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Inleiding en doelstelling van het kwaliteitsrapport
Voor u ligt het tweede kwaliteitsrapport van OlmenEs. Het kwaliteitskader, zoals dat in
2017 is vastgesteld voor onze sector, biedt voor OlmenEs de mogelijkheid om inzichtelijk te
maken waar wij voor staan en wat wij onder kwaliteit verstaan. Tevens kunnen wij aangeven
op welke wijze we dat willen realiseren, waar onze ontwikkelpunten op dit gebied liggen en
welke stappen wij in deze ontwikkeling willen nemen.
Het werken met het kwaliteitskader als instrument voor continue verbetering, is nog in
ontwikkeling. Wij streven ernaar dat het werken met het kwaliteitskader door alle
medewerkers als instrument wordt ervaren, om het continue methodisch verbeteren van de
kwaliteit van zorg te borgen. Op dit moment zijn we hiermee nog in ontwikkeling, maar de
eerste ervaringen hiermee zijn positief. Het kwaliteitskader en kwaliteitsrapport, evenals de
visitatie, geven ons voldoende handvatten en inzichten waarin wij de kwaliteit verder
kunnen verbeter, ook in 2019.
Het doel van het rapport is voor ons vijfledig:
1. Het rapport is voor OlmenEs een goed instrument om duidelijk te maken wat wij
verstaan onder kwaliteit en op welke wijze dit doorwerkt in de kwaliteit van zorg voor
bewoners.
2. 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?’ Het kwaliteitskader is
daarmee voor OlmenEs is een goed instrument om dit op meer methodische wijze
invulling te geven.
3. Het rapport is een middel om voor interne stakeholders, zoals Cliëntenraad (CR),
Bewoners Cliëntenraad (BCR), Ondernemingsraad (OR), en Raad van Toezicht (RvT)
inzichtelijk te maken op welke wijze OlmenEs wil werken aan verbetering van kwaliteit.
4. Het rapport is een middel voor externe verantwoording naar diverse stakeholders zoals
het zorgkantoor, gemeentes, en de inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
5. Het rapport is een bron van informatie voor belangstellenden, zoals toekomstige
bewoners, externe dagwerkers en potentieel nieuwe medewerkers.
Het proces van continue verbeteren is voor OlmenEs een methodiek die na de
organisatieverandering in 2016 binnen alle onderdelen van de organisatie is
geïmplementeerd. OlmenEs streeft ernaar het kwaliteitsrapport in toenemende mate de
komende jaren de bron voor het continue verbeterproces te laten zijn.
In het kwaliteitsrapport willen we met regelmaat op de toepassing en effecten van onze
zorgvisie reflecteren. Deze reflectie vindt enerzijds plaats door het continue meten van
bewonerstevredenheid, maar ook door het reflecteren op het handelen van ons als
medewerkers, door middel van de zelfreflectie in teams. Dit reflecteren op ons handelen
doen we zowel op individueel niveau, als op teamniveau en organisatieniveau. We zijn van
mening dat we hiermee een 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 onder meer
input voor de kaderbrief van het komende jaar. Ook worden thema’s die om verbetering
vragen verwerkt in de jaarplannen van de teams.
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In oktober 2018 is voor het eerst een externe visitatie georganiseerd. Een delegatie van
collega-instelling Ilmarinen in Groningen is in gesprek gegaan met zes medewerkers en een
vertegenwoordiger van de Cliëntenraad van OlmenEs. In twee gespreksronden werd
gesproken over de opbouw van het kwaliteitsrapport, de inhoud, en de gemaakte keuzes in
de zorg. Zie de bijlage bij dit kwaliteitsrapport
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.
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.
OlmenEs hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat HKZ ISO 9001 gecertificeerd is.
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1. Samenvatting
OlmenEs is een zelfstandige zorginstelling en telde in 2018 133 bewoners, 16 dagwerkers,
circa 260 medewerkers, diverse stagiaires en ongeveer 70 vrijwilligers. De bewoners zijn
gehuisvest in 11 woningen. In de 28 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. Dat vraagt een goede samenwerking in de driehoek bewoner, ouder/verwant
en begeleider.
Om de systematiek van het werken met zorgplannen te verbeteren is 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.
In 2017 heeft OlmenEs een bewonerstevredenheidsonderzoek uit laten voeren, met als
instrument Cliëntervaringsonderzoek van Customeyes. Het Kwaliteitskader verwacht dat
het onderzoek eenmaal per drie jaar wordt uitgevoerd. In OlmenEs vinden we het belangrijk
om de tevredenheid jaarlijks te meten. Daarom is er in het najaar van 2018 een vervolg
gegeven aan het onderzoek, waarbij in een jaar tijd in drie groepen alle bewoners en
ouders/verwanten bevraagd worden naar de ervaringen.
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 vriendschap, relaties en seksualiteit van de bewoners. In OlmenEs wordt daarom
gewerkt aan het onderkennen en herkennen 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.
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 2019 op een rij gezet en uitgewerkt. 2019 is
een jaar waarin we ons vooral gaan richten op het borgen van datgene wat de afgelopen
jaren is ontwikkeld of ingezet. Daarbij vragen de volgende onderdelen aandacht:
1) Zelfreflectie binnen de teams
2) Scholing in antroposofie en zorgmethodiek.
3) Seksualiteit en seksueel overschrijdend gedrag.
4) Duurzaam en strategisch personeelsbeleid.
5) Logeren en opbouw dagwerkers.
6) Verder ontwikkelen intern auditteam.
7) Onderzoek naar gebruik cliëntportaal
8) Inzichtelijk maken teambudget.
9) Deelname aan wetenschappelijke onderzoeken gericht op sociale inclusie en effecten
van antroposofische zorg.

2. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele bewoner en
dagwerker
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 de ontwikkeling van zijn mogelijkheden is
er een methodisch zorgproces ingericht. In de volgende paragrafen staat dit ter illustratie
uitgewerkt.
2.1
Beeldvormende bespreking en zorgplanbespreking
In het zorgproces staan twee besprekingen centraal. Als basis voor het inrichten van het
zorgplan is er de beeldvormende bespreking, 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 bespreking
plaats, waarin wordt gekeken welke veranderingen er in het beeld zijn waar te nemen.
Daarnaast is er de jaarlijkse zorgplanbespreking. 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. Het voorbereidend
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jaarverslag wordt geschreven door de persoonlijk begeleider, de werkplaatsleider, in
afstemming met de bewoner. De zorgplanbespreking heeft daarnaast 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 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 gedragsdeskundige.
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 2018 is er een werkgroep ingericht om de vorm en inhoud van de beeldvormende
bespreking te evalueren en te komen tot een verbetervoorstel, waarbij ook het Bernard
Lievegoed Onderzoekscentrum wordt betrokken.
Daarnaast zijn er meerdere momenten per jaar om het zorgplan op onderdelen te
evalueren. De in het zorgplan opgestelde doelen en de vrijheidsbeperkende maatregelen
worden vier maal per jaar geëvalueerd.

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.
Voor opname van een nieuwe bewoner wordt er in samenspraak met de ouders/verwante
een aanvangszorgplan opgesteld. Op het moment dat de bewoner hier komt wonen is dat
zorgplan van kracht.
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).
Er is een werkgroep actief in OlmenEs met als doel om verbeteringen door te voeren in de
zorgplancyclus en de vormgeving van het zorgplan. Het is gebleken dat de voormalige
communicatiestromen rondom bewoners onvoldoende toereikend was en risico`s met zich
meebracht. In 2018 heeft dat geresulteerd in een aantal aanpassingen binnen het
zorgproces. Verslaglegging vindt plaats in het ECD en verschillende overlegvormen zijn
aangepast, met als doel om een betere regievoering rond zorg en overplaatsing van de
bewoners te bewerkstelligen.
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Begeleiders in de woonhuizen en werkplaatsen hebben vaak moeite om doelen voor de
bewoners te formuleren en de voorgang op die doelen inzichtelijk te maken. Het worden
regelmatig doelen die te groot zijn. Het voornemen is om in 2019 de medewerkers verder
te bekwamen in het werken met doelen als middel de kwaliteit van zorg voor bewoners te
verhogen.
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. 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.
Naast het wonen speelt het werken een belangrijke rol in de sociaaltherapie. In het leven
van een mens speelt het werk een belangrijke rol. In het werk breng je iets tot stand, je
maakt zogezegd een product of je levert een bijdrage aan een dienst. En werken wordt
gedaan in een sociale context; je werkt ten dienste van anderen. Het maken van het product
op zichzelf is niet therapeutisch, het is een vakkundige handeling. Therapeutisch zijn het
gevoel van eigenwaarde, zelfverwerkelijking en trots dat de bewoner of dagwerker ontleent
aan zijn bijdrage aan het product of de dienst zijn therapeutisch.
Het bijzondere van werken is dat je indirect werkt aan ontwikkeling en niet rechtstreeks.
Bij het werken door de bewoners in OlmenEs staat de persoon centraal in de beoefening
van zijn vak, en veel minder de hulpvraag. Dit is gezond en in overeenstemming met de
waarde van gelijkwaardigheid. Alle werkende mensen die zinvol bezig zijn en met plezier
werken ontlenen daar eigenwaarde en betekenis aan.
De zorg en daarmee het welbevinden van de bewoner gaat voor productie. Dat zie je terug
in de werkplaatsen op OlmenEs. De bewoner en zijn ontwikkelingsvraag staat voorop, de
werkstromen zijn hierop afgestemd.
In 2018 zijn de medewerkers in de werkplaatsen plannen gaan ontwikkelen voor het anders
inrichten van de werkstromen, waarbij gekeken wordt welke bewoners echt een
ambachtelijke bijdrage aan de productie kunnen leveren en welke bewoners minder
mogelijkheden hebben en meer belevingsgericht in een werkplaats aanwezig zijn. De
groepsgrootte van een werkplaats hangt samen met de huisvesting. In samenhang met het
in 2018 vormgegeven strategisch huisvestingsplan zal er in 2019 verder worden gewerkt aan
een plan voor de toekomstige inrichting van de werkplaatsen en de werkstromen
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.
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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.
De organisatie van culturele activiteiten is in 2018 gedecentraliseerd. De woonhuizen en
werkplaatsen zijn veel meer bij de directe uitvoering betrokken, met de bewoners in plaats
van voor bewoners. Er is nog wel sprake van centrale regie en ondersteuning.
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 in centrale ruimtes, zoals huiskamers. Dit beleid is gestoeld op de
antroposofische zorgvisie waarin het sociale, het gemeenschappelijke centraal staat. 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.
Ook wordt er vrijetijdsbesteding met een educatief karakter aangeboden.
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.
In 2018 is het crisisbeleid voor interne crisis vastgesteld en is er een expertiseteam
gevormd. Het expertiseteam bestaat uit een poule van medewerkers die in geval van crisis
op aanvraag direct vanuit hun huidige werksituatie beschikbaar kunnen zijn. Het
expertiseteam is geen bestaand of vaststaand team dat altijd in dezelfde samenstelling
wordt ingezet. De verantwoordelijke gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor het
opstellen van een crisisplan. Er wordt vanuit de poule per individuele situatie een team
samengesteld dat het vastgestelde crisisplan kan uitvoeren en over competenties beschikt
die de situatie op dat moment vraagt. Het expertiseteam heeft in 2018 nog niet in actie
hoeven komen. De procedure is momenteel nog in ontwikkeling en zal in het eerste
kwartaal van 2019 vastgesteld worden.
2.4
Incidenten met bewoners
Wanneer een incident met een bewoner plaatsvindt, wordt deze gemeld. Het doel daarbij is
onder andere om van een incident te leren . 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 en teamniveau, als
ook op het niveau van de bewoner.
In 2018 heeft de incidentencommissie zes maal vergaderd. Vaste punten op de agenda zijn
een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de meldingen en het bespreken van
casussen. Het systeem van melden en de incidentenregistratie wordt daarbij ook
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geëvalueerd. Waar dat nodig wordt geacht, worden er verbeteracties doorgevoerd. Een
rapportage vanuit de incidentencommissie maakt deel uit van de directiebeoordeling, ieder
kwartaal.
In 2018 is het aantal agressiemeldingen met 11% gestegen t.o.v. 2017, het voorgaande jaar
was dat een stijging van 19%. Bij de drie bewoners met de meeste meldingen is er
nauwelijks sprake van stijging, 2%. Er is sprake van meer meldingen bij een bredere groep
bewoners. Enerzijds heeft dat te maken met het stimuleren vanuit OlmenEs actiever te
melden. Maar ook lijkt er sprake van meer gedragsproblematiek bij een brede groep
bewoners.
Er zijn veel medicijnincidenten die naar ons idee vermeden kunnen worden. Uit de analyse
van de incidenten blijkt dat het voorkomt dat medewerker niet het voorgeschreven
protocol volgen. Een door de apotheek uitgevoerde audit heeft dit beeld bevestigd. In
samenwerking met de aandachtsfunctionarissen medicatie in de woonhuizen zijn er
verbeteracties ingezet waarvan het effect in 2019 gevolgd zal worden en indien nodig de
interventies bijgesteld zullen worden. In paragraaf 6.3 wordt een toelichting gegeven op de
rol van de aandachtsfunctionaris medicatie.
Er heeft in 2018 een interne audit plaatsgevonden over de incidentenregistratie. Uit de
interne audit kwam naar voren dat de incidentenregistratie erg arbeidsintensief is.
Ook was er een bevinding over communicatie tussen medewerkers bij het incident. Elkaar
rechtstreeks aanspreken is vaak lastig en reacties binnen de melding leveren soms irritaties
op. Dat gaf aanleiding tot een onderzoek of de incidentenregistratie kan worden gedaan in
het elektronisch cliëntendossier ResidentWeb. Dat onderzoek is nog niet afgerond en wordt
in 2019 voortgezet.
2.5
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Vanwege de zorgvisie en regelgeving wordt er zeer terughoudend omgegaan met het
toepassen van vrijheidsbeperkende interventies en/of dwang. Soms zijn deze toch nodig om
de bewoner zelf, anderen of de omgeving te beschermen.
Alle vormen van vrijheidsbeperking staan beschreven in, of als bijlage bij, het zorgplan.
Bij 86 bewoners is sprake van een niet- vrijwillige opname, zgn art 60 van de Wet BOPZ.
Voor een aantal bewoners is in 2018 een artikel 60 aangevraagd.
Bij 23 bewoners wordt een vrijheidsbeperkende maatregel toegepast die valt onder artikel
38. Het betreft voornamelijk fixatie of insluiting in eigen kamer.
In 2018 zijn er 14 meldingen gedaan aan de inspectie wat betreft een maatregel artikel 39
die niet in het zorgplan staat.
Bij 44 bewoners worden er maatregelen toegepast die de bewegingsvrijheid beperken,
zoals kamerdeur ’s nachts op slot, afgesloten kasten, cameratoezicht, inluisterapparatuur
e.d. Het afgelopen jaar is een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de registratie van de
vrijheidsbeperkingen die in de nacht worden toegepast. Veelal betrof dit maatregelen
vanwege gezondheidsrisico’s.
Er zijn 21 bewoners met een vrijwillige opname met wie een vrijheidsbeperkende maatregel
is afgesproken.
De vrijheidsbeperkende maatregelen worden ieder kwartaal geëvalueerd door persoonlijk
begeleider met werkplaatsleider. Jaarlijks – en vaker indien wenselijk – worden de
maatregelen geëvalueerd met de gedragsdeskundige, en daarna opnieuw getekend door
gedragsdeskundige en ouders. De BOPZ-arts ondertekent jaarlijks de maatregelen onder
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art 38. Bij toepassing van maatregelen waarbij een gezondheidsrisico de reden is, wordt
vanzelfsprekend de huis-/AVG-arts gekend en tekent deze de maatregel..
Er is een commissie Vrijheidsbeperkende maatregelen, die zes keer heeft vergaderd.
Daarbij is onder andere de voorbereiding op de invoering van de wet Zorg en dwang aan de
orde geweest. De commissie is uitgebreid met twee gedragsdeskundigen.
In 2018 zij er nieuwe aandachtsfunctionarissen vrijheidsbeperkende maatregelen
geschoold. Zij hebben teams bezocht om casuïstiek te bespreken.

11

3. De eigen regie van de bewoner
3.1

Regie over de invulling van het eigen bestaan

In OlmenEs wordt zelfbeschikking en eigen regie als een belangrijk thema gezien. Tegelijk
komen we dilemma’s tegen. Eén van die dilemma’s is gelegen in de wijze waarop OlmenEs
is vormgegeven. OlmenEs is vormgegeven als woonvorm waarin de bewoners in sociale
samenhang en samenwerking veelal 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.
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 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.
In 2018 zijn er een aantal initiatieven geweest om de bewoners meer zelfbeschikking te
geven. Steeds meer bewoners maken gebruik van de winkel op het terrein om daar de
boodschappen te doen voor woonhuis of werkplaats. Hiermee is er meer ruimte voor hen
om zelfstandig boodschappen te doen en om eigen keuzes te maken in de aan te schaffen
zaken. Voorheen werden voedingswaren door de begeleiding besteld, nu kiest de bewoner
bijvoorbeeld welk broodbeleg er wordt gekocht.
Daarnaast is er overleg met de bewoners cliëntenraad om regels en protocollen uit het
kwaliteitshandboek te bespreken en te zien hoe de rol van de bewoner hierin is beschreven.
Een andere ontwikkeling in 2018 is de toegenomen wens van bewoners om een dag per
week in een andere werkplaats te werken; zo zijn er steeds meer bewoners die op twee
verschillende werkplaatsen werken.
Bij de aanname van medewerkers in de directe zorg is in de procedure opgenomen dat de
bewoners van woonhuis of werkplaats om een advies wordt gevraagd.
3.2
Vrijheidsbeperkingen in relatie tot eigen regie
OlmenEs hecht er waarde aan dat er bij de medewerkers een groot bewustzijn is voor de
vrijheid en zelfbeschikking van bewoners. Beperkingen van de vrijheid worden alleen
toegepast als deze goed worden onderbouwd en multidisciplinair worden besproken, met
betrokkenheid van de gedragsdeskundige. 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.
12

In 2017 zijn acht medewerkers geschoold tot aandachtsfunctionaris vrijheidsbeperkende
maatregelen. De aandachtsfunctionarissen zijn in een aantal teamvergaderingen geweest
met als doel bewustwording te vergroten op dit onderwerp. Het vraagt een actieve houding
van de aandachtsfunctionarissen om daadwerkelijk in de teamvergaderingen te kunnen
komen, gezien de volle agenda`s. De bezoeken worden altijd nabesproken met de andere
aandachtsfunctionarissen, de BOPZ-arts en gedragskundige.
Een punt van aandacht is het feit dat de maatschappelijke ontwikkelingen sterk gericht zijn
op gebruik van sociale media en multimedia. Binnen OlmenEs is deze wens ook
toegenomen, voor bewoners. Dit roept vragen op over het gebruik van op computers,
laptops, tablets, smartphones, in relatie tot wenselijkheid ervan, de visie van OlmenEs, de
eigen regie van bewoners en risico’s. Besloten is tot het instellen van een werkgroep die zich
hierover in 2019 zal buigen.
Vanaf 2015 is in OlmenEs gewerkt aan de afbouw van off label psychofarmaca.
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 beschouwen wij psychofarmaca worden als vrijheidsbeperking. Dit
maakt dat wij structureel kijken naar de mogelijkheden om het gebruik van psychofarmaca
te verminderen.
3.3
Medezeggenschap 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.
De Bewonerscliëntenraad heeft een werkwijze ontwikkeld voor raadpleging van de
achterban, door met een afvaardiging van twee bewoners te gaan eten in woonhuizen. Dat
heeft informatie opgeleverd over bijvoorbeeld wijze waarop bewoners betrokken worden
bij activiteiten in de groep.
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. Dit
vooral vanwege de lage score in het bewonerstevredenheidsonderzoek in 2017, op gebied
van voeding. Daarop is de menucommissie ingesteld waarbij bewoners actief betrokken
worden.
Er is een sooscommissie waarin tien bewoners allerlei activiteiten organiseren. Vier
bewoners vormen de zondagmiddagcommissie. Deze commissie heeft in 2018 meerdere
evenementen op zondagmiddagen georganiseerd – voorstellingen en creatieve middagen.
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4. De ervaringen van de bewoner
4.1
Bewonerstevredenheidsonderzoek
In 2017 is het driejaarlijks bewonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Evenals bij het
onderzoek in 2014 is daarbij gebruik gemaakt van het instrument
‘Cliëntervaringsonderzoek’ van Customeyes. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die
is toegezonden aan alle 143 ouders / wettelijk vertegenwoordigers. 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.
Uit het onderzoek kwamen de volgende verbeterpunten naar voren:
1.
Privacy
2.
Met persoonlijk begeleider over moeilijke dingen kunnen praten
3.
De dagopening en de jaarfeesten
4.
Bewoner weet wat te doen bij ontevredenheid
5.
Het leuk hebben met anderen op het werk
Deze punten zullen worden uitgewerkt in de jaarplannen van de teams in de woonhuizen.
In navolging van dit onderzoek is er in 2018 een doorlopend onderzoek gestart, met
gebruikmaking van hetzelfde instrument ‘Cliëntervaringsonderzoek’ van Customeyes.
Gedurende het jaar krijgen op drie tijdstippen een derde van de bewoners en ouders /
verwanten de vragenlijst toegezonden.
Eind 2018 is de eerste lichting van onderzoek uitgevoerd. In 2019 zullen de verzamelde
gegevens worden geanalyseerd in samenhang met de resultaten van het onderzoek in 2017.
4.2
Klachten en signalen van onvrede
De organisatie hecht grote waarde aan het opvangen van signalen van onvrede Het is van
belang dat signalen van ongenoegens goed worden gehoord en serieus worden opgepakt.
Dit past ook in onze visie om samen te werken met de bewoner en zijn/haar verwant
Onvrede past daar niet bij en moet dus serieus worden opgepakt. OlmenEs gaat er dan ook
vanuit dat signalen van onvrede binnen 6 weken zijn opgelost. Er zijn echter situaties
denkbaar, waarbij het niet lukt om tot een oplossing te komen. In dat geval kunnen
bewoners of hun wettelijke vertegenwoordigers een klacht indienen. 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 Geschillencommissie
Zorg. 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.
In 2018 is er geen enkele klacht geweest welke niet intern opgelost kon worden. Inschakelen
van de klachtenfunctionaris is daarmee niet nodig gebleken.
Overzicht aantallen geregistreerde klachten en signalen van onvrede in de jaren 2016 – 2018
2016
2017
2018

Klachten
1
1
1

Signalen van onvrede
6
13
12
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In 2018 had de klacht te maken met paramedische behandeling van een bewoner. De klacht
is intern afgewikkeld. Van de 12 signalen van onvrede hadden er 6 te maken met medische
behandeling, 1 met de begeleiding van een bewoner, 1 met de woonsituatie, 1 met
vrijetijdsbesteding en 2 met de communicatie.
In OlmenEs is één vertrouwenspersoon werkzaam, die bij kan dragen aan opvang en
begeleiding van bewoners en verwanten. In 2019 wil OlmenEs zorg dragen voor een tweede
intern vertrouwenspersoon voor bewoners en verwanten.
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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. De
activiteiten van de Werkgroep leiden tot:
 Medewerkers die zich bewust zijn van hun eigen rol en die van ouders en die vaardig
zijn in het communiceren met ouders.
 Ouders die zich bewust zijn van hun rol en positie en deze ook kunnen en durven in
te nemen.
In 2018 is de werkgroep zich gaan oriënteren op een andere werkwijze. De oude manier van
werken bleek aan verandering toe te zijn. De waarde die wij in OlmenEs gehecht wordt aan
een goede samenwerking is weer meer onder de aandacht gebracht bij de medewerkers. Er
is gezocht naar een juiste werkwijze binnen de werkgroep en er is gekozen voor een andere
samenstelling, waarbij de groep verkleind is.
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.
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 2018 hebben zeven bewoners met twee
begeleiders een reis gemaakt naar Brugge.
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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 waarbij sprake is van gedragsproblematiek, zijn aparte
protocollen geschreven.
Deze protocollen worden jaarlijks geëvalueerd. De arts ondertekent na evaluatie het
opnieuw vastgestelde epilepsieprotocol. De gedragsdeskundige ondertekent jaarlijks het
signaleringsplan, waarin beschreven staat hoe de begeleiding van de gedragsproblematiek
vorm krijgt.
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
Geneeskundige 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.

6.2
Nachtzorg en bereikbaarheidsdienst
Vanaf 2016 is er een begin gemaakt met de aanwezigheid van wakende wachten,
aanvullend op de aanwezigheid van slaapwachten per woonhuis. De wakende wachten
kregen de beschikking over een nachtzorgsysteem waarmee signalen en oproepen van de
bewoners kunnen worden ontvangen. In 2018 zijn de laatste woonhuizen aangesloten op
het nachtzorgsysteem. Daarmee beschikt OlmenEs dus over een uitgebreide nachtzorg: de
huizen beschikken nog steeds over een slaapwacht die wordt gedaan door een medewerker
die vertrouwd is met de bewoners in dat huis. Daarnaast zijn er twee wakende wachten die
in staat zijn om signalen van de bewoners te ontvangen en de benodigde interventie te
plegen. Ook dit zijn vaste medewerkers van OlmenEs en daarmee geen onbekenden voor
de bewoners. Wanneer er sprake is van een calamiteit waarbij de wakende wacht niet kan
reageren, wordt er een beroep gedaan op de slaapwacht. OlmenEs wil hiermee ook het
gevoel van veiligheid voor bewoners borgen, dat er altijd nog een medewerker in huis is,
ook ‘s nachts. Tevens zijn er door deze werkwijze voldoende medewerkers en
Bedrijfshulpverleners aanwezig, wanneer er sprake is van een calamiteit in de nacht.
In het geval er zich buiten kantoortijden onvoorziene omstandigheden voordoen die actie
vereisen kan de bereikbaarheidsdienst worden opgeroepen. Het kan daarbij gaan om
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calamiteiten, maar ook om problemen van medische aard en ernstige incidenten en
zorgvragen die onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk maken. Buiten kantoortijden is er altijd
een bereikbaarheidsdienst op het terrein aanwezig. De medewerkers die
bereikbaarheidsdiensten verrichten zijn hiertoe opgeleid en zijn tevens
Bedrijfshulpverlener. Indien nodig kan de bereikbaarheidsdienst terugvallen op een
clusterhoofd die achterwacht heeft.
6.3
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.
Om beleid voor medicatieveiligheid te ontwikkelen is een Werkgroep medicatie ingericht,
waarin de arts, verpleegkundige, doktersassistente, stafmedewerker, apotheek en hoofd
Therapeuticum zitting hebben.
In 2018 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd om de medicatie veiligheid en de
bewustwording rondom het uitdelen van medicatie te verhogen. Onderstaande wijzigingen
zijn al doorgevoerd, of worden gedurende 2019 geïmplementeerd.
 In 2018 heeft de apotheek een audit uitgevoerd, waaruit bleek dat het voorkomt dat
medewerkers van de procedure afwijken. Onderzocht wordt waarom medewerkers van
de procedure afwijken en welke acties uitgezet kunnen worden om dit te voorkomen
 Het protocol voor het uitdelen van medicatie wordt herschreven. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de KICK protocollen van Vilans en de input van de aandacht
functionarissen.
 De toets en verklaring voor bekwaamheid van medewerkers wordt vervangen door een
e-learning. Deze wordt 3 jaarlijks herhaald voor alle medewerkers die medicatie
uitdelen.
 De aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid worden jaarlijks geschoold
 De klinische les, verzorgd door de apotheek, wordt meer op maat aangeboden. Geen
grote klassikale les, maar meerdere lessen op de woningen, gericht op die situatie.
 Het gebruik van de deellijst wordt duidelijk omschreven, ook rondom zelfzorgmedicatie
en wensen van de ouders/verwanten.
 De input vanuit aandachtsfunctionarissen krijgen een vaste plek op de
teamvergaderingen.
Met bovenstaande aanpassingen en de samenwerking met de woningen hopen we dat de
bewustwording nog meer wordt vergroot en zo de medicatiefouten verder worden
gereduceerd.
Naast de werkgroep medicatie was er een werkgroep medische processen. Ervaring leerde
dat deze werkgroep veel overlap kende met de werkgroep medicatie, waarop is besloten de
werkgroep medische processen op te heffen. Om contact te houden met de
ouders/verwanten wordt het hoofd Therapeuticum periodiek uitgenodigd bij de
cliëntenraad. Op deze manier blijven de ouders op de hoogte van thema’s als hygiëne,
categorale zorg en medisch behandelbeleid. Door deze opsplitsing kan de commissie
medicatieveiligheid zich concentreren op de medicatieveiligheid.
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6.4
Veiligheid rond relaties en seksualiteit
Binnen het kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg heeft eigen regie van mensen met
een beperking een grote rol. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het omgaan met
relaties, intimiteit en seksualiteit. Het herkennen 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 bewustwording van
de medewerkers. In 2018 is de werkgroep Relaties, Intimiteit en Seksualiteit aan de slag
gegaan met een plan om hier uitvoering aan te geven. De medewerkers in de directe zorg
en de vrijwilligers zijn geschoold in het herkennen en signaleren van eventueel seksueel
misbruik en overschrijdend gedrag. Deze scholing is voornamelijk vormgegeven door Aafke
Scharloo, expert op dit gebied. Tevens is de consultatie van Sanne de Baaij, een
gedragsdeskundige van een collega instelling, ingeroepen, die zich op dit onderwerp heeft
gespecialiseerd. Door middel van dossieronderzoek zijn de risico’s van de bewoners op dit
vlak geïnventariseerd. Waar dat nodig zijn zorgplannen van bewoners aangepast op dit
thema. In 2018 is seksualiteit een vast gespreksonderwerp geworden in de
zorgplanbespreking. Ook is de nota en bijbehorend projectplan Relaties, Intimiteit en
Seksualiteit aangepast, evenals het protocol voor het melden van (vermoeden van) seksueel
misbruik. Er is een meldteam ingericht met als doel om snel en adequaat het protocol in te
zetten als er een melding wordt gedaan van (een vermoeden van) seksueel misbruik. De
scholing van medewerkers en de inrichting van het meldteam, evenals het herschrijven van
de procedure, heeft in 2018 geleid tot zeven meldingen op gebied van (vermoeden van)
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
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7. Betrokken en vakbekwame medewerkers
7.1

Toerusting van de medewerkers voor hun taken

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 opleidingsbeleid staan een
aantal verplicht scholingen en trainingen genoemd die met name medewerkers in de zorg
minimaal gevolgd moeten hebben. Een groot deel van de scholing wordt in een cyclische
planning aangeboden. Daarnaast is er in 2018 meer aandacht geweest voor verdere
individuele scholingswensen van medewerkers, wat in 2019 in een nieuw scholingsbeleid
vertaald zal worden. Ook is in 2018 vastgesteld dat OlmenEs BBL –trajecten (Beroeps
Begeleidende Leerweg) gaat aanbieden. In 2019 wordt daarmee gestart. Dit initiatief is
genomen, omdat bij toenemend tekort aan zorgpersoneel, ook OlmenEs de morele
maatschappelijke verplichting voelt bij te dragen aan het opleiden en leveren van
zorgpersoneel. Ook verwachten we dat het aanbieden van BBL-trajecten bijdraagt aan het
vervullen van toekomstige vacatures.

7.2
Hoe medewerkers leren en ontwikkelen
Eind 2016 is een verandering ingezet in de organisatie. Deze verandering richt zich op het
toewerken naar zelf organiserend vermogen van 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 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.
In 2018 heeft een werkgroep de uitvoering van het implementatieplan gemonitord. In het
medewerkersonderzoek dat in december 2018 heeft plaats gevonden is het effect van de
organisatieverandering op medewerkers getoetst. Daarover meer in paragraaf 7.3
In alle teams wordt gewerkt met jaarplannen. Streven is dat de jaarplannen die geschreven
zijn door de teams zelf in samenwerking met 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.
Het werken met een jaarplan als instrument is nog niet binnen alle teams een
vanzelfsprekendheid en vraagt nog verdere aandacht in 2019. In 2018 is er al wel in
toenemende mate een jaarplan ontwikkeld, waarbij bewoners en verwanten een duidelijke
inbreng hebben gehad.
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Het werken vanuit de specifieke antroposofische identiteit binnen OlmenEs, vraagt erom
dat we met regelmaat stil staan bij de vraag of een ieder nog voldoende bekend is met de
antroposofische zorgvisie en de vertaling in het dagelijks handelen met de bewoner.
Niet alle medewerkers binnen OlmenEs hebben een antroposofische achtergrond en enkel
de scholing die voor alle medewerkers gegeven wordt is naar ons idee niet voldoende om de
antroposofische zorgvisie te doorleven en in de praktijk te brengen. Het reflecteren op deze
visie en de vertaling naar de praktijk vraagt om een regelmatig dialoog met elkaar en bij
momenten om verdieping.
Om het werken vanuit de antroposofische identiteit onderdeel van de teamvergadering te
laten zijn en daar de verdieping op bewonersniveau te kunnen aanbrengen, zijn er binnen
OlmenEs aandacht functionarissen per team aangesteld. Zij zijn de ambassadeurs van de
visie en zijn hierover met regelmaat in gesprek, met elkaar en binnen de teams waarin zij
werkzaam zijn. Het effect hiervan is dat het werken vanuit de antroposofische visie
onderwerp van gesprek is en blijft en dat ontwikkelpunten op dit thema breder binnen de
organisatie uitgewisseld en gedragen kunnen worden.

7.3
Hoe medewerkers de kwaliteit van het werk ervaren
In grote lijnen zijn er voor de medewerkers drie gelegenheden waarbij er wordt
gereflecteerd op de zorg aan de bewoner.
In de jaarlijkse zorgplanbespreking wordt de zorg geëvalueerd en worden de zorg- en
ontwikkelingsvragen opnieuw vastgesteld, waarbij de doelen voor de komende tijd worden
afgesproken.
Iedere medewerker heeft jaarlijks met zijn of haar leidinggevende een jaargesprek, waarbij
het vakmatig functioneren wordt besproken. Daarbij worden afspraken gemaakt over de
professionele ontwikkeling van de medewerker.
Tenslotte wordt in teamverband gereflecteerd op het werk. Naar behoefte kan een team
daarbij gebruik maken van de teamcoach die binnen OlmenEs werkzaam is. In teamverband
wordt afgesproken welke thema’s in het jaarplan worden opgenomen.
In 2018 heeft het medewerkersonderzoek weer plaats gevonden. Dat is een zeer plezierige
wijze om binnen de organisatie te reflecteren op de wijze waarop de medewerker zijn werk
binnen OlmenEs ervaart.
Met een goede respons mogen we meer dan tevreden zijn over de uitkomst. De waardering
blijkt uit het behalen van twee van de drie sterren in de categorie beste werkgevers. Kijkend
naar de score, dan zien we een score van 8 op bevlogenheid, een 8,2 op betrokkenheid en
een 7,7 op goed werkgeverschap.
Op bijna alle onderdelen zien we een stijging ten opzichte van 2015, waaruit we kunnen
constateren dat de organisatieverandering zoals deze is ingezet in 2016, de gewenste
resultaten heeft. Een uitslag om trots op te zijn. Maar ook een uitslag die
aanknopingspunten biedt om verder te ontwikkelen. Doordat de uitslag op teamniveau
inzichtelijk is, biedt het de gelegenheid om op teamniveau de verbeterslagen aan te
brengen. De uitkomsten van de meting zijn onderwerp van gesprek binnen de teams en
zullen aanleiding geven om, naast de uitkomsten van het
bewonerstevredenheidsonderzoek en de teamreflectie, de verbetertrajecten op te starten
en de jaarplannen te vormen.
De overkoepelende thema`s zijn vooral gericht op het vorm geven van kaders voor de
vervolgstappen in zelforganisatie. Hier hebben medewerkers veel behoefte aan, zo blijkt.
Een ander verbeterthema is het promoten van informatie-uitwisseling. De teams blijken erg
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op zichzelf gericht en informatie-uitwisseling tussen teams onderling vindt nog niet
automatisch plaats. Een mooie gelegenheid om dit in de kaderbrief van 2019 en 2020 verder
vorm te geven.

7.4
Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage van OlmenEs is in 2018 4,45%, bij een branchegemiddelde van
6,28%. Ondanks de lichte stijging over het gehele jaar 2018, zowel in de branche als in
OlmenEs, kunnen we stellen dat we het laatste half jaar een behoorlijke positieve
ontwikkeling zien omtrent het verzuimpercentage. De score van OlmenEs op de health
ranking van Vernet is gestegen ten opzichte van 2017, van 8,3 naar 8,9, waarbij OlmenEs
zich kan meten met de beste werkgevers op gebied van verzuim, volgens Vernet. Wij zijn
blij dat het is gelukt om het verzuim van medewerkers tot een minimum te beperken, maar
willen ons de komende jaren vooral gaan richten op de gesprekken met medewerkers welke
interventies genomen kunnen worden ter preventie van verzuim
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8. Geprioriteerde verbeteringen
8.1
Geprioriteerde verbeteringen op het niveau van de organisatie
In 2019 gaan we in OlmenEs werken aan een nieuw strategisch plan, gebaseerd op sterkte,
zwaktes, ontwikkelingen en strategie bepaling.
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 2019
2019 is een jaar waarin we ons vooral gaan richten op het borgen van datgene wat de
afgelopen jaren is ontwikkeld of ingezet. De gehele kanteling naar zelforganisatie vraagt
nog veel begeleiding en is soms nog zoeken. Wie doet nu wat in de nieuwe organisatie, hoe
vinden we elkaar, hoe communiceren we met elkaar? Waar ligt ieders kracht of
aandachtspunt en hoe maken we dit bespreekbaar? Hoe blijven we ouders en
vertegenwoordigers maximaal betrekken bij de zorg rondom de bewoners (samenwerken in
de driehoek) en hoe kunnen we in teamverband een goede reflectie op ons handelen vorm
geven?
We gaan voor 2019 dus niet allerlei nieuwe doelen stellen of nieuwe projecten starten, we
gaan borgen wat is ingezet. Daarbij vragen de volgende onderdelen extra aandacht binnen
de jaarplannen van de teams:
1. Teamreflecties
Om de juiste zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat we binnen de teams van de
primaire zorg, zoals wonen, werken en behandeling, waarin direct gewerkt wordt met
bewoners, reflecteren op ons functioneren als team. Deze reflectie heeft betrekking op de
zorg aan de bewoners. Wat gaat goed en wat kan beter op het gebied van het totale
zorgproces. Specifieke thema`s die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:
seksualiteit, eigen regie, het werken met doelen in het zorgplan, medicatieveiligheid, maar
ook de collegiale feedback.
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Het dient komend jaar meer vanzelfsprekend te zijn dat in deze reflecties ook bewoners,
waar mogelijk, en vertegenwoordigers bevraagd worden op hun ervaringen. Dit niet alleen
vanuit de
uitkomsten van het CTO, maar juist ook in samenwerking met bewoners en
vertegenwoordigers, zoals we dat in de eerdere verbeterteams ook hebben vormgegeven.
Voor teams die niet direct in de primaire zorg werkzaam zijn is de teamreflectie ook van
belang, daar waar het gaat om evaluatie van de eigen werkprocessen, samenwerking en
collegiale feedback.
2. Implementatie BBL trajecten en vormgeven antroposofische identiteit
Het beleid om te starten met BBL trajecten, om zodoende onze eigen medewerkers op te
leiden binnen OlmenEs, is vastgesteld. 2019 zullen we gebruiken om de opleiders hiervoor
te scholen, de eerste groep leerlingen te laten starten en de ervaringen hiermee op te doen.
Het vormgeven aan de antroposofische identiteit in het dagelijks handelen vraagt een
continu bewustzijn van ons als medewerkers. Door de aandachtfunctionarissen
antroposofie is het de bedoeling het gesprek binnen de teams weer te kunnen voeren over
de wijze waarop wij de antroposofische visie vorm geven in de praktijk van alledag. Naast
deze gesprekken gaan we ons komend jaar ook oriënteren op de mogelijkheid om de
scholingen rondom antroposofie, zoals de applicatieopleiding en oriëntatiecursus, in
samenwerking met onze collega-instellingen in te vullen. De wijze waarop wij ons sociaal
cultureel leven invullen binnen OlmenEs zullen we komend jaar evalueren en komen tot een
plan, waarin we de woonhuizen, werkplaatsen en bewoners maximaal betrekken bij het
ontwikkelen van de jaarfeesten.
3. Seksualiteit en seksueel overschrijdend gedrag
Beide thema’s dienen ook komend jaar met regelmaat terug te keren op de agenda van de
teamvergadering en gemonitord in de vinger aan de pols. Binnen teams wonen en werken
zal hier aandacht voor moeten zijn in de teamvergaderingen en moet er een vermelding
rondom dit thema in de jaarplannen terug te vinden zijn. De projectgroep die zich heeft
bezig gehouden met het projectplan in 2018 wordt gecontinueerd en omgezet naar een
werkgroep.
4. Implementatie strategisch vastgoedplan
In 2018 is begonnen met de inventarisatie van de knelpunten in de woonhuizen en
werkplaatsen. Er is overleg geweest met de gebruikers, bewoners en medewerkers, en met
leidinggevenden. Gebleken is dat met name bij de woongebouwen van de eerste fase de
noodzaak is voor meer leefruimte. Sanitaire ruimtes zijn klein en voldoen niet aan de
begeleidingsbehoefte van de bewoners die er nu verblijven.
De knelpunten zijn nu in beeld gebracht en hebben geleid tot een renovatieplan voor
voornamelijk fase 1. In 2019 zal dit verder worden uitgewerkt en zal het traject gestart
worden voor een overall strategisch plan, gericht op doelgroepenbeleid, strategisch
personeelsbeleid en meerjarenbegroting.
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Overstijgende thema`s binnen OlmenEs
Overstijgend over geheel OlmenEs zijn er een aantal thema`s die we dit jaar verder willen
uitwerken, conform het meerjarenbeleidsplan:
5. Ontwikkeling strategisch HR beleid
De afgelopen jaren hebben we ons sterk gericht op de pragmatische kant van het
personeelsbeleid, zoals bijvoorbeeld implementatie re-integratiebeleid of het herschrijven
van het functiegebouw.
Zoals we ons hebben voorgenomen in het meerjarenbeleidsplan, is het nu belangrijk dat we
een strategisch HR beleid gaan ontwikkelen. Onderwerpen zoals werving en selectie en
duurzame inzetbaarheid zullen als centrale thema`s terugkomen. Ook het opleidingsbeleid
van OlmenEs zal een thema zijn, waarin de ambitie en de maatschappelijke verplichting om
medewerkers binnen verschillende onderdelen van de organisatie op te leiden een
prominente plek zal krijgen.
6. Logeren en opbouw dagwerkers
In 2019 zullen we een plan van aanpak maken voor de manier waarop we binnen OlmenEs
deze toename van zorgvraag kunnen bedienen. Dit zal eerst een investering vragen in de
werkgebieden om bewoners aan te laten sluiten bij bestaande werkprocessen en mogelijk
nieuwe werkprocessen te starten. Ook vraagt dit in de begroting en huisvestingsvraag van
2019 een investering in personeel (bij logeren) en in vervoer (externe dagwerkers). Deze
investering zal uiteindelijk moeten leiden tot een kostendekkende vorm van zorg op lange
termijn. Hiermee zal ook de instroom van bewoners toenemend geborgd zijn.
Het logeren en creëren van plekken voor externe dagwerkers, zal voornamelijk PGB
gefinancierd zijn. De PGB inkomsten dienen daarbij ook zoveel mogelijk ten bate van de
werkgebieden te komen om daarmee de investering op vervoer en personeel te
compenseren.
7. Verder ontwikkelen intern auditteam
In 2019 zullen we gaan werken aan een plan, om de interne audits en het werken met het
nieuwe kwaliteitskader meer vorm te geven, zodat we uiteindelijk zonder HKZ audits, zelf
ons kwaliteitsmanagementsysteem op orde kunnen houden.
8. Onderzoek naar gebruik cliëntportaal
In 2019 gaan we verder onderzoeken waar de mogelijkheden zijn met betrekking tot het
gebruik van cliëntportaal binnen Resident-web. Hierbij wordt onderzocht aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om het cliëntportaal beschikbaar te stellen voor
bewoners en ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Binnen de gehele nieuwe opzet van de
vernieuwde zorgplancyclus en bijbehorende rapportagemiddelen, dient er hierbij tevens
aandacht te zijn voor scholing van de medewerkers rondom dossiervoering.
9. Inzichtelijk maken teambudget
Tot slot zal er komend jaar gezocht worden naar een passende manier waarop
teambudgetten inzichtelijk gemaakt en duidelijk gemonitord kunnen worden. Hierdoor
wordt het voor teams en leidinggevenden makkelijker en beter inzichtelijk hoe de
budgetten verdeeld zijn en kan de stand van zaken beter gevolgd worden.
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Bijlage
Verslag visitatie kwaliteitsrapport OlmenEs
Gehouden op 15 oktober 2018 te Appelscha
Inleiding
Begin 2018 hebben Ilmarinen en OlmenEs het eerste kwaliteitsrapport afgerond. Samen
hebben beide instellingen het initiatief genomen om bij elkaar een bezoek af te leggen om in
gesprek te gaan over het kwaliteitsrapport, een zogeheten visitatie.
In de bewoordingen van het kwaliteitskader: ‘Doel van de visitatie is een externe reflectie op
enerzijds een gedegen aanpak onder de rapportage (bouwstenen benutten), anderzijds op
het informatiegehalte van de kwaliteitsrapportage (een geobjectiveerd beeld vanuit de
relevante informatiebronnen, volledigheid op de vastgelegde thema’s, en de logica van
gekozen verbetertrajecten).
Op 15 oktober bracht een delegatie van Ilmarinen een bezoek OlmenEs
De delegatie bestond uit:
Paul Muller – ouder/ lid cliëntenraad Ilmarinen
Piety Groenveld – directeur / bestuurder
Chantal Aldershof – Gedragskundige
Janneke van der Loo – Coördinerend begeleider wonen
Silvia van Heugten – Teamleider volwassenen
Margriet Franken – Coördinerend begeleider werkplaatsen
Peter Huging – kwaliteitsmedewerker
Het verloop van de visitatie
De ontvangst bij OlmenEs was aangenaam en verfrissend doordat de dagopening in de
buitenlucht werd gehouden. Dit vanwege dak werkzaamheden aan het Tilia gebouw. Als
collega-instelling die werkt vanuit de antroposofie was er bij de delegatie van Ilmarinen
herkenning in de gebruiken en visie. De lunch in het restaurant gedeelte van de Tilia was
een prettige afsluiting. Michel de Jonge, kwaliteitsmedewerker van OlmenEs heeft ons nog
een rondleiding aangeboden, maar hier is hier geen gebruik van gemaakt, omdat de
meesten van ons al vaker bij OlmenEs waren geweest.
Het verdelen in twee groepen werd als positief ervaren, daardoor kregen alle deelnemers de
gelegenheid om inbreng te geven. Een goede zet was om de tijd per groep te verlengen van
45 naar 60 minuten. Bij de voorbereiding hadden wij het kwaliteitsrapport opgeknipt per
groep zodat we zeker wisten dat alles aan bod zou komen.
De gesprekken in de groepen verliepen prettig. Iedereen kwam aan bod om een bijdrage te
leveren. Doordat de gesprekken met de zelfde mensen plaatsvonden als tijdens de visitatie
bij Ilmarinen, was merkbaar dat er een zekere gewenning optrad, die de kwaliteit van de
gesprekken bevorderde. Overigens was er dit keer ook van OlmenEs een
oudervertegenwoordiger aanwezig, hetgeen als positief werd ervaren.
Het ontbreken van een externe voorzitter werd ook bij deze bijeenkomst niet als gemis
ervaren. De deelnemers waren prima in staat om het proces van de visitatie te doorlopen
en tot een gedegen terugkoppeling te komen. Tijdens de gesprekken werden veel vragen
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gesteld ter verduidelijking. Het voert te ver om alle vragen in dit verslag te bespreken. De
kern is om die zaken te benoemen die van meerwaarde zijn voor het visitatieverslag.
1.0
Het kwaliteitsrapport
Algemeen: Tijdens de gesprekken werd ook duidelijk dat beide zorginstellingen tegen zaken
aanlopen als bekostiging en zorgplicht en doelgroep keuze. Beide organisaties gaan uit van
de mogelijkheden van de zorgvragers. Als die echter te rooskleurig worden neergezet in
zorgplannen, dan lijkt het soms of de zorgzwaarte onvoldoende zichtbaar wordt.
1.1.
De Opbouw
De opbouw en volledigheid van het kwaliteitsrapport maakt indruk. Het geeft een goed
totaalbeeld. Een compliment is hier op zijn plaats. Het rapport geeft een goed beeld van hoe
OlmenEs zich wil profileren een als volwaardige zorginstelling met alle facetten die daarbij
horen. Ook sterk is opbouw in drie onderdelen, te weten: kwaliteit, interne- en externe
verantwoording.
Er worden veel overzichten en details verschaft, die een goede illustratie bieden bij de
algemene tekst. De keerzijde daarvan is dat het wel veel informatie is voor lezers om te
behappen.
1.2.
De inhoud in grote lijnen
Het rapport verschaft veel bruikbare informatie voor de lezer. Er worden ook veel
onderwerpen en overzichten verschaft. Een nadeel daarvan kan zijn dat het soms vragen
oproept die niet geheel beantwoord worden in het verslag.
Bijvoorbeeld blz. 24 over gezondheidsrisico’s van bewoners, waarin beschreven wordt hoe
vaak en op welke wijze wordt onderzocht op gezondheidsrisico’s. De vraag dringt zich op wat
is de visie op zorg ten aanzien van gezondheidsonderzoeken. Is er een terughoudend beleid
op onderzoeken of juist niet?
2.0. Het zorgproces rondom de individuele bewoner en dagwerker
Bij hoofdstuk2 hebben we gesproken over de beeldvorming die 1x in de 4 jaar wordt gedaan.
De ervaringen zijn hierin positief. Er wordt ervaren dat het niet nodig is om het ieder jaar te
doen, omdat er weinig is veranderd. Tijdens het tweede gesprek komt naar voren dat er ook
sprake is van een praktisch oogpunt. Het kost 4 jaar om iedere bewoner te bespreken
wanneer er iedere week 1 beeldvorming is.
We hebben gevraagd hoe dit dan gaat wanneer grote veranderingen zijn, door bijvoorbeeld
ziekte, achteruitgang, ziekenhuisopname enz. Hier wordt op dit moment nog niet rekening
mee gehouden, maar dit wordt wel meegenomen in de biografie. De biografie is onderdeel
van het dossier en wordt voorafgaand aan de opname door ouders geschreven en later
aangevuld door de begeleiding. Wanneer ouders een verzoek hebben om de beeldvorming
eerder te laten plaatsvinden is dit wel mogelijk. Daarnaast worden er dan ook andere
vormen van overleg gepland zoals een MDO.
Tijdens het tweede gesprek wordt besproken wat er niet goed loopt in de
communicatiestromen. Dit gaat onder andere over het plannen van de bespreking en het
communiceren tussen de verschillende betrokkenen. Dit wordt nu meegenomen in het
aanpassen van het zorgplan-proces. Zo wordt er nu nog met de 12 domeinen gewerkt, maar
er wordt gedacht om hier een andere keuze in te maken. De persoonlijke begeleider heeft
een grotere rol gekregen in dit zorgplan-proces. Dit vraagt veel van de persoonlijke
begeleider.
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De zorgplanbespreking wordt voorgezeten door de orthopedagoog. Voorheen werd er een
jaarplanning gemaakt voor de besprekingen. Dit is op dit moment niet het geval. Op dit
moment ligt de regie bij de Persoonlijk begeleider. Er wordt aangegeven dat het best lastig is
om iedereen bij elkaar te krijgen. Hierdoor kan het ook voorkomen dat het niet binnen het
jaar lukt om een zorgplan-bespreking te houden.
Ook wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het cliëntportaal. Dit is een
onderzoeksvraag voor 2019.
Vervolgens gaat het gesprek over het gebruik van digitale middelen. Met name omdat er nu
wel veel ontwikkelingen zijn op dat terrein. Bijvoorbeeld in de vorm van ondersteunende
communicatie. Op OlmenEs zijn ze niet terughoudend in het gebruik van deze middelen.
Echter is het wel lastig om een goede balans te vinden. De bewoners kunnen er namelijk ook
spelletjes op spelen. Goed om te kijken wanneer hier ruimte voor mag zijn en wanneer niet.
Ook blijft er een spanningsveld tussen eigen regie en de wenselijkheid van het gebruik van
de televisie en tablets enz. Dit is nog wel een zoektocht. Dit wordt ook meegenomen in het
ICT beleid.
Kopje 2.4: Hoe ver staat het met het ouderenbeleid? Het ouderenbeleid staat op papier. Er
wordt bijvoorbeeld gekeken naar de fysieke omstandigheden, zoals slaapkamers op de
begane grond enz. Hier is meer vraag naar. Het beleid moet nog uitgerold worden.
2.5: Er wordt gevraagd hoe de procedure van de incidentmeldingen verloopt. De
incidentmeldingen komen binnen bij de persoonlijk begeleider en bij de orthopedagoog.
Hier zit geen voorselectie in. De orthopedagoog geeft aan dat ze het fijn vindt om alle
incidenten te krijgen, zodat ze direct kan inspringen bij een ernstig incident. Maar aan de
andere kant ook trends kan ontdekken en meer preventief te werk kan gaan. Qua stijging in
de incidenten wordt opgemerkt dat er steeds meer cliënten aangemeld worden met
ernstiger probleemgedrag. Er wordt nog genoemd dat er ook een stijging is in medische
incidenten is, maar dat er geen directe verbeteracties in het kwaliteitsrapport staan. De
orthopedagoog benoemt wel dat de medische sectie op de schop is gegaan om onder
andere de communicatiestromen beter te laten verlopen. Ook lijkt het er op dat er nu beter
wordt gemeld dan eerder, wat ook een verklaring kan zijn voor de stijging. Tijdens het
tweede gesprek komt naar voren dat er een werkgroep medicatie veiligheid is. Daarnaast is
er ook de functie van aandachtsfunctionaris. Deze maakt een analyse van de incidenten en
roept de werkgroep bijeen. Er wordt gebruikt van het baxtersysteem. Er wordt nog
genoemd dat er ook vooral wordt ingezet op de eigen ideeën vanuit de groep. Iedere groep
kijkt voor zichzelf wat de verbeteracties zouden moeten zijn. Dit leidt tot meer creatieve
oplossingen.
Op het gebied van de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt genoemd dat de Persoonlijk
begeleider samen met de werkplaatsleider de evaluatie doet van de vrijheidsbeperkende
maatregelen. Wanneer zij denken dat een maatregel kan worden afgebouwd wordt er een
afspraak gepland met de orthopedagoog. Er wordt door ons genoemd dat dit ook kwetsbaar
kan zijn, omdat het risico er inzit dat het meer een formaliteit is dan inhoudelijk. Echter
wordt genoemd dat er een aandachtsfunctionaris voor vrijheidsbeperkende maatregelen is.
Deze neemt de plek van de bewustwording over. En stelt de vraag: Is de maatregel eigenlijk
wel nodig? De kwaliteitsmedewerker houdt een register bij met alle vrijheidsbeperkende
maatregelen die er zijn en ook een overzicht van de maatregelen die zijn afgebouwd.
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3. De eigen regie van de bewoner
Er wordt gesproken over de evaluatie van de psychofarmaca. Tijdens het eerste gesprek met
de cliëntvertegenwoordiger, orthopedagoog en, wordt genoemd dat zij niet weten hoe dit
loopt. Tijdens het tweede gesprek komt naar voren dat de evaluatie wordt gedaan tussen de
arts en apotheker. Wel wordt besproken dat het onduidelijk is op welke manier de arts aan
zijn informatie komt. Dit wordt ook herkend binnen Ilmarinen. Ook bij ons is eigenlijk
onduidelijk hoe dit verloopt. Op OlmenEs wordt gewerkt met een aandachtsfunctionaris
voor de medicatie. Deze bespreekt ook de medicatie incidenten in het team.
De bewoners cliëntenraad wordt begeleid door een coach. Dit is op dit moment een
werkplaatsleider. Daarnaast zijn er ook huiskamer overleggen in de woonhuizen. Het zou
mooi zijn wanneer de uitkomsten van de huiskamer overleggen nog meer worden
meegenomen naar de BCR. Het blijkt nu namelijk wel lastig te zijn om de achterban te
betrekken. Dit geldt zowel voor de BCR als de CR.
4. De ervaringen van de bewoner
In het kwaliteitsrapport valt op dat de privacy in het woonhuis hoger wordt gescoord door
ouders dan door bewoners. Waar zit dit in? De orthopedagoog benoemt dat dit onder
andere kan komen door de bouw van de huizen. Zo zijn de badkamers gebouwd met het
idee dat iemand zichzelf kan douchen. Er wordt gezien dat er steeds meer bewoners zijn die
geholpen moeten worden. Hierdoor blijft dan de deur openstaan, omdat het niet past om
met twee personen in de ruimte te zijn. In het tweede overleg werd ook genoemd dat dit
waarschijnlijk ook verschilt per woonhuis en dat er ook een stukje beleving invloed heeft. Er
staat in het rapport dat dit verder wordt onderzocht, maar het is nog niet helemaal duidelijk
hoe dit wordt onderzocht.
Ook wordt aangegeven dat het praten met de persoonlijk begeleider over moeilijke dingen
lager wordt gescoord door bewoners. Wanneer gevraagd wordt naar de procedure van het
meten van de cliënttevredenheid wordt genoemd dat er gebruikgemaakt wordt van een
schriftelijke vragenlijst. Eventueel worden de bewoners ondersteund bij het invullen van de
vragenlijst door medewerkers op afstand. Dus niet de medewerkers die betrokken zijn bij de
bewoner. In de verbeteracties staat dat de Persoonlijk begeleider ondersteuning krijgt in het
voeren van gesprekken over dit onderwerp met de bewoners. Maar is het wel veilig voor de
bewoner wanneer zijn eigen Persoonlijk begeleider dit gesprek aangaat? Moet je niet eerst
weten wat de reden is dat de bewoners laag scoren op dit onderdeel?
Ook opvallend is dat men meer tevreden is over de informatievoorziening. Er wordt
genoemd dat er ook de afgelopen tijd veel is geïnvesteerd in het verbeteren van deze
communicatie. Ouders zijn hierin ook meegenomen. En dit lijkt uit de cijfers te zien een mooi
resultaat te geven. Er wordt vanuit ons genoemd dat het ook mooi is om dit in het
kwaliteitsrapport te noemen.
5. Samenspel in zorg en ondersteuning
De zeggenschap van bewoners is mooi uitgelicht in het verslag. Tevens worden de relaties
tussen bewoners, medewerkers en familie via diverse werkgroep onder de aandacht
gebracht. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat dit groeiende is binnen OlmenEs. Naast
de inbreng van bewoner is er meer ruimte ontstaan voor medewerkers en ouders om de
dialoog aan te gaan. Ook probeert men de lijnen tussen behandelaars en begeleiders zo
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direct mogelijk om betrokkenheid en effectiviteit te vergroten. De factor tijd speelt wel een
rol voor de orthopedagogen die proberen hun bijdrage te maximaliseren maar ook
aanlopen tegenover hun vaste verplichtingen bij bewonersbesprekingen. Het streven is om
zoveel mogelijk bij de teams aanwezig te zijn. De orthopedagoog heeft rechtstreeks contact
met de teams.
De samenwerking in de driehoek is in het scholingsprogramma opgenomen. Echter spelen er
veel onderwerpen waardoor het soms lastig is om dit te borgen. Wel wordt aangegeven dat
de lijnen korter zijn geworden door een veranderende rol van de orthopedagoog. Deze was
eerder vooral op afroep betrokken, maar maakt nu meer deel uit van het zorgproces door
bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij de planbesprekingen. De teamleider is er ook tussen
uitgegaan. De verwijzing voor antroposofische therapieën verloopt nu nog via de arts en
wordt gedurende het hele jaar gedaan. Dit is niet alleen gekoppeld aan bijvoorbeeld de
planbespreking. Het is de bedoeling dat de orthopedagogen dit gaan overnemen.
6. Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning
Bij de gezondheidsrisico’s is zichtbaar dat OlmenEs volledig en accuraat wil zijn. Tevens
willen ze voldoen aan wet en regelgeving. Dat is een goed streven. De eigen visie daarop zou
nog iets meer uitgelicht kunnen worden.
Bij veiligheid rondom medicatie is te lezen dat ook hiervoor een werkgroep voor is opgericht.
Door te werken met een aandacht functionaris is een mooie manier gevonden om dit te
borgen.
Bij veiligheid rondom relaties en seksualiteit werd tijdens de gesprekken benadrukt dat naast
de veiligheid rondom dit onderwerp ook beter in beeld moet komen wat voor de bewoner
zelf hierin belangrijk is. Medewerkers krijgen ook scholing op dit gebied.
Verder is OlmenEs bezig om beleid te formuleren rondom de nieuwe wet rondom zorg en
dwang.
7. Betrokken en vakbekwame medewerkers
OlmenEs heeft betrokken medewerkers en wil dat uitstralen naar buiten toe. Ook stellen ze
hoge eisen aan vakbekwaamheid. De regie leggen ze voornamelijk in handen van de
medewerker zelf. Ze willen dat medewerkers het zich eigen maken om hun eigen vakkennis
te bewaken. Dat is een mooi streven. De enige kanttekening daarbij is dat een organisatie
verantwoordelijk blijft als dit de werknemer verzaakt. Een aanvulling zou kunnen zijn om hier
ook een aandacht functionaris voor aan te wijzen die medewerkers hierin scherp houdt.
Er wordt actief ingezet op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Mooi aspect is dat de
jaarplannen per team worden gemaakt waarmee team’s ook verbetertrajecten kunnen
inzetten. Zo krijgt het letterlijk handen en voeten.
8. Sterktes en zwaktes
Sterktes
OlmenEs heeft zijn eigen sterktes omschreven met diverse goede voorbeelden.
Suggestie: Probeer zo feitelijk mogelijk te blijven.
“De wachtlijst laat zien dat er bewust gekozen wordt voor OlmenEs”
Is dat dat onderzocht?
“Uit in het verleden gehouden medewerkerstevredenheid onderzoek blijkt dat OlmenEs zeer
betrokken medewerkers heeft” Uit welk verleden? Geldt dat dan ook voor nu?
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Zwaktes
Goed om de onderwerpen gewoon te benoemen. Dit geeft inzicht.
De 55+ medewerkers hebben veel kennis. Dat kan ook een kracht zijn als je het goed kan
inzetten.
Doorgroei mogelijkheden kan een organisatie ook horizontaal bekijken. Het hoeft niet alleen
verticaal.

Groningen, 2 november 2018
Peter Huging
Kwaltiteitsmedewerker Ilmarinen

Chantal Aldershof
Gedragskundige Ilmarinen
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