij wordt onder andere beschreven welke thema’s 
een belangrijke rol spelen in het leven van de bewoner. Vanuit dat perspectief kan er 
gekeken worden hoe er doelgericht aan de ontwikkeling van de bewoner kan worden 
gewerkt.   
Het zorgplan is dus veel méér dan een beschrijving van afspraken over de zorg; het is een 
instrument waarmee de mensen die rond de bewoner staan vanuit een gezamenlijk beeld 
kunnen werken aan de ontwikkeling van de bewoner.  
Het zorgplan wordt vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier ResidentWeb. Ook 
documenten die niet tot het eigenlijke zorgplan behoren worden aan het dossier 
toegevoegd. Het zorgplan is een dynamisch document. Aan de hand van rapportages en 
evaluaties vinden bijstellingen plaats van doelen en ingezette interventies, volgens een 
procedureel vastgelegde PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Dat houdt voor het zorgplan in 
dat er voor een bewoner binnen het zorgplan verschillende onderdelen planmatig zijn 
uitgewerkt. Zo is er voor iedere bewoner een ontwikkelingsdoel waaraan binnen het 
woonhuis wordt gewerkt, en een doel waaraan binnen de werkplaats wordt gewerkt. Aan 
de hand van rapportage op deze doelen vindt er periodiek een evaluatie plaats, waarna het 
werken aan het doel eventueel wordt bijgesteld, of afgesloten indien het is behaald. 
Afhankelijk van de zorgvragen van de bewoner kunnen er ook andere plannen worden 
gehanteerd, waarvoor dezelfde methodiek van rapportage, evaluatie en bijstelling wordt 
gehanteerd.  Voor bewoners met epilepsie, de kans op weglopen of problematisch gedrag 
worden in samenwerking met arts of orthopedagoog speciale bijlagen/protocollen voor het 
zorgplan opgesteld. In de jaarlijkse zorgplanbespreking komen al deze planonderdelen weer 
bij elkaar in een algehele evaluatie. Er wordt dan ‘pas op de plaats gemaakt’, waarna in 
onderling overleg toekomstgericht aan bijgestelde of nieuwe plannen gewerkt kan worden. 
 
Op 31 december 2017 was er voor 132 van de 133 bewoners in OlmenEs een zorgplan 
aanwezig. Van de 12 dagwerkers beschikten er eind 2017  11 over een zorgplan. 
Het methodisch werken met doelen vraagt continu aandacht. Van sommige begeleiders 
vraagt het veel om op effectieve wijze doelen te formuleren die gebaseerd zijn op het 
zorgplan, om op deze doelen te rapporteren en te evalueren. Op 31 december beschikten 
109 van de 133 bewoners over een actueel doel. 
 
In 2017 is een werkgroep van start gegaan met als doel om verbeteringen door te voeren in 
de zorgplancyclus en de vormgeving van het zorgplan. Het is gebleken dat de huidige 
communicatiestromen rondom bewoners onvoldoende toereikend is en risico`s met zich 
meebrengt.  
Het doel is om een dynamisch zorgplan in te richten, dat meer dan voorheen gericht is op de 
ontwikkeling van de bewoner. De verantwoordelijkheden binnen het zorgproces dienen 
expliciet gemaakt te worden, rekening houdend met de veranderingen in rollen na de 
organisatieverandering. De betrokkenheid van ouders/verwanten bij het zorgproces kan 
optimaler. Daarbij wordt gekeken naar het mogelijk gebruik van het elektronisch cliënten 
dossier. 
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De bijstellingen, zoals overdrachten tussen de verschillende disciplines die volgens de nieuw 
opgestelde richtlijnen dienen plaats te vinden, zullen in 2018 verder worden uitgewerkt in 
een implementatieplan.  
 

2.3 Kwaliteit van bestaan  
In de zorg zijn de kwaliteit van de zorg die een bewoner krijgt en de kwaliteit van bestaan 
die hij of zij ervaart nauw met elkaar verbonden. De zorg is erop gericht om de bewoner de 
mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. Met bewoners en/of wettelijk 
vertegenwoordigers worden afspraken gemaakt om de kwaliteit van het bestaan te 
verbeteren of zo goed mogelijk in stand te houden. Deze afspraken worden, zoals eerder 
beschreven, vastgelegd in het zorgplan. 
In OlmenEs wordt voor de zorg het begrip sociaaltherapie gebruikt. Binnen de 
sociaaltherapie gaat het erom dat een mens zich alleen kan ontwikkelen in sociale 
samenhang met andere mensen. In het leven van alledag wonen de bewoners samen met 
elkaar in groepen. Daarbij bewandelen ze samen hun levensweg. Bewoners en dagwerkers 
werken samen in de werkplaatsen, ieder met de eigen talenten en de eigen vermogens. Het 
werk dat wordt gedaan staat ten dienste van anderen. Bewoners kunnen het resultaat van 
hun werk ervaren: producten uit de werkplaatsen worden verkocht en gebruikt door 
anderen, producten van het agrarisch werkgebied worden in de centrale keuken bereid tot 
voeding, bewoners die de plantsoenen en het bos onderhouden ervaren een verzorgde 
omgeving, etc.  
Daarbij is er oog voor individuele mogelijkheden en behoeften. Er wordt gekeken welke 
woonvorm een bewoner vraagt en in welke werkplaats hij of zij het beste tot zijn recht 
komt. Voor sommigen is het moeilijk om in een groep met anderen samen te leven. De 
afgelopen jaren heeft OlmenEs speciale woon- en werkvormen ontwikkeld voor de 
bewoners met bijzondere zorgvragen. 
Een belangrijk element bij de kwaliteit van het leven in OlmenEs is de cultuur in al haar 
verschijningsvormen. Onder cultuur wordt verstaan: de manier waarop we de dingen doen 
en hoe we met elkaar omgaan – respectvol, gelijkwaardig, behulpzaam, zorgzaam voor 
elkaar en voor de omgeving.  
Maar onder cultuur wordt ook verstaan: het gezamenlijk beleven van het ritme van de dag, 
de week en de seizoenen, het vieren van feesten door het jaar heen en het religieuze leven. 
Op werkdagen komen bewoners, dagwerkers en medewerkers ’s ochtends in de zaal om 
gezamenlijk de dag te openen met een spreuk en een ochtendlied. Iedere avond wordt in de 
woongroepen samen de dag afgesloten. Ieder seizoen heeft een feest, dat op een passende 
wijze wordt gevierd. De feesten hebben enerzijds een religieus karakter, maar staan ook in 
verband met de verschijnselen in de natuur op dat moment van het jaar.  
 
Naast wonen en werken ontleent een mens zijn kwaliteit van bestaan natuurlijk ook aan een 
prettige en welbestede vrijetijdsbesteding. OlmenEs voert een zeer terughoudend beleid 
waar het gaat om het gebruik van computers, televisies en aanverwante apparatuur zoals 
dvd-spelers. Dit beleid is gestoeld op de antroposofische zorgvisie waarin het sociale, het 
gemeenschappelijke en de zorg voor de ziel centraal staan. Dit beleid vormt ook de 
ruggengraat voor de groepscultuur en het culturele leven. In plaats van tv kijken en 
computerspellen spelen worden er culturele, sportieve en sociale activiteiten aangeboden.  
In samenwerking met verschillende organisaties in de omgeving en met ondersteuning van 
circa 70 vrijwilligers kunnen bewoners deelnemen aan activiteiten zoals zwemmen, 
gymmen, paardrijden, stijldansen en een bewonerskoor. Daarnaast worden voor alle 
bewoners passende bezoeken georganiseerd aan theater, concerten en dergelijke. 
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Ook wordt er vrijetijdsbesteding met een educatief karakter aangeboden. Zo werd in 2017 
twee maal door de medewerkers van de keuken een kookcursus verzorgd. 
In de vakanties worden vele activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Zie ook hoofdstuk 3 
onder: Het informele netwerk van de bewoner. 
 
Kwaliteit van zorg berust mede op de relatie tussen bewoner en medewerker in de zorg.  
Voor de medewerkers dient duidelijk te zijn welke wensen en behoeften er spelen bij de 
bewoner. Het is bijna niet mogelijk dat iemand een antwoord op wezenlijke vragen (zoals 
hoe de inhoud van een zorgplan eruit moet zien) alleen formuleert. Het gaat er dan ook om 
dat een groep mensen met aandacht voor de kleine dingen zich met de bewoner verbindt. 
In de sociaaltherapie gaat het er ook om, om samen de levensweg te bewandelen, samen te 
leven en samen te werken. Zo'n groep mensen is in staat om de bewoner te leren kennen en 
zicht te krijgen op de levensvragen. Vanuit deze kennis kan het zorgplan pas echt goed 
inhoud worden gegeven en kan er vanuit een diepere inhoud gewerkt worden aan iemands 
ontwikkeling. 
 
Het begrip therapie in het woord sociaaltherapie heeft zoals gezegd betrekking op het 
therapeutische karakter van het samen wonen en werken binnen de gemeenschap. Maar er 
is ook sprake van therapie in de meer letterlijke zin van het woord. Om bewoners met hun 
beperkingen te ondersteunen, worden vanuit de antroposofische visie op zorg therapieën 
gegeven die zijn toegesneden op individuele vragen. Zo’n vraag kan voortkomen uit een 
fysieke aandoening, maar ook uit een ontwikkelingsmogelijkheid. Therapieën die in 
OlmenEs worden geboden naast medicatie zijn: euritmietherapie, fysiotherapie, 
kunstzinnige therapie, logopedie, muziektherapie, psychotherapie en uitwendige therapie. 
 

2.4 Beleid voor doelgroepen 
OlmenEs is in 1994 gestart met een overwegend jonge groep bewoners en ook in de jaren 
daarna is de instroom relatief jong geweest. Wanneer we kijken naar de statistieken van de 
leeftijdsopbouw van de bewoners van OlmenEs voor de komende twintig jaar en ervan 
uitgaande dat er weinig verloop is, dan is de verwachting dat de groep ouderen gestaag zal 
groeien. Het wonen in een gemeenschap betekent ook samen ouder worden. 
Vanuit de Cliëntenraad en ouders is de vraag gekomen om het ouderenbeleid vorm te 
geven. OlmenEs heeft een werkgroep ‘Ouderenbeleid’ ingesteld, waarin naast tien 
medewerkers uit verschillende geledingen ook vijf ouders zitting hebben genomen.  
De door deze werkgroep geformuleerde beleidsnotitie is vastgesteld. Voor de komende 
jaren is een werkplan opgesteld om het ouderenbeleid vorm te geven. 
 
Elke zorginstelling heeft te maken met crisissituaties waarbij direct ingrijpen vereist is. Geen 
mens is hetzelfde en geen crisis hetzelfde. Toch kun je globaal spreken van een aantal 
dezelfde kenmerken als je het hebt over een crisis. 
Naar OlmenEs vertaald kan er worden gesproken van een crisis als er sprake is van een 
acute situatie van een bewoner die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct 
gevaar voor de persoon of omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te 
beëindigen. Er is sprake van een crisissituatie als de zorgvraag van de bewoner niet meer 
kan worden opgevangen binnen het huidige bestaande zorgplan. 
In OlmenEs is een onderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen aan welke voorwaarden 
dient te worden voldaan om een crisissituatie met een bewoner op te vangen.  
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Vanuit deze uitgangssituatie en het onderzoek komt naar voren dat er intern vooralsnog 
geen fysieke crisisruimte/opvang gerealiseerd gaat worden en dat aan een crisisplek ook 
geen behoefte is vanuit andere instellingen.  
Ervaring leert ook dat het ‘tijdelijk’ uitplaatsen van bewoners geen aanpak is die tegemoet 
komt aan de vraag van de individuele bewoner maar juist het gevoel van onveiligheid kan 
vergroten ten tijde van crisis. Het uitplaatsen van een bewoner komt vaak voort uit het 
ontlasten van het systeem rondom een bewoner, zodat er tijd is om voorwaarden te creëren 
waarin de bewoner wel kan functioneren. Vanuit deze uitkomsten en overwegingen is 
besloten om in OlmenEs als breed uitgangspunt aan te houden dat een bewoner in eerste 
instantie in zijn eigen woonhuis/werkplaats begeleid wordt ten tijde van crisis. Als dat niet 
lukt kan er besloten worden tot een tijdelijke of definitieve uitplaatsing. 
Er wordt vroegtijdig gesignaleerd en er wordt proactief gehandeld bij signalering van een 
mogelijke crisis of bij complexe begeleidingsvragen. Vanuit dat uitgangspunt is een plan 
gemaakt voor de aanpak van een crisissituatie. Een belangrijk onderdeel is de inzet van een 
intern expertiseteam. Bij de inzet van het expertiseteam wordt vanuit professionele 
samenwerking en interne expertise vroegtijdig ondersteuning geboden in het belang van de 
bewoner en het team en ter voorkoming van crisis of verergering van de situatie. 
In 2018 zal het crisisbeleid en de implementatie daarvan verder worden opgepakt. 
 

2.5 Incidenten met bewoners 
Wanneer een incident met een bewoner plaatsvindt, wordt deze gemeld. Het doel daarbij is 
om van een incident te leren welke zorg en bejegening een bewoner nodig heeft om een 
dergelijke ongewenste situatie te voorkomen. In OlmenEs wordt de nadruk gelegd op een 
veilig meldklimaat. Een medewerker die een incident heeft meegemaakt moet er op 
kunnen rekenen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar melding. Als iets fout is 
gegaan, dan dient een melding om te kijken wat we daarvan kunnen leren.  
Incidentmeldingen worden geanalyseerd op zowel organisatieniveau als op het niveau van 
de bewoner. De orthopedagoog neemt bij de bewoner een sleutelrol in bij het nemen van 
verbetermaatregelen naar aanleiding van een incident met een gedragskundige oorzaak.  
De incidentencommissie heeft in 2017  vier maal een vergadering gehad, waarbij een 
analyse is gemaakt van trends en ontwikkelingen op het gebied van incidenten. Het 
systeem van melden en de incidentenregistratie wordt daarbij ook geëvalueerd. Waar dat 
nodig wordt geacht, worden er verbeteracties doorgevoerd. Een rapportage vanuit de 
incidentencommissie maakt deel uit van de directiebeoordeling, ieder kwartaal.  
In onderstaande grafiek vergelijkingen van aantallen incidentmeldingen in de jaren 2015 – 
2017. 
  

 
 

agressie agr top 3 medicijnen overig ongevallen totaal

2015 524 141 64 189 50 827

2016 531 121 74 165 63 823

2017 634 127 92 156 54 936
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In 2017 is het aantal agressiemeldingen met 19% gestegen t.o.v. 2016. Bij de drie bewoners 
met de meeste meldingen is er nauwelijks sprake van stijging, 3%. Er is sprake van meer 
meldingen bij een bredere groep bewoners. Enerzijds heeft dat te maken met het 
stimuleren door de orthopedagogen om bij bepaalde bewoners actiever te melden over 
gedrag. Maar ook lijkt er sprake van meer problematisch gedrag bij een brede groep 
bewoners. 
Om aandacht te bieden aan het gedrag van de bewoners wordt de gedragskundige 
ondersteuning uitgebreider ingezet dan voorgaande jaren. De orthopedagogen zijn  
behandelverantwoordelijk geworden. In hun begeleiding van de medewerkers zijn ze  
directer betrokken bij de teams. Binnen dat contact wordt er gezamenlijk invulling gegeven 
aan de afstemming van de begeleiding van de bewoner. 
 

2.6 Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Vanuit de (antroposofische) zorgvisie in OlmenEs wordt met groot respect omgegaan met 
de mens met een ontwikkelingsstoornis. Er wordt voortdurend gezocht, ondanks de 
belemmering in lichaam of ziel, naar de mogelijkheden om in de innerlijke behoefte van een 
ieder aan ontwikkeling tegemoet te komen. Vanuit deze visie is het vanzelfsprekend dat 
vrijheidsbeperkende interventies en/of dwang in principe niet worden toegepast binnen 
OlmenEs. OlmenEs is dan ook zeer terughoudend in het toepassen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Soms zijn echter bepaalde interventies, die beperkende gevolgen hebben 
voor de individuele vrijheid van bewoners, nodig om bewoners te beschermen.  
Het uitgangspunt is, dat er zo min mogelijk vrijheidsbeperkende interventies worden 
toegepast. Zijn vrijheidsbeperkende interventies toch nodig, dan moet er sprake zijn van 
een gevaarlijke situatie of een ernstig nadeel, die op een minder ingrijpende wijze niet is op 
te heffen. OlmenEs heeft als instelling een BOPZ-aanmerking. Alle vormen van 
vrijheidsbeperking staan beschreven in het zorgplan van de bewoner.  
Binnen het kader van de Wet BOPZ is bij 81 bewoners sprake van een niet vrijwillige 
opname. Al deze bewoners hebben een indicatie artikel 60 van de Wet BOPZ. 
Bij 20 bewoners wordt een vrijheidsbeperkende maatregel toegepast die valt onder artikel 
38. Daarbij betreft het vormen van fixatie (beetpakken) of het insluiten van de bewoner in 
zijn kamer. Bij 18 bewoners worden er maatregelen toegepast die vallen onder beperking 
op de bewegingsvrijheid (kamerdeur ’s nachts op slot, afgesloten kasten, cameratoezicht, 
inluisterapparatuur, en dergelijke). Er zijn 12 bewoners met een vrijwillige opname waarbij 
ook een vrijheidsbeperking wordt toegepast, altijd in afspraak met de betreffende bewoner.  
Alle vrijheidsbeperkende maatregelen worden ieder kwartaal geëvalueerd door de 
persoonlijk begeleider en werkplaatsleider. Jaarlijks wordt de maatregel geëvalueerd met 
de orthopedagoog, en daarna opnieuw ondertekend door orthopedagoog en ouders. De 
BOPZ-arts ondertekent jaarlijks de maatregelen artikel 38.  
Zie ook hoofdstuk 3 onder de kop Vrijheidsbeperkingen in relatie tot eigen regie. 
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3. De eigen regie van de bewoner 
 

3.1 Regie over de invulling van het eigen bestaan 
Binnen de antroposofische zorgvisie wordt uitgegaan van de gedachte dat ieder mens, dus 
ook een mens met een verstandelijke beperking, in zijn diepste wezen de behoefte heeft 
zich verder te ontwikkelen. Het verwezenlijken van die behoefte is voor een mens met een 
beperking meestal erg gecompliceerd. Door die beperking is de mens in hoge mate 
afhankelijk van anderen die hem ondersteunen en begeleiden, iedere dag weer, ook bij 
eenvoudige keuzes.  
 
In OlmenEs wordt zelfbeschikking als een belangrijk thema gezien. Tegelijk is dat een 
thema dat zorgvuldig onderzocht dient te worden. Daarbij komen we vaak dilemma’s 
tegen. Eén van die dilemma’s is gelegen in de woonvorm binnen OlmenEs. Binnen de 
sociaal-therapie is vanuit de zorgvisie gekozen voor een woonvorm waarin de bewoners in 
sociale samenhang en samenwerking in groepen wonen. Het leven in zo’n groep brengt 
onvermijdbaar beperkingen in keuzevrijheid met zich mee, omdat een ieder rekening dient 
te houden met het levensritme en de huisregels binnen de groep.  
In de zorgvisie is het ook belangrijk dat voortdurend in het bewustzijn blijft dat niet de mens 
met een verstandelijke beperking ondergeschikt wordt aan de gemeenschap. Uiteindelijk 
gaat het niet om de normalisatie van de mens met een beperking in de gemeenschap, maar 
van aanpassing van die gemeenschap aan de individuen. 
Een ander dilemma bij het thema zelfbeschikking heeft te maken met de afweging van 
vrijheid en risico’s. Als een bewoner graag veel bewegingsvrijheid heeft, maar bij deze 
vrijheid het risico loopt op een ongeval, dan zal de kring van mensen die rond de bewoner 
staan zorgvuldig moeten afwegen welke vrijheid ze toe kunnen staan. Voor iedere bewoner 
liggen dergelijke afwegingen anders, deze kunnen niet procedureel worden vastgelegd.  
Het geven van eigen regie aan de bewoner is onlosmakelijk verbonden met het vermogen 
van de medewerkers om de bewoner vrijheid te geven. Regie aan de bewoner geven kan 
alleen als de medewerker de bewoner goed kent, met andere woorden als de medewerker 
leert zien welke vragen er bij de bewoner leven.  
 
Maar een aantal randvoorwaarden kunnen wel goed worden vastgelegd. De bewoners van 
OlmenEs worden zo goed als mogelijk betrokken bij hun zorgproces. Volgens de procedure 
bespreken de persoonlijk begeleider en werkplaatsleider voorafgaand aan de jaarlijkse 
zorgplanbespreking met de bewoner welke wensen er leven en aan welke doelen men graag 
wil werken. Voor zover mogelijk is de bewoner aanwezig bij de zorgplanbespreking.  
 

3.2 Vrijheidsbeperkingen in relatie tot eigen regie 
Belangrijk is dat er bij de medewerkers een groot bewustzijn is voor de vrijheid en 
zelfbeschikking die een bewoner wordt gegeven. Beperkingen van de vrijheid worden alleen 
toegepast als deze goed worden onderbouwd en multidisciplinair worden besproken, met 
betrokkenheid van de orthopedagoog. Dat bewustzijn is niet alleen van toepassing op 
ingrijpende vormen van vrijheidsbeperking zoals fixatie of afzondering, maar ook op alle 
handelingen die door de medewerkers dagelijks worden verricht, en die in meer of mindere 
mate een vorm van vrijheidsbeperking met zich meebrengen.  
Om dit bewustzijn te vergroten zijn in 2017 acht medewerkers geschoold tot 
aandachtsfunctionaris vrijheidsbeperkende maatregelen. De aandachtsfunctionaris 
vrijheidsbeperkende maatregelen heeft als rol om in de teams in wonen en werken in 
gesprek te gaan over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, waarbij 
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aandacht is voor de proportionaliteit van maatregelen, de effectiviteit, en de mogelijkheid 
om de maatregelen te vervangen door een minder ingrijpende maatregel. De 
aandachtsfunctionaris probeert daarbij de gedachtenvorming en het bewustzijn rond de 
toepassing van maatregelen te stimuleren. Zie ook hoofdstuk 2 onder de kop 
Vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Vanaf 2015 is in OlmenEs gewerkt aan de afbouw van off label psychofarmaca. 
Psychofarmaca kunnen enerzijds zinvol zijn, doordat ze nadelige gedragingen en gevoelens 
van de bewoner verminderen, maar vormen anderzijds door hun dempende werking vaak 
een beperking op de mogelijkheden van de bewoner om zich te ontwikkelen. In OlmenEs 
streven we ernaar dat een bewoner zich zo goed mogelijk kan verwezenlijken. Verstoring 
van dat proces door off label psychofarmaca (= niet op grond van psychiatrische diagnose 
voorgeschreven) is niet wenselijk  
Vanuit dit perspectief kunnen psychofarmaca worden beschouwd als een vorm van 
vrijheidsbeperking. Omdat we in OlmenEs zo terughoudend als mogelijk om willen gaan 
met vrijheidsbeperkende maatregelen, wordt structureel gekeken naar de mogelijkheden 
om het gebruik van psychofarmaca te verminderen. Eind 2017 hebben de ervaringen van de 
afgelopen twee jaar  geleid tot een beschrijving van beleid en werkprocedure voor de 
afbouw van off label psychofarmaca. 
 

3.3 Zeggenschap van bewoners 
In OlmenEs is er een medezeggenschapsraad voor bewoners, de Bewonerscliëntenraad. Zes 
bewoners uit verschillende woonhuizen maken deel uit van de BCR. De BCR vergadert 
tweewekelijks en wordt daarbij ondersteund door een coach. In 2017 heeft de BCR twee 
maal vergaderd samen met de Cliëntenraad van ouders/verwanten.   
In de meeste woonhuizen vinden er in de woongroepen bewonersvergaderingen plaats. De 
frequentie en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven wisselt, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de bewoners in dat woonhuis. 
De BCR is in 2017 gaan onderzoeken hoe de BCR op een structurele wijze de achterban kan 
raadplegen. Het ligt voor de hand om daar de bewonersvergaderingen in de woonhuizen bij 
te betrekken. In 2018 zal daar verder vorm aan worden gegeven. 
Op een aantal punten hebben de initiatieven van de BCR in 2017 geleid tot uitbreiding van 
de medezeggenschap van bewoners. In het beleid voor werving en selectie is opgenomen 
dat bij de aanname van medewerkers die in de directe zorg werken de bewoners van de 
betreffende groep een adviserende rol hebben. Bij het in 2017 gehouden 
bewonerstevredenheidsonderzoek heeft de BCR inbreng gehad in de samenstelling van de 
vragenlijst.  
 
De invulling van vrijetijdsbesteding voor de bewoners wordt niet alleen op initiatief van 
medewerkers en ouders/verwanten georganiseerd. Ook de bewoners zijn actief betrokken 
bij de invulling.  Bewoners hebben zitting in de menucommissie, die zich bezighoudt met de 
voeding. Er is een sooscommissie waarin tien bewoners allerlei activiteiten organiseren.  
Vier bewoners vormen de zondagmiddagcommissie. Deze commissie heeft in 2017 tien 
evenementen op zondagmiddagen georganiseerd – voorstellingen en creatieve middagen. 
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4. De ervaringen van de bewoner 
 

4.1 Bewonerstevredenheidsonderzoek 
In het najaar van 2017 is het driejaarlijks bewonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  
Het betreft een onderzoek uit de ‘waaier’ van de VGN, Cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd 
door Customeyes. Het onderzoek vond plaats in de vorm van een enquête. De vragen in de 
enquête lagen voor een groot deel vast. Wel heeft OlmenEs op verzoek enkele eigen vragen 
toegevoegd. Bij deze extra vragen is ook de Bewonerscliëntenraad betrokken; op hun 
verzoek zijn vragen aan de bewoners gesteld over de werkplaatsen.  
Alle 145 ouders/wettelijk vertegenwoordiger van bewoners en dagwerkers hebben een 
vragenlijst toegezonden gekregen. Ook hebben alle bewoners en dagwerkers de 
mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen, waarbij aan bewoners die dat nodig 
hadden ondersteuning is geboden.  
Hieronder staan de resultaten van het onderzoek in hoofdlijnen beschreven.  
Tenslotte wordt voor vijf verbeterpunten aangegeven hoe deze een vervolg krijgen.  
 

4.2 Resultaten in hoofdlijnen 
Respons 

 Deelnemers Respons Percentage Percentage 2014 

Bewoners / dagopvang 144 53 37% 40% 

Ouders / verwanten 143 92 64% 60% 

 
Resultaten bij de ouders/verwanten 
 
Enkele cijfers van belangrijke onderwerpen, afgemeten aan de benchmark (de landelijke 
maatstaf voor de kwaliteit) en vergeleken met de resultaten van 2014: 

 Percentage  Benchmark Percentage 2014 

Algehele tevredenheid 92,1 76,4 89,9 

Tevredenheid persoonlijk 
begeleider 

93,8 79,6 85,4 

Met persoonlijk begeleider 
over moeilijke dingen 
kunnen praten 

77,4 57,3 69,8 

Tevredenheid over 
informatievoorziening 

82,2 67,7 67,2 

Tevredenheid over hulp die 
bewoner krijgt 

91,0 76,7 80,5 

Tevredenheid over hoe 
bewoner woont 

91,4 82,2 83,7 

Privacy in woonhuis 79,5 85,5 86,0 

Veilig voelen in 
woonomgeving 

92,5 88,7 89,1 

Het zelf maken van keuzes 54,4 64,1 52,5 

Vrijetijdsbesteding 76,3 68,1 68,9 

Deelname aan activiteiten in 
de buurt 

48,7 -- -- 

Tevredenheid over het werk 
in de werkplaats 

94,3 82,9 84,2 
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Tevreden over 
werkplaatsleider 

95,5 -- 85,4 

Werkplaatsleider houdt zich 
aan de afspraken 

97,6 -- 97,3 

Tevredenheid over zorgplan 85,1 81,3 -- 

 
Over het algemeen zijn het zeer positieve resultaten. Bij belangrijke onderdelen van de zorg 
zoals algehele tevredenheid, tevredenheid over persoonlijk begeleider, wonen, 
werkplaatsleider, werk,  en vrijetijdsbesteding zien we dat de toch al goede scores van het 
vorige onderzoek nu nog hoger zijn. 
 
Aandachtspunten zijn: 

 Privacy in het woonhuis. De score is lager dan de vorige keer en ligt ook beneden de 
benchmark.  

 Het zelf maken van keuzes. De score laat ruimte voor interpretatie. Veel bewoners zijn 
niet in staat om keuzes te maken, maar het is niet duidelijk of de ouders daar 
ontevreden over zijn. 
 

Resultaten bij de bewoners en dagwerkers 
 
Enkele cijfers van belangrijke onderwerpen, afgemeten aan de benchmark (de landelijke 
maatstaf voor de kwaliteit) en vergeleken met de resultaten van 2014: 

 Percentage  Benchmark Percentage 2014 

Algehele tevredenheid 76,9 72,7 78,6 

Tevreden over mijn 
persoonlijk begeleider  

97,7 77,9 61,1 

Met persoonlijk begeleider 
over moeilijke dingen 
kunnen praten 

60,5 69,9 77,8 

Tevredenheid over hulp die 
bewoner krijgt 

78,0 78,8 77,4 

Tevredenheid over hoe 
bewoner woont 

79,5 70,4 75,0 

Tevredenheid over het eten 50,0 55,8 22,1 

Privacy in het woonhuis 36,6 80,4 61,5 

Veilig voelen in 
woonomgeving 

88,4 76,5 72,2 

Het zelf maken van keuzes 72,7 77,4 73,5 

Vrijetijdsbesteding 88,6 -- 78,8 

Deelname aan activiteiten in 
de buurt 

45,2 28,5 -- 

Dagopening is leuk 31,0 -- -- 

Meedoen met jaarfeesten 44,4 -- -- 

Tevredenheid over werk in 
werkplaats 

88,5 73,1 78,2 

Tevreden over 
werkplaatsleider 

84,6 -- 78,6 

Werkplaatsleider houdt zich 74,5 -- 77,4 
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aan de afspraken 

Het leuk hebben met 
anderen op het werk 

59,2 76,4 73,3 

Tevredenheid over zorgplan 87,2 80,0 82,9 

Weten wat te doen bij 
ontevredenheid 

57,4 62,1 75,0 

 
Het is positief om te zien dat de waardering van de persoonlijk begeleider, het werk en de 
werkplaatsleider behoorlijk is gestegen. Ook de vrijetijdsbesteding scoort een stuk hoger. 
Tevens lijkt het erop dat bewoners zich over het algemeen veiliger voelen in OlmenEs, maar 
dit is een abstract en moeilijk meetbaar begrip. 
 
Aandachtspunten: 

 Het praten met de persoonlijk begeleider over moeilijke dingen verdient mogelijk nader 
onderzoek; waarom wordt dat door de bewoners matig gewaardeerd? 

 De privacy in het woonhuis scoort slecht. Een belangrijk aandachtspunt. 

 De tevredenheid over het eten ligt nog iets onder de benchmark, maar is wel een heel 
stuk beter dan in 2014. Hier zijn al verschillende verbeteracties op uitgevoerd. 

 Aspecten van het culturele leven als de dagopening en de jaarfeesten worden door de 
deelnemende bewoners matig gewaardeerd. 

 Bewoners hebben het blijkbaar niet altijd leuk met anderen op het werk. Dat heeft 
mogelijk  te maken met de balans in de groepssamenstelling in een werkplaats en met 
de begeleiding van de bewoners in de werkplaats. 

 Bewoners weten blijkbaar niet goed genoeg wat ze moeten doen als ze ontevreden zijn.  
 

4.3 De verbeterpunten en het vervolg 
1. Privacy 

Bij zowel de bewoners als de ouders/verwanten is dit een punt van aandacht. Als het 
gaat om de fysieke omgeving, dus de inrichting van de woonhuizen, dan vindt dit thema 
een plaats in het strategisch vastgoedplan, dat momenteel wordt vormgegeven. Maar 
privacy is ook een bespreekpunt als het, vanuit de bewoner gezien, gaat over 
bijvoorbeeld je ouders informeren wanneer je naar de dokter gaat. Het verdient nader 
onderzoek om te weten waar de vraag naar meer privacy vandaan komt.  

2. Met de persoonlijk begeleider over moeilijke dingen kunnen praten 
Dit onderwerp heeft betrekking op de relatie tussen de medewerker en de bewoner. In 
eerste instantie zullen de clusterhoofden dit met de persoonlijk begeleiders bespreken. 
Er zal gekeken moeten worden naar wat de persoonlijk begeleiders nodig hebben om op 
een passende en veilige wijze met de bewoner in gesprek te gaan. 

3. De dagopening en de jaarfeesten 
De culturele commissie zal onderzoek doen naar de belangstelling van bewoners voor 
het culturele leven dat in OlmenEs wordt aangeboden.  

4. Bewoner weet wat te doen bij ontevredenheid 
De vraag waar een bewoner terecht kan bij ontevredenheid, wordt bij 
vertrouwenspersoon Willem Roem neergelegd. Het is goed om bij opname al aan een 
bewoner duidelijk te maken welke weg hij of zij kan gaan bij ontevredenheid. Dit punt 
wordt ook besproken met de Bewonerscliëntenraad.  

5. Het leuk hebben met anderen op het werk  
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Er zitten verschillenden kanten aan dit onderwerp, zoals balans in de 
groepssamenstelling in de werkplaats en de begeleiding van de werkplaatsleider in de 
sociale processen. Dit vraagt nader onderzoek binnen de werkgroep zorgproces. 

 
4.4 Jaarlijkse meting van ervaringen 

Naast het driejaarlijks onderzoek dat door een extern bureau wordt uitgevoerd wordt vanaf 
2010 jaarlijks onder alle ouders/verwanten jaarlijks de tevredenheid over de zorg en 
dienstverlening gemeten. Dat wordt gedaan aan de hand van een waarderingsformulier dat 
voorafgaand aan de zorgplanbespreking naar de ouders/verwanten wordt opgestuurd. 
Daarop kunnen de ouders aan de hand van zes vragen de zorg in OlmenEs beoordelen door 
te scoren op een schaal van zeer slecht tot zeer goed. Ook is er bij iedere vraag ruimte voor 
het maken van opmerkingen. Onderaan het formulier wordt uitgenodigd tot het 
beschrijven van algemene verbeterpunten. 
 
Hieronder de zeven vragen en de scores. De scores zijn weergegeven in percentages. 
Daarbij worden de scores van 2017 vergeleken met de scores van 2016. 
 
1. Hoe wordt het wonen in het woonhuis gewaardeerd? 

     
  
2. Hoe wordt de vrijetijdsbesteding gewaardeerd? 
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3. Hoe wordt de persoonlijke begeleiding van …. gewaardeerd? 

 
4. Hoe wordt het werken in de werkplaats gewaardeerd? 

 
 

5. Hoe wordt de medisch-therapeutische dienst (onderzoek, doorverwijzen, therapieën, 
medicatie, enz.) gewaardeerd? 

 
 

6. Hoe wordt de overige dienstverlening (keuken, technische dienst, administratie, enz.) 
gewaardeerd? 

 

slecht onvoldoende voldoende goed zeer goed

2016% 0 0 9,5 50 40,5

2017% 0 0 12,1 50 37,9
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7. Hoe wordt de informatievoorziening door en de communicatie met OlmenEs 
gewaardeerd? 

 
 
Als bij de respons sprake is van negatieve beoordelingen, kritische opmerkingen en 
suggesties tot verbetering, dan worden de betrokken medewerkers daarover ingelicht. 
Vervolgacties worden bewaakt, waarbij in overleg met betrokkenen en leidinggevenden 
wordt beoordeeld welke maatregel nodig is. 
In 2018 word dit formulier vervangen door een jaarlijkse meting door middel van het 
Cliëntervaringsonderzoek door Customeyes. Dat biedt meer continuïteit in het meten van 
de tevredenheid, met gebruikmaking van één instrument.  
 

4.5 Klachten en signalen van onvrede 
De organisatie hecht grote waarde aan het opvangen van signalen ter bevordering van de 
kwaliteit van de dienstverlening. Het is van belang dat signalen van ongenoegens goed 
worden gehoord en serieus worden genomen. Vaak kan daarmee het indienen van een 
klacht worden voorkomen.  Mocht dat echter niet lukken, dan kunnen bewoners of hun 
wettelijke vertegenwoordigers, de onvrede of ongenoegens het meest direct kenbaar 
maken door het indienen van een klacht. Een ingediende klacht wordt intern behandeld 
door de leidinggevende. Als er niet tot een oplossing wordt gekomen wordt de klager 
doorverwezen naar de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. Heeft de bemiddeling 
van de externe klachtenfunctionaris geen succes, dan verwijst de externe 
klachtenfunctionaris de klager naar de provinciale klachtencommissie voor verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg in Friesland. Ook kan de klager altijd rechtstreeks 
de provinciale klachtencommissie benaderen.  
Tijdens ieder aanmeldingsgesprek ontvangen bewoners informatie over de 
klachtenprocedure. Deze wordt als brochure waarin de informatie is samengevat, bij het 
aanmeldingspakket gevoegd. In OlmenEs zijn twee vertrouwenspersonen werkzaam, die bij 
kunnen dragen aan opvang en begeleiding van bewoners. De klachten worden 
geregistreerd, maar ook de signalen van onvrede. In de praktijk leidt de meeste onvrede 
namelijk niet tot een klacht, maar vraagt die onvrede wel om een goede afwikkeling. 
Overigens is geen enkele klacht voorgelegd aan de provinciale klachtencommissie.  
 
Overzicht aantallen geregistreerde klachten en signalen van onvrede in de jaren 2015 – 2017 

  Klachten Signalen van onvrede 

2015 3 5 

2016 1 6 

2017 1 13 
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In 2017 had de klacht te maken met medische behandeling van een bewoner. Van de 17 
signalen van onvrede hadden er 8 te maken met medische behandeling, 2 met de 
begeleiding van een bewoner, 1 met de woonsituatie, 1 met vrijetijdsbesteding en 1 met de 
facilitaire dienst. 
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5. Samenspel in zorg en ondersteuning 
 

5.1 De relatie tussen bewoner, medewerkers en familie  
Kwaliteit van bestaan berust mede op een sociaal netwerk waaruit de bewoner steun kan 
krijgen. De opbouw van dit netwerk is geen eenvoudige zaak, maar hoort bij de 
ondersteuning. Om dit thema blijvend aandacht te geven is vanaf 2010 in OlmenEs een 
werkgroep actief onder de naam Samenwerking in de Driehoek. Deze werkgroep heeft als 
doel om de samenwerking te versterken tussen begeleiders en ouders 
(vertegenwoordigers/verwanten), met het oog op de ontwikkeling van de bewoner. Alle 
medewerkers in de zorg ontvangen scholing waarbij men zich verdiept in de relatie binnen 
de driehoek bewoner – verwanten – begeleider. Medewerkers worden bewust gemaakt  van 
hun eigen rol en die van ouders. Binnen ieder team is een aandachtsfunctionaris werkzaam 
die ervoor zorgdraagt dat dit thema in het team op de agenda blijft. 
 

5.2 Het informele netwerk van de bewoner 
Zoals in hoofdstuk 1 uiteen is gezet wordt in OlmenEs vanuit de sociaal-therapie de 
mogelijkheid geboden voor bewoners om onderling contact met elkaar te krijgen en te 
onderhouden. Dat vindt in het leven van alledag plaats in het woonhuis en de werkplaats 
waar de bewoner verblijft. Maar onderlinge contacten vinden daarbuiten ook plaats, 
bijvoorbeeld in de gezamenlijke dagopening in de zaal, bij de vieringen en feesten, en bij de 
vele vormen van vrijetijdsbesteding die aan de bewoners worden aangeboden. 
 
In hoofdstuk 2 is onder de kop Zeggenschap van bewoners geschreven over de 
betrokkenheid van bewoners bij invulling van de vrije tijd. Betrokkenheid van de bewoners 
bij de organisatie van activiteiten draagt op zich al bij aan de vorming van een netwerk rond 
een bewoner. Veel activiteiten vinden plaats in gemeenschappelijkheid in de zaal, maar ook 
in het internetcafé en de Huiskamer. De Huiskamer is een gezellig ingerichte ruimte met 
een sooskarakter, een ontmoetingsplek bij uitstek. 
 
Jaarlijks organiseren antroposofische instellingen een bewonersconferentie waarbij 
bewoners elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en aan de slag gaan met thema’s als 
ontwikkeling en zelfbeschikking. Deze conferentie vindt afwisselend in nationaal en 
internationaal verband plaats. In 2017 hebben zeven bewoners de conferentie bezocht die 
werd gehouden in Bronlook, een antroposofische instelling in Oploo.  
 

Ieder voorjaar gaan bijna alle bewoners een midweek met elkaar op vakantie. Afhankelijk 
van de voorkeuren en mogelijkheden van de bewoners worden er groepen samengesteld 
die met medewerkers een vakantiebestemming kiezen. Dat kan een bungalowpark ergens 
in Nederland of aan naburig land zijn, maar ook worden er bijvoorbeeld zeilvakanties 
georganiseerd.  
In de zomer wordt door enkele medewerkers van OlmenEs voor een groep bewoners een 
zogeheten cultuurreis georganiseerd. Daarbij wordt een buitenlandse bestemming gekozen 
met een cultureel en historisch karakter. In 2017 hebben zeven bewoners met twee 
begeleiders een reis gemaakt naar Hamelen, Duitsland. 
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5.3 De samenwerking tussen begeleiders en behandelaars 
Een groot voordeel van de ligging van OlmenEs – de woonhuizen, werkplaatsen en 
ondersteunende diensten op één terrein – is dat er per definitie sprake is van korte lijnen. De 
medewerkers in de zorg kennen de orthopedagogen en artsen, men komt elkaar regelmatig 
tegen. Maar een korte fysieke afstand garandeert niet een optimale samenwerking. 
De afgelopen twee jaar is de positie van de orthopedagoog veranderd. Bij gedragskundige 
vragen rond een bewoner stapt een persoonlijk begeleider sneller naar de orthopedagoog 
dan voorheen. Vanaf 2017 is de orthopedagoog aanwezig bij de jaarlijkse 
zorgplanbespreking, voorheen was dat niet het geval.  
De samenwerking is nog meer versterkt door de nieuwe werkwijze om bij vragen rond 
bewoners af te stemmen met het team. Zij zijn structureel periodiek aanwezig in 
teamvergaderingen en hebben meer dan alleen een adviserende rol.  
 
Met de veranderende positionering van de orthopedagogen en de rollen binnen de 
medisch-therapeutische dienst is in 2017 een begin gemaakt met het formuleren van nieuw 
beleid op het gebied van behandeling en therapieën. Het doel is om de onderlinge 
samenwerking binnen de dienst optimaal te laten verlopen, maar uiteraard ook om de 
samenwerking met de begeleiders in woonhuizen en werkplaatsen te verbeteren. 
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6. Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning 
 
6.1 Gezondheidsrisico’s van de bewoners 

De risico’s rond veiligheid en gezondheid staan op een centrale plek in het zorgplan 
beschreven. Multidisciplinair en in overleg met ouders/verwanten wordt daarbij aangegeven 
hoe met dat risico wordt omgegaan. Voor 26 bewoners met epilepsie, 24 bewoners met 
risico op weglopen en 85 bewoners met risico op problematisch gedrag, zijn aparte 
protocollen geschreven.  
Deze protocollen worden jaarlijks geëvalueerd. De arts ondertekent na evaluatie het 
opnieuw vastgestelde epilepsieprotocol. De orthopedagoog ondertekent jaarlijks het 
signaleringsplan, waarin beschreven staat hoe om wordt gegaan met problematisch 
gedrag.  
 
De afgelopen vier jaar zijn alle  bewoners gescreend op gezichtsvermogen (visusonderzoek) 
en gehoor.  Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken zijn de bewoners indien 
nodig behandeld. 
Bewoners met epilepsie, het syndroom van Down en afwijkingen aan de schildklier worden 
allen jaarlijks gescreend, bewoners met diabetes één keer in de drie maanden.  
Indien een bewoner medicatie gebruikt, dan vindt ieder kwartaal een evaluatie van de 
medicatie door de arts plaats. Bij bewoners met medicatie voor diverse aandoeningen 
(polymedicatie) houdt de arts samenwerking met de apotheek en persoonlijk begeleider 
dieptereviews. 
 
Bij sommige bewoners is een vorm van vrijheidsbeperking nodig om gezondheidsrisico’s te 
beperken. Dat geldt met name bij bewoners met epilepsie. Een dergelijke 
vrijheidsbeperkende maatregel valt dan niet onder de Wet BOPZ, maar onder de Wet 
Geeskundige Behandelovereenkomst. In dat geval wordt de beschreven maatregel door de 
arts ondertekend. In OlmenEs zijn zeven bewoners met een vrijheidsbeperking die valt 
onder de WGBO. 
 
Vanuit de visie op zorg zijn medicamenten bijna nooit de enige behandeling die naar 
aanleiding van de diagnose wordt gegeven. Bijna altijd zijn er ook adviezen op het gebied 
van leefstijl, voeding, beweging, enz. om het zelfgenezend vermogen te ondersteunen. 
Soms wordt de behandeling aangevuld door een therapie. Zie ook hoofdstuk 1 onder de kop 
Kwaliteit van het bestaan. 
 

6.2 Veilig gebruik van medicatie  
Medewerkers in de zorg geven medicijnen of voeren verpleegkundige handelingen uit als ze 
daar goed op in zijn gewerkt en als de verpleegkundige een bekwaamheidsverklaring heeft 
gegeven voor het verrichten van die handeling. 
In OlmenEs zijn weinig bewoners waarbij risicovolle handelingen worden uitgevoerd. Er zijn 
minder dan vijf bewoners met risicovolle medicatie.  
 
Om beleid voor medicatieveiligheid te ontwikkelen is een Werkgroep medicatie ingericht, 
waarin de arts, verpleegkundige, doktersassistente, stafmedewerker en apotheek zitting 
hebben. In 2017 heeft de werkgroep tweemaal vergaderd. Belangrijke punten die in 2017 
zijn behandeld zijn een jaarlijkse evaluatie van alle medische vragen rond een bewoner met 
de persoonlijk begeleider, verdere ontwikkeling van het protocol voor het geven van 
medicatie en een audit die door de apotheek in 2018 zal worden uitgevoerd. 
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Daarnaast is er ook een Werkgroep medische processen, waarin naast arts, 
verpleegkundige, doktersassistente en  stafmedewerker ook een ouder zitting heeft. In 
deze werkgroep stonden in 2017 de volgende belangrijke thema’s op de agenda: periodieke 
check up van alle bewoners, een hygiëneprotocol in de woonhuizen (in verband met 
buikgriep) en gesprekken met ouders/verwanten over medisch behandelbeleid. 
 
Ieder team in de woonhuizen heeft een aandachtsfunctionaris medicatie. In hoofdlijn is de 
taak van de aandachtsfunctionaris om overkoepelend aandacht te geven aan de procedures 
op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid. Als in het woonhuis een 
medicijnincident plaatsvindt wordt deze geanalyseerd door de aandachtsfunctionaris, die 
ook een voorstel doet om in de toekomst een dergelijk incident te voorkomen. Waar nodig 
bespreekt de aandachtsfunctionaris  afwijkingen van de procedure binnen het team. Ook 
houdt de aandachtsfunctionaris de medicijnvoorraad in het woonhuis op orde, waaronder 
de huisapotheek en de EHBO kist. 
De aandachtsfunctionarissen vergaderen drie maal per jaar, met de verpleegkundige, de 
doktersassistente en de stafmedewerker zorg. 
 

6.3 Veiligheid rond relaties en seksualiteit 
Binnen het kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg krijgt eigen regie van mensen met 
een beperking een steeds grotere rol. OlmenEs ondersteunt dit uitgangspunt en hecht 
waarde aan de eigen regie van bewoners. OlmenEs wil dit thema verder verdiepen in de 
komende jaren, samen met bewoners en verwanten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is 
het omgaan met seksualiteit en relaties. Het onderkennen van het seksueel functioneren 
van de bewoners van OlmenEs en dit op passende wijze bespreekbaar kunnen maken, 
alsmede het tijdig signaleren van mogelijk seksueel overschrijdend gedrag, vraagt een grote 
investering en bewustwording van de medewerkers. Naast de medewerkers en vrijwilligers 
is het ook van belang om de vertegenwoordigers hierin mee te nemen. Scholing van 
medewerkers en begeleiding van vertegenwoordigers op dit gebied is van belang. 
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7. Betrokken en vakbekwame medewerkers 
 

7.1 Toerusting van de medewerkers voor hun taken 
In de zorgvisie van OlmenEs staat de gelijkwaardige relatie tussen medewerker en bewoner 
centraal. 
Het leren, het werken en het leven met anderen neemt in OlmenEs een belangrijke plaats 
in. In de vorm van de woon- en werkgemeenschap wordt een sociale omgeving geboden 
waarin ontmoeting en ontwikkeling kan plaatsvinden. Medewerkers die met enthousiasme 
en inzicht in deze zorgvisie willen samenwerken met de bewoners, bieden hen een 
ontwikkelingsmogelijkheid, maar ook zichzelf. Deze visie op ontwikkelen wordt ook 
vertaald in de manier van opleiden. 
Op alle niveaus van de organisatie gaat het erom dat een ieder het vermogen ontwikkelt 
om te doen wat hij of zij te doen heeft in relatie tot de omgeving. Dat geldt voor 
medewerkers in wonen, werken en facilitaire diensten, voor therapeuten en clusterhoofden. 
Op ieder niveau gaat het om het vakmanschap, het competent handelen.  
De meest werkzame leeromgeving is de werkplek zelf.  
 
Het ontwikkelings- en opleidingsbeleid van OlmenEs biedt ruimte voor ontwikkeling van de 
medewerkers. Er worden functiegerichte opleidingen, workshops en trainingen 
aangeboden, die o.a. vanuit wetgeving of inspectie verplicht zijn gesteld. Daarnaast bestaat 
er een intern scholingsaanbod vanuit de antroposofische visie. Er is gewerkt vanuit een 
samenhangend geheel van opleiden en ontwikkeling in het algemeen en met betrekking tot 
de organisatieverandering in het bijzonder. 
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van verplichte trainingen en de 
benodigde bij- en nascholing. Een groot deel van de scholing wordt in een cyclische 
planning aangeboden.  
 
De eerste interne opleiding antroposofie is in de vorm van een pilot in het najaar 2016 van 
start gegaan en duurde tot het najaar 2017. Deze opleiding is eind 2017 geëvalueerd in 
samenhang met andere trainingen/cursussen rond antroposofie die binnen OlmenEs 
worden aangeboden. Bij het afsluiten van het jaar waren nog niet alle resultaten van de 
evaluatie verwerkt. 
OlmenEs kent ca. 25 bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zij zijn in 2017 in jaarlijkse 
herhalingscursussen bijgeschoold in brandbestrijding en levensreddende handelingen. De 
resultaten van de evaluatie die in 2016 heeft plaatsgevonden hebben geleid tot een 
enigszins gewijzigde aanpak. Doelstelling was een  BHV die nog meer gericht is op de 
risico’s van de organisatie.  
 

7.2 Hoe medewerkers leren en ontwikkelen 
Eind 2016 is een verandering ingezet in de organisatie. In het in 2015 gehouden 
medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat medewerkers meer invloed wensten uit te 
oefenen op de eigen werkprocessen rondom de zorg voor de bewoners en dat het sociale 
werkklimaat om verbetering vroeg. Ook uit een in 2015 uitgevoerd 
doelmatigheidsonderzoek bleek dat er behoefte is aan de mogelijkheid tot sturing binnen 
vooraf gestelde kaders. Volledige zelfsturing, zonder dat er een hiërarchisch leidinggevende 
op de achtergrond aanwezig is, wordt niet gewenst onder het merendeel van de 
medewerkers. 
Als eerste stap in de verandering is per 1 november 2016 de organisatie anders ingericht. 
Het uitgangspunt was dat een structuur aanpassing noodzakelijk is om de uiteindelijke 
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cultuur aanpassing mogelijk te maken. Globaal gezien zijn de twee management lagen 
teruggebracht tot één laag van leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor verschillende 
woon- en werkgebieden, behandeling en ondersteunende diensten. Daarnaast zijn diverse 
aandachtsgebieden, zoals de antroposofische  identiteit,  zorg en zorgproces, klachten, 
voeding, en zo voort, ondergebracht bij portefeuillehouders.  
2017 is het eerste volledige jaar waarin volgens de nieuwe organisatiestructuur is gewerkt. 
Om de organisatieverandering te bewerkstelligen is samen met een brede afvaardiging van 
medewerkers een implementatieplan opgesteld. Daarin is de teamontwikkeling een 
belangrijk onderdeel. De teams zijn onder begeleiding van enkele teamcoaches aan het 
werk gegaan om hun situatie te diagnosticeren en vervolgens verbeterplannen op te stellen 
aan de hand van aangeleerde methodiek, gebaseerd op de lean methodiek en theorie-U. 
Daarbij zijn de bewoners en ouders/vertegenwoordigers betrokken om ook vanuit hun 
oogpunt aandachtspunten aangereikt te krijgen die om verbetering vragen.  
In de loop van het jaar is bij de verschillende teams zichtbaar geworden op welke wijze zij 
invloed kunnen uitoefenen op de inhoud en organisatie van hun werk. 
 
In alle teams wordt gewerkt met jaarplannen. De jaarplannen die geschreven zijn door de 
teams zelf i.s.m. het clusterhoofd zijn gebaseerd op de kaderbrief vanuit de organisatie en 
op de ontwikkelingen die de teams zelf willen doormaken. De inhoud van de jaarplannen en 
de uitvoering van de doelstellingen daarin variëren. In alle jaarplannen zijn de onderwerpen 
vanuit het coachtraject opgenomen om op deze wijze het continu verbeterproces middels 
de Kaizenmethode en LEAN methode te blijven gebruiken. Vanuit de teamreflectie komt 
naar voren dat de teams de jaarplannen als leidraad hanteren en dat alle onderwerpen 
vanuit het kwaliteitskader binnen OlmenEs al aanwezig zijn en ook verwerkt zijn in de 
jaarplannen. De evaluaties en voorbereidingen van de directiebeoordeling die ieder 
kwartaal plaatsvindt worden als zinvol ervaren om zo met elkaar te kunnen bepalen of er 
bijstelling nodig is en om te kijken welke resultaten er behaald zijn.  
 

7.3 Hoe medewerkers de kwaliteit van het werk ervaren 
Onder begeleiding van coaches zijn de teams aan de slag gegaan met het reflecteren op het 
werk. Ieder team heeft besproken welke thema’s aandacht vragen. Deze thema’s worden 
uitgewerkt in het jaarplan. 
In het algemeen kwam het thema communicatie en samenwerking vaak ter sprake binnen 
de teams. Het gaat daarbij om communicatie binnen het team, maar ook instellings-breed, 
bijvoorbeeld tussen de woonhuizen en werkplaatsen. 
Ook de eigen regie van de bewoner kwam aan bod, met als vragen: Hoe bewust kijken we of 
we de juiste dingen doen voor de bewoners? En wat kunnen we leren van wat zij aangeven? 
Vragen leven er ook met betrekking tot de rollen van de medewerkers en de werkverdeling; 
door de organisatieverandering is dat nog niet op alle plekken even duidelijk.  
Een ander vermeldenswaardig thema is de samenwerking met de ouders/verwanten. In 
meerdere teams leeft de vraag hoe de ouders meer betrokken kunnen worden bij de zorg en 
hoe de informatie naar de ouders/verwanten beter verzorgd kan worden. 
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7.4 Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage over 2017 is ten opzichte van 2016  gedaald van 4,85% naar 
4,21%.  De score van OlmenEs op de health ranking van Vernet is voor 2017 : 8,3. Dit 
betekent dat we op meerdere verzuimonderdelen op of boven het gemiddelde in de 
branche scoren. De score in 2016 was 7,8. 
Met de aanpassingen van het protocol bij ziekte in 2015 is ingezet op het contact tussen 
leidinggevende en zieke medewerker. Uit de verzuimgesprekken blijkt dat een niet 
significant deel van het ziekteverzuim te maken heeft met werk gerelateerde oorzaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Pagina 29 van 32 
 

8. Sterktes en zwakten, geprioriteerde verbeteringen 
 

8.1 Sterktes en zwakten op het niveau van de organisatie 
Sterktes 
OlmenEs is een antroposofische zorginstelling waar het leven plaatsvindt binnen een woon- 
en werkgemeenschap op een mooi terrein in het bos. Bewoners kunnen binnen de 
veiligheid van het terrein zich, in meer of mindere mate, zelfstandig bewegen tussen hun 
woonhuis, werkplaats en vrijetijdsactiviteiten op één terrein. Er zijn meerdere voordelen van 
het wonen en werken op één terrein. De overgangen tussen verschillende activiteiten 
worden eenvoudiger en overzichtelijker. Geen taxivervoer, meerdere gezichten, etc. Daarbij 
zijn de lijntjes korter tussen het wonen en het werken en is de bewoner beter in beeld 
gedurende de dag. 
De wachtlijst voor wonen in OlmenEs laat een duidelijke tendens zien dat er bewust 
gekozen wordt voor deze manier van zorg. Zowel voor de antroposofische grondslag als wel 
het wonen en werken op één terrein. 
OlmenEs is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Door het 
richten op één doelgroep is veel expertise voor deze doelgroep ontstaan en is OlmenEs 
goed toegerust om deze doelgroep te bedienen. Ervaring leert dat deze doelgroep moeilijk 
samengaat met andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met een psychiatrisch 
beeld. 
Uit in het verleden gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoeken blijkt dat OlmenEs 
zeer betrokken medewerkers heeft, die zich vol inzetten voor de gemeenschap en zorg 
willen verlenen vanuit de antroposofische zorgvisie. Er wordt vanuit de organisatie ook 
ingezet op ontwikkeling van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en 
deskundigheidsbevordering. 
Belangrijk om nog te noemen als sterkte is dat OlmenEs financieel gezond is. Maar met de 
huidige ontwikkelingen binnen de financiering van de zorg vraagt dit voortdurende 
oplettendheid en mogelijke bijstellingen gedurende het jaar.  
 
Zwakten 
OlmenEs kent een grote groep (betrokken) medewerkers van 55+ (met name binnen de 
werkplaatsen). Deze groep ‘draagt’ voor een groot gedeelte de sociaaltherapie en 
antroposofische zorgvisie en heeft een belangrijke rol in het overbrengen van deze manier 
van zorg verlenen op de nieuw instromende medewerkers. Aandachtspunt zal zijn dat dit 
zodanig ingebed gaat worden binnen de organisatie, dat dit stevig verankerd wordt en niet 
afhangt van personen. Te denken valt aan interne opleidingen bijvoorbeeld. 
Doordat OlmenEs een relatief kleine en inmiddels enigszins ‘platte’ organisatie is, zijn er  
weinig doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Dit is een moeilijk op te lossen 
vaststaand gegeven. Er zal in de toekomst wel aandacht voor moeten zijn aangezien de 
verwachting is dat er steeds meer krapte zal ontstaan op de arbeidsmarkt binnen de 
gehandicaptenzorg. Er moet dus hoog worden ingezet op duurzame inzetbaarheid. 
 
Als gekeken wordt vanuit financieel oogpunt kan gesteld worden dat het een zwakte is dat 
er binnen OlmenEs geen transparantie is in de verdeling van het WLZ budget. Dit is 
ontstaan doordat zorginstellingen vóór 2006 een compleet budget ontvingen voor alle 
bewoners in zorg en ná 2006 differentiatie is ontstaan met het invoeren van 
ZorgZwaartePakketten (zzp’s). Met de invoering van zzp’s werd het budget gekoppeld aan 
de bewoner, maar zorginstellingen kregen de vrijheid in de manier om deze gelden in te 
zetten. OlmenEs heeft er toen voor gekozen om, voortbordurend op het oude systeem, niet 
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per woongroep inzichtelijk te maken welke budgetten horen bij de verschillende 
zorgzwaarte.  
 
Een andere puzzel waar OlmenEs voor komt te staan betreft de huisvesting. Het vastgoed is 
niet flexibel aan te passen, maar vraagt voor de toekomst wel degelijk aanpassingen. 
Binnen de doelgroep vindt zorgdifferentiatie plaats omdat de bewoners ouder worden en 
andere behoeften ontwikkelen, en naast de verstandelijke beperking ontstaan ook steeds 
meer psychiatrische componenten. Hierdoor is het huidige woonsysteem niet altijd 
toereikend om de zorgvragen die deze bewoners met zich meebrengen, te bedienen. Dit zal 
verder uitgewerkt worden in het strategisch vastgoedplan. 
 
En als laatste belangrijk punt is dat OlmenEs geen heldere visie heeft ontwikkeld op ICT 
zaken en het gebruik van ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit zal op korte termijn 
opgepakt worden en vervolg krijgen. 
 
Het meerjarenbeleid 
Het meerjarenbeleid richt zich op onderstaande vijf pijlers. Vanuit het meerjarenbeleidsplan 
zal elk jaar in de kaderbrief beschreven worden wat de speerpunten en doelstellingen zijn 
van het betreffende jaar en zal iedere afdeling/cluster dit in haar eigen jaarplan opnemen en 
uitvoeren.  
1) Doelgroepenbeleid; ontwikkeling doelgroep intern en extern 

(wachtlijstontwikkelingen); 
2) Eigen regie van bewoners en zelforganisatie binnen de teams van wonen en werken; 
3) Strategisch personeelsbeleid en opleidingsbeleid; duurzame inzetbaarheid, meer 

gespecialiseerd personeel;  
4) Ontwikkelingen rondom de financiering binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ); 

Meerzorg, Normatieve Huisvestingscomponent (NHC), Zorgzwaarte Pakket (ZZP) 
tarieven; 

5) Visie op ICT-ondersteuning; technologische ontwikkelingen, ECD etc. 
Vanuit het meerjarenbeleid zal het strategisch vastgoedplan opgesteld worden. De 
richting die wordt ingeslagen vanuit het meerjarenbeleid is bepalend voor het 
strategisch vastgoedplan. Dit zal uitgewerkt worden en vastgesteld voor de 
komende vijf tot tien jaar. 

 
8.2 Speerpunten in 2018 

1. Omgaan met vriendschap, relaties en seksualiteit 
Uit onderzoek in 2017 is gebleken dat de seksuele ontwikkeling en het seksueel 
functioneren van onze bewoners nog onvoldoende, of soms niet goed in beeld is. 
Het doel is om het seksueel functioneren van al onze bewoners in kaart te brengen, 
aansluitend aan hun niveau en mogelijkheden. Het bespreekbaar maken van onderwerpen 
die raken aan het thema seksualiteit is niet vanzelfsprekend. Het seksueel functioneren van 
bewoners en het begeleiden van hun (seksuele) relaties dient beter in de zorgplannen 
beschreven te worden. Het scholen van medewerkers is hierbij van belang, om hiermee de 
bewoner adequate voorlichting en begeleiding te kunnen bieden. In 2018 zullen 
medewerkers van OlmenEs hierin geschoold worden, conform het nader uit te werken 
projectplan. 
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2. Signalering, melden van mogelijk seksueel overschrijdend gedrag of seksueel geweld 
Onderzoek in 2017 leert ons dat het herkennen, signaleren en melden van mogelijk seksueel 
overschrijdend gedrag of onderkennen van het seksueel functioneren van onze bewoners 
verdere deskundigheidsbevordering van onze medewerkers vraagt. 
Deze deskundigheidsbevordering dient zich te richten op het tijdig signaleren, interpreteren 
en melden van signalen die mogelijk wijzen op, of een risico vormen voor seksueel 
overschrijdend gedrag of seksueel misbruik. 
In 2018 zal in eerste instantie met betrekking tot dit onderwerp de nadruk komen te liggen 
op scholing van gedragskundigen, begeleiders, therapeuten en medische dienst. De 
medewerkers uit ondersteunende diensten worden in een later stadium geschoold. 
Het is van belang dat in 2018 van alle bewoners een risico-inschatting is gemaakt, oa op het 
gebied van seksueel overschrijdend gedrag, en dat deze multidisciplinair is gedragen en 
staat beschreven in het zorgplan. 
 
3. Vormgeven aan de antroposofische zorgvisie in de dagelijkse praktijk 
Uit het doelmatigheidsonderzoek in 2015-2016, evenals uit de enquête die is gehouden 
door een van de verbeterteams in 2017, is gebleken dat een groot deel van de medewerkers 
van OlmenEs zich verbonden voelt met de antroposofische zorgvisie en het belang en de 
meerwaarde ervaart van de culturele activiteiten, maar zoekend is naar de wijze waarop dit 
vormgegeven wordt in de dagelijkse begeleiding van de bewoner. De medewerkers zullen 
zoveel als mogelijk in teamverband geschoold worden in het vormgeven van deze 
antroposofische zorgvisie in de dagelijkse praktijk. Hiervoor wordt vanuit de portefeuille 
identiteit een voorstel ontwikkeld. 
 
4. Bijstelling zorgplancyclus 
In 2017 wordt de zorgplancyclus geëvalueerd. De planning is dat de evaluatie eind december 
2017 wordt afgerond. De bijstellingen die naar aanleiding hiervan plaatsvinden zullen in 
2018 verder worden uitgewerkt in een implementatieplan. 
Ook bewoners-gebonden communicatie is hier onderdeel van, waarbij gekeken wordt naar 
de mogelijke rol van het ECD. Het is gebleken dat de huidige communicatiestromen 
rondom bewoners onvoldoende toereikend is en risico`s met zich meebrengt. Overdrachten 
tussen de verschillende disciplines dienen volgens de nieuw opgestelde richtlijnen plaats te 
vinden en wordt verder uitgewerkt in het implementatieplan. 
 
5. Duurzaamheid 
Duurzaamheid staat vanuit onze visie op mens en aarde hoog in het vaandel. In de praktijk 
zien we echter dat wij hier nog meer in kunnen doen. Het is van belang dat we in 2018 
onderzoeken op welke terreinen wij extra winst kunnen behalen op gebied van 
duurzaamheid. Hiervoor zal een verbeterteam ingesteld worden die gaat onderzoeken op 
welke aspecten er binnen OlmenEs winst te behalen valt op dit gebied. Dit zal een 
overkoepelend verbeterteam zijn, in nauwe samenwerking met de Bewonerscliëntenraad. 
 
6. Strategisch personeelsbeleid 
In 2018 wordt het strategisch personeelsbeleid vastgesteld, conform het 
meerjarenbeleidsplan. In 2018 komt de focus te liggen op het opmaken en implementeren 
van nieuw opleidingsbeleid, gericht op enerzijds het bieden van mogelijkheid tot 
ontwikkeling van onze medewerkers en anderzijds gericht op het intern opleiden van 
potentiële nieuwe begeleiders in de vorm van BBL trajecten. Dit wordt ingegeven vanwege 
de personeelskrapte die de sector, en daarmee ook OlmenEs, kent. Het werken met BBL 
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trajecten kan bijdragen aan een oplossing voor de personeelskrapte. Daarnaast wordt 
onderzocht hoe OlmenEs extern beter op de kaart gezet kan worden; bij scholen en 
opleidingscentra, maar ook bij de doelgroep personeel. En in welk opzicht de manier van 
werven verbeterd kan worden en hoe eventueel met andere (GHZ) instellingen op het 
gebied van mobiliteit samengewerkt kan worden. Een duidelijk PR en communicatieplan is 
daar onderdeel van. 
In het kader van duurzame inzetbaarheid krijgt in 2018 het preventief verzuimbeleid 
toenemend aandacht. Het verzuimpercentage van OlmenEs is sterk gedaald in de 
afgelopen jaren, maar de volgende stap die gezet kan worden is het voorkomen van 
verzuim. In het kader van duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers zal in 
2018 het huidige systeem van functioneringsgesprekken worden omgevormd naar een 
systeem waarin ontwikkelingsgericht geëvalueerd wordt. De gesprekscyclus wordt meer 
ingericht op het periodiek voeren van ontwikkelingsgesprekken. In het P&O jaarplan zal dit 
verder worden uitgewerkt. 
 
7. Teamcoaching 
In het kader van werken naar zelforganisatie is in 2017 aan alle teams en overige 
medewerkers een training aangeboden onder begeleiding van een teamcoach. Hierbij is een 
aanzet gemaakt om de medewerkers te ondersteunen om van probleemgericht denken toe 
te werken naar procesgericht denken. Het komend jaar zal de functie teamcoach 
gecontinueerd worden om teams en clusterhoofden hier maximaal in te ondersteunen. De 
vraagstukken die specifiek op dit gebied leven binnen teams dienen uitgewerkt te worden in 
de afdelingsjaarplannen en geëvalueerd in de VADP. 
 
8. Verder positioneren en professionaliseren van medisch therapeutische dienst (MTD) 
De MTD is in 2017 helemaal doorgelicht. Er is een plan van aanpak opgesteld, enerzijds 
gericht op risicobeheersing korte termijn, dat in 2017 is afgerond. Anderzijds is er 
planvorming om de positie van de MTD te verhelderen, de samenwerking tussen de 
verschillende disciplines binnen de MTD te verbeteren, en de rol van de MTD in het gehele 
zorgproces en bovenal de behandelvisie en de rol van orthopedagoog en AVG arts hierin, te 
versterken. In het MTD jaarplan 2018 wordt dit verder uitgewerkt. Er wordt voor de duur 
van maximaal één jaar extra formatie voor de functie van leidinggevende MTD ter 
beschikking gesteld om het team maximaal te faciliteren. 

 

 
Michel de Jonge, 25 mei 2018 


