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Voorwoord 
 
2021….opnieuw een jaar waarin Corona het dagelijks leven in sterke mate heeft 
beïnvloed. Vaccinaties, werken aan herstel van ziekte voor sommige bewoners en 
medewerkers, het weer opstarten van de culturele activiteiten in de gemeenschap 
evenals het soms weer iets terugdraaien daarvan, het was allemaal onderdeel van beleid 
rondom corona in het afgelopen jaar. 
 
Toch heeft het ons minder in de greep gehad dan in 2020. Doordat het merendeel van de 
bewoners beschermd was vanwege vaccinatie, werd de angst dat bewoners ernstig ziek 
zouden worden minder groot en verschoof de ongerustheid die we in OlmenEs kenden 
rondom corona van een medisch gezondheidsrisico, naar een continuïteitsrisico, waarbij 
we ons zorgen maakten of medewerkers voldoende en tijdig beschermd zouden zijn om 
niet ziek te worden en uit te vallen; of zij met elkaar in staat zouden zijn om de 
continuïteit van zorg te blijven bieden nu er collega`s ziek waren en nog herstellende, nu 
de cijfers om ons heen zo’n grillig verloop kenden. Toch is dat gelukt, dankzij 
inspanningen van velen in de organisatie en door de inzet van externe flexwerkers. Al 
beseffen we ons ook dat de kwaliteit van zorg zoals we dat voor ogen hebben hieronder 
te lijden heeft gehad. Want ondanks dat we blij zijn geweest met de beschikbaarheid van 
externe flexwerkers, zien we ook dat dit voor bewoners discontinuïteit brengt: steeds 
nieuwe gezichten. En hoe professioneel deze flexwerkers ook zijn, van hen kan niet 
verwacht worden dat zij werken vanuit de antroposofische zorgvisie, omdat zij hier niet 
bekend mee zijn.  
Maar desondanks is het dankzij de inzet van de vaste teamleden en deze externe 
flexwerkers wel gelukt om de werkplaatsen open te houden, programma’s in de 
woonhuizen te continueren en geen groepen te hoeven samenvoegen binnen wonen. 
Het heeft ons de gelegenheid gegeven de vaste collega’s tijdig te ondersteunen en te 
faciliteren, zodat zij niet in verzuim terecht zijn gekomen. Daarmee is de spiraal van 
verzuim voorkomen en kunnen we met elkaar weer bouwen aan continuïteit in teams en 
daarmee continuïteit voor bewoners. 
 
Ook hebben we toegepast wat we hebben geleerd in 2020. Denk bijvoorbeeld aan de 
negatieve effecten voor bewoners bij compartimentering. De wens van bewoners om 
daar niet meer toe over te gaan is een belangrijke weegfactor geweest bij de besluiten in 
2021. In afstemming met de bewonersraad, die volgens planning elke twee weken bleef 
vergaderen, zijn we niet overgegaan tot het indelen in compartimenten, ondanks de 
toename van besmettingen om ons heen. Het ontwikkelperspectief van de bewoners, 
waar het werken in de werkplaatsen een belangrijk onderdeel van uitmaakt, is als zo 
belangrijk gezien dat het werken in compartimenten hier belemmerend in zou zijn. 
Immers de werkplaats levert een belangrijke bijdrage in het bedienen van de 
ontwikkelingsvragen van de individuele bewoners. Het werken in de willekeurige 
werkplaats die aan het woonhuis toebedeeld zou worden zou deze individuele vraag niet 
kunnen bedienen, naast de belasting voor bewoners om continu bij dezelfde 
medebewoners te wonen, te werken en te recreëren.  
Hiermee werd het ook makkelijker om het leven in de gemeenschap weer op te starten 
met culturele activiteiten zoals jaarfeesten, die een belangrijk onderdeel vormen bij 
gemeenschapsvorming. Een aantal rituelen hebben we kunnen omvormen, waardoor de 
kracht van die rituelen kon blijven bestaan. 
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In de tijd waarin deze culturele activiteiten en rituelen onder druk hebben gestaan, is het 
belangrijk gebleken de waarde daarvan steeds opnieuw bij bewoners en medewerkers 
onder de aandacht te brengen. De groep van aandachtfunctionarissen antroposofie, die 
in alle teams aanwezig zijn, heeft hier een belangrijke rol in. 
 
Zoals u ziet, corona had een belangrijke plek in ons dagelijks leven. Maar desondanks 
heeft OlmenEs ook hard gewerkt aan haar verdere ontwikkeling. Op het gebied van 
medezeggenschap en inspraak zijn mooie stappen gezet, evenals op het gebied van 
teamreflecties. Wat betreft het analyseren en leren, zoals bijvoorbeeld bij incidenten, zien 
we dat teams de analyse van incidenten structureel op de agenda van hun 
teamvergadering hebben staan om daar de analyse te doen en verbeterpunten vast te 
stellen. De volgende stap wordt om daarin van elkaar als onderdeel van de gemeenschap 
te leren, te bevragen en succeservaringen uit te wisselen. Maar de eerste belangrijke stap 
is gezet. 
 
Het visitatiebezoek aan onze collega instelling Nieuw Woelwijck was plezierig. Het samen 
doornemen van het rapport en kijken op welke wijze de collega-instelling werkt aan 
kwaliteit, daar vragen over mogen stellen, maar daarin ook direct de spiegel gebruiken 
om te kijken hoe OlmenEs zelf met deze vraagstukken omgaat, is waardevol. Helaas is het 
niet gelukt om Nieuw Woelwijck bij OlmenEs te ontvangen, vanwege een aantal 
coronabesmettingen bij Nieuw Woelwijck, die daar een aantal dagen voorafgaand aan 
het visitatiebezoek bleken te zijn. In samenspraak is toen besloten de visitatie uit te 
stellen tot voorjaar 2022 met het kwaliteitsrapport 2021 als uitgangspunt. 
In het kwaliteitsrapport willen we terugkijken op wat we ons vorig jaar hadden 
voorgenomen, wat we daarin hebben uitgevoerd en wat dit heeft opgeleverd. Daarbij 
doen we ieder jaar weer nieuwe ontdekkingen die tot nieuwe inzichten leiden. 
Gezamenlijk kijken we dan hoe we deze inzichten kunnen omzetten in verbeteringen. De 
basis bij dat alles is onze visie op zorg, deze blijft altijd leidend. 
 
Het jaar 2021 zien we als een jaar waarin we enigszins teleurgesteld werden dat corona 
toch niet zo ver onder controle was dat we het gewone leven, zoals we dat gewend 
waren, konden herstellen. Het kan wel gezien worden als een jaar waarin we ons extra 
bewust zijn geworden van de waarde die het werken vanuit onze specifieke zorgvisie 
heeft en de noodzaak deze te blijven borgen, door hierover met een ieder in gesprek te 
blijven, uit te leggen wat deze waarde is; een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven 
van onze bewoners. Een jaar waarin we werkten aan zeggenschap en inspraak 
formaliseerden. Een jaar waarin we werkten aan behoud van het leven in de 
gemeenschap, met culturele activiteiten en rituelen en een jaar waarin we extra aandacht 
hadden voor analyseren en leren. Een jaar vol ontwikkeling, zou ik zeggen...  
 
 
Rob de Breij 
Januari 2022 
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Het zorgproces rond de bewoner en dagwerker 
 

1.1 Kwaliteit van bestaan  
OlmenEs verleent antroposofische zorg aan volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Zorg is voor ons meer dan het waken over lichamelijk en psychisch welzijn. De 
ontwikkeling van bewoners staat centraal. In de zorgvisie van OlmenEs wordt uitgegaan 
van de gedachte dat ieder mens, en dus ook iemand met een verstandelijke beperking, in 
zijn diepste wezen de behoefte heeft zich verder te ontwikkelen. Er wordt voortdurend 
gezocht, ondanks de belemmering in lichaam of ziel, naar de mogelijkheden om 
tegemoet te komen aan de ontwikkelingsvraag en -behoefte van iedereen. 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. 
 

Het terrein van OlmenEs is 55 hectare groot. 
Op dat terrein staan 10 woonhuizen. Daarnaast 
is er buiten het terrein nog een geschakelde 
woning aan de rand van Appelscha. In 2021 
gaven de woningen huisvesting aan 135 
bewoners. Overdag werken de bewoners in 
werkplaatsen op het terrein van OlmenEs. Ook 
wordt er zorg verleend aan ongeveer tien 
dagwerkers; zij wonen niet in OlmenEs, maar 
werken in de werkplaatsen van OlmenEs.  
Bewoners beschikken over een Wlz-VG-
indicatie, dagwerkers over een Wlz- of WMO-
indicatie. Volwassen zorgvragers met de 
zorgprofielen VG3 t/m VG8 kunnen in OlmenEs 
komen wonen. 
 

In OlmenEs wordt het begrip sociaaltherapie 
gehanteerd bij de uitwerking van de zorgvisie. 
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. 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. 
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 specifieke zorgplannen te 
ontwikkelen.  

“Sinds september werk ik in OlmenEs als 

euritmietherapeut. Ik merkte meteen dat ik veel 
ruimte heb om zelf het werk in te vullen. Er is tijd om 
kennis te maken en anderen te ontmoeten. Ik voel een 
warm welkom bij de andere therapeuten in OlmenEs. 
Samen vormen we een kring met een stevige basis. In 
de samenwerking ontstaan ideeën. Ik heb zicht 
gekregen op hoe er in OlmenEs met de bewoners 

wordt omgegaan en hoe het kunstzinnige leeft in de 
gemeenschap. 
Al lerende heb ik met bewoners en medewerkers mijn 
eigen verbindingen kunnen maken. Dit heeft 
opgeleverd dat ik met een goede voorbereiding 
groepslessen en individuele therapieën kon 
organiseren.  
In OlmenEs heb ik geleerd hoe ik groepsgericht kan 
werken. Bij het geven van therapie aan een groep 
gebruik ik dezelfde middelen als bij individuele 

therapie, maar de sociale interactie geeft een 
meerwaarde. De bewoners vullen elkaar aan. Ook de 
betrokkenheid van begeleiders in de groepseuritmie 
werkt vruchtbaar. De medewerkers worden zich 

bewuster van non-verbale communicatie.  
Als kern van mijn werk zie ik dat ik kan helpen om  de 
bewoner met zichzelf in contact te brengen. Het is 

samen een zoektocht waarbij ik in openheid als 
therapeut adviezen kan geven aan de medewerkers in 
de woonhuizen.”   

Lies Younes, euritmietherapeut 
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En daarbinnen is het mogelijk therapieën te verzorgen die het lichaam of de ziel specifiek, 
dus op het individu toegesneden, nodig heeft.  
 

OlmenEs heeft een Therapeuticum, waarin gedragsdeskundigen, artsen, 
verpleegkundigen samen met een zestal therapeuten een team vormen. In de zomer van 
2021 konden de maatregelen voor corona geleidelijk worden verminderd. Toen werd 
zichtbaar dat de afgelopen periode veel impact had gehad op de bewoners. Daarom 
organiseerde het Therapeuticum op een zaterdag in september een dag voor de 
bewoners en dagwerkers om vanuit een therapeutische invalshoek aandacht aan te 
besteden aan de sporen die corona hadden nagelaten. Door het uitwisselen van 
ervaringen werd teruggeblikt op de afgelopen periode, waarbij de bewoners werden 
geholpen om tot een afsluiting te komen. Met het vertalen van de indrukken en de 
gevoelens, het maken van muziek en verschillende workshops konden de bewoners 
verschillende belevingen ervaren en de zintuigen prikkelen. Het ging daarbij niet alleen 
om de beleving, maar ook om de ontmoeting en het met elkaar creatief bezig zijn. Deze 
prachtige dag heeft een heilzame werking gehad. 
 

De zorg in OlmenEs drukt zich uit in zorgvuldige aandacht voor alle details. Het gaat 
verder dan alleen het lichaam. Ook de kleding en de directe omgeving is in deze visie van 
groot belang. De mens met een verstandelijke beperking heeft in de antroposofische 
visie, meer nog dan een ander, een ‘schone’ en zeer verzorgde omgeving nodig. De 
schoonheid van de dingen, van het meubilair, van de woning, de werkplaats draagt bij aan 
een steeds grotere mogelijkheid van de individualiteit om zich met het lichaam en de 
omgeving te verbinden.  
Een prettige woning is een belangrijke basis voor het leven van een bewoner. De 
afgelopen jaren is goed gekeken hoe de eerst gebouwde drie woonhuizen konden 
worden aangepast aan de eisen van deze tijd. In de zomer van 2020 is begonnen met een 
renovatie. Deze werd gedaan in verschillende fases, waarbij de bewoners in tijdelijke 
huisvesting werden ondergebracht, op het moment dat hun woongroep werd verbouwd. 
Eind 2021 was de renovatie van de woningen nagenoeg voltooid. De drie huizen hebben 
een geweldige metamorfose ondergaan. De woonkamers in de groepen zijn bijna 
allemaal een stuk ruimer geworden. Bij twee woonhuizen is er een flinke uitbouw 
gerealiseerd, waardoor het oppervlak van de woonkamer bijna is verdubbeld. Ook zijn de 
bad- en doucheruimtes helemaal vernieuwd, waarbij de medewerkers meer ruimte 
hebben voor de verzorging. Ook details zoals geluiddempende bekleding van de wanden 
zorgen voor meer wooncomfort. Zo zijn de woningen er flink op vooruit gegaan, 
afgestemd op de huidige en toekomstige gebruikers. Daarbij is de woning een basis voor 
goede zorg. 
 

 
Woonhuis de Aesculus na de renovatie. Beide woonkamers zijn verruimd door middel van een uitbouw. 
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Het uitgangspunt voor alle maaltijden binnen OlmenEs is om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van biologisch-dynamische producten en levensmiddelen. Deze producten 
bevatten nog veel levenskrachten. Biologisch-dynamische voeding is voeding met respect 
voor de aarde en de dieren. Een onbewerkte natuurlijke voeding is essentieel om de mens 
te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Het gezellig samen eten in een ontspannen sfeer is 
een belangrijke waarde binnen de woonhuizen en ondersteunt zowel het 
verteringsproces als het zelfgenezend vermogen in ieder mens.  
De maaltijden voor de bewoners worden bereid in de centrale keuken van OlmenEs. In 
2020 zijn de bewoners in de Boslaan, een huis dat buiten het terrein aan de rand van 
Appelscha ligt, meer voor zichzelf gaan koken. Aanvankelijk kwam deze situatie spontaan 
tot stand door de coronamaatregelen en de daardoor ontstane isolatie van deze groep 
bewoners. Gaandeweg bleek dat het zelf koken door de bewoners ook ten goede kwam 
aan de ontwikkeling van de bewoners van de Boslaan; zij leerden steeds beter om te 
koken en maakten hun eigen keuzes voor het menu. In 2021 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden, waarna is besloten om het zelf koken door de bewoners in de Boslaan 
voort te zetten. Daarbij worden de uitgangspunten voor gezonde voeding gevolgd. Met 
de ondersteuning van de medewerkers in de Boslaan, waaronder het samen zoeken naar 
recepten, is een werkwijze die min of meer uit nood was geboren gegroeid tot een 
bewuste keuze die bijdraagt aan de ontwikkeling van deze groep bewoners. 
 

1.2 Gemeenschap en cultuur 
In OlmenEs, waar we het samen leven en aan elkaar ontwikkelen tot kernwaarde hebben 
gemaakt, hebben we de afgelopen twee jaar noodgedwongen moeten leren om op een 
andere manier invulling te geven aan het culturele leven. 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. Onder het 
culturele leven 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. 
In 2020 vielen door corona bijna alle gezamenlijke culturele activiteiten weg. Het was in 
dat jaar een hele zoektocht om inhoud te geven aan wat er met die activiteiten werd 
beoogd. De activiteiten vonden in kleine kring plaats, binnen het woonhuis of de 
werkplaats. 
In 2021 was er bij perioden veel meer mogelijk. Zodra het weer kon vonden de 
dagopening, de zondagsvieringen en de jaarfeesten zoveel mogelijk in 
gemeenschappelijkheid plaats. Op die momenten werd duidelijk hoe dat was gemist en 
welke kracht er schuilt in de rituelen en activiteiten.  
Met de golven van corona volgde af en toe een periode dat er weer een stapje terug 
moest worden gedaan, het ging dus op en af. Na de zomer was het weer mogelijk om 
concerten in de zaal te organiseren op zondagmiddagen. Na twee concerten was het 
door nieuwe beperkingen echter niet mogelijk dat er een derde concert plaats kon 
vinden. We waren blij met wat er wel mogelijk was, maar voor sommige bewoners 
zorgden de wisselingen voor onduidelijkheid.  
In 2021 konden de thuiswerkers weer vaker op het terrein van OlmenEs werken. Daarmee 
was een grotere participatie van die medewerkers mogelijk in het gemeenschaps- en het 
culturele leven. Een hoogtepunt was de viering van Sint Jan op 24 juni, het jaarfeest van 
de zomer. Dat feest werd gevierd in groepen op verschillende plekken op ons ruime 
terrein, waarbij toch het gevoel van gezamenlijkheid aanwezig was. De kracht van de 
gemeenschap en het culturele leven werd toen goed zichtbaar.  
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Ook was het prettig dat er weer 
zondagsvieringen konden plaatsvinden. Na de 
zomer werd de gezamenlijke dagopening niet 
gehouden in de zaal, maar op een grasveld 
tussen de woonhuizen, waarbij de bewoners en 
medewerkers in een hele ruime kring stonden 
opgesteld. Vlak voor Kerst was er weer sprake 
van besmettingen in enkele woonhuizen. Het 
geplande Kerstspel dat op Kerstavond zou 
plaatsvinden werd daarom in slechts een paar 
dagen tijd met veel creativiteit omgevormd tot 
een ommegang langs de woonhuizen waar de 
spelers van het Kerstspel liederen lieten klinken 
voor open ramen en deuren.  
 

Kortom, in 2020 hadden we gaandeweg 
geleerd om met creatieve oplossingen het 
culturele leven blijvend inhoud te geven, en in 
2021 hebben we dat met minder beperkingen 
verder voortgezet en uitgebouwd.  
Het culturele leven vraagt voortdurend 
voeding, verbinding en onderhoud. Een 
belangrijke dragende factor is de werkgroep 
Het Culturele Leven, waarin medewerkers uit 
verschillende geledingen een voortrekkersrol 
hebben in het organiseren van culturele 
activiteiten en het uitdragen van de betekenis 
achter de rituelen en feesten.  
 

In 2021 is een driedaagse introductiecursus van 
start gegaan, die enkele malen per jaar wordt 
georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers. 
In die cursus krijgt het culturele leven 
uitgebreid aandacht in verschillende 
onderdelen. Zo worden nieuwe medewerkers meteen meegenomen in en enthousiast 
gemaakt voor onze ideeën en uitgangspunten op het gebied van cultuur. 
 

Ook is het culturele leven steeds meer verankerd door de rol van de 
aandachtsfunctionarissen antroposofie. Vanaf 2018 beschikt ieder teams over een 
medewerker die deze rol op zich neemt. De aandachtsfunctionaris is binnen zijn of haar 
team dragend in het borgen van de antroposofische identiteit, waarbij de cultuur een 
belangrijk onderwerp is. De aandachtsfunctionarissen vormen samen een werkgroep, 
waarbinnen de antroposofische cultuur mede wordt vormgegeven. In het najaar zijn de 
aandachtsfunctionarissen een dagdeel bij elkaar gekomen om in gesprek te gaan over 
inhoudelijke verdieping en over het bespreken van cultuur in de teams. Daarbij zijn 
thema’s naar voren gekomen die gezamenlijk door de aandachtsfunctionarissen worden 
bestudeerd, waarna ze in de teams onder de aandacht worden gebracht en besproken. 
Met deze aanpak worden de onderwerpen rond cultuur doelgericht gevoed en 
onderhouden.  
 

“In mei 2021 ben ik in OlmenEs gaan werken. Ik 
werk in de Boslaan, dus op een afstand van het 

terrein van OlmenEs. Naast mijn werk als 
groepsbegeleider ben ik gaan kijken wat ik daarbij 
kon doen om meer verbinding te krijgen met de 
organisatie. Ik voelde al een verbinding met de 
antroposofie, daarom heb ik uit nieuwsgierigheid in 
september gereageerd op een oproep voor nieuwe 

leden voor de werkgroep Het Culturele Leven.  
In de werkgroep voelde ik meteen een match. Ik 
ben niet iemand die veel boeken leest, maar ik slurp 
de informatie op die me wordt aangereikt. Als 
anderen me iets vertellen ga ik daarmee aan de slag. 
Zo word ik in de werkgroep gevoed in mijn 
interesse.  
In de coronaperiode moesten we alles op alles 
zetten om goed vorm te blijven geven aan het 
culturele leven. Daarbij werd er van ons gevraagd 

om out-of-the-box te denken, op die manier 
hebben we veel voor elkaar gekregen. Binnen het 
jongerenwerk dat ik hiervoor heb gedaan hield ik 
me bezig met podiumkunsten zoals theater. Ik 

kwam er in de werkgroep achter dat het begrip 
cultuur in de antroposofie toch een iets andere 
invulling krijgt. Hier wordt cultuur gezien als een 
centrale plek in de ontwikkeling van de mens ”   
    

   Jolanda Huitema,  
groepsbegeleider in de Boslaan 
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1.3 Zorgproces en zorgplan 
Het zorgplan vormt een centraal element in de zorg die geboden wordt aan de bewoner. 
Er zijn jaarlijks meerdere momenten om het zorgplan op onderdelen te evalueren. Het 
gehele zorgplan wordt geëvalueerd in de zorgplanbespreking. In het tussenliggende 
halfjaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats, waarbij de focus ligt op het evalueren van 
de gestelde doelen en eventueel de onvrijwillige zorg . Bij alle besprekingen worden de 
voortgang en de verwachtingen besproken met de bewoner, de wettelijk 
vertegenwoordiger en de bij de zorg betrokken medewerkers. 
 

Na een grondige voorbereiding in een werkgroep waarin veel disciplines plus een ouder 
zijn vertegenwoordigd, is in 2021 het zorgproces op een aantal punten vernieuwd. De 
belangrijkste verbeteringen zijn een slanker en efficiënter zorgplan en meer 
betrokkenheid van de bewoners bij de totstandkoming en de uitvoering van het zorgplan. 
De implementatie was aanvankelijke gepland in 2020, maar zorgplanbesprekingen 
konden toen fysiek niet plaatsvinden. Dat vonden we een vereiste om goed inhoud te 
kunnen geven aan het gesprek.  
 

In 2021 was het gelukkig weer mogelijk dat de deelnemers van de zorgplanbespreking bij 
elkaar aan tafel gingen zitten. Voor bijna alle bewoners heeft er in dat jaar een 
zorgplanbespreking in de nieuwe opzet plaatsgevonden. Een goede organisatie was 
daarbij belangrijk, vandaar dat er al eind 2020 door het secretariaat een centrale planning 
werd gemaakt voor de zorgplanbesprekingen in 2021. Een belangrijke stap in de 
zorgplanbespreking nieuwe stijl is dat de inbreng en deelname van de bewoner aan de 
bespreking is flink uitgebreid. Daarover is meer te lezen in paragraaf 2.1 Regie over de 
invulling van het eigen bestaan. 
Ook nieuw is het medisch jaargesprek; enkele weken voor de zorgplanbespreking plant 
de verpleegkundige een gesprek tussen de persoonlijk begeleider en de arts, waarin alle 
gezondheidsaspecten van de bewoner worden doorgenomen. Daarbij wordt ook het 
medicatiegebruik geëvalueerd. De uitkomsten van dit gesprek komen weer aan bod in de 
zorgplanbespreking. 
 
 
 
 

 
Volksdansen is een vast onderdeel van de viering van Sint Jan, het jaarfeest van de zomer. 
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De implementatie van de Wet zorg en dwang heeft zijn weerslag op de 
zorgplanbespreking. Als er bij een bewoner sprake is van onvrijwillige zorg dan is de 
aanwezigheid van een ‘niet bij de zorg betrokken deskundige’ bij de zorgplanbespreking 
een vereiste. Ook de ‘externe deskundige’ 
is in 2021 bij een groot deel van de 
zorgplanbesprekingen aanwezig geweest. 
Meer is hierover te lezen in paragraaf 1.6 
Onvrijwillige zorg. 
 

Met de vernieuwing van het zorgproces is 
ook de vorm van het zorgplan veranderd. 
In 2021 werd ten tijde van de 
zorgplanbespreking het zorgplan door de 
persoonlijk begeleider en de 
werkplaatsleider omgevormd naar het 
nieuwe model.  
In de oude opzet was het zorgplan in de 
loop der jaren steeds omvangrijker 
geworden, met een opbouw die steeds 
minder geschikt werd geacht voor het 
beschrijven van de zorg- en 
ontwikkelingsvragen van de bewoners. 
Met een andere indeling en met het 
gebruik van een nieuw groep domeinen is 
het zorgplan slanker en leesbaarder 
geworden. Het gericht werken aan 
ontwikkelingsdoelen is nu logischer 
vormgegeven. Daarmee wordt het 
zorgplan voor de persoonlijk begeleiders 
en werkplaatsleiders beter bruikbaar als 
een werkdocument. 
Omdat veel medewerkers hun schouders 
eronder hebben gezet is de transitie van 
het zorgproces in 2021 goed verlopen. 
Maar het vraagt nog aandacht om vanuit 
het vernieuwde zorgplan doelen te 
beschrijven die passen bij de nieuwe 
opzet. In 2022 wordt met ondersteuning 
van de gedragsdeskundige gekeken waar de doelen beter kunnen aansluiten bij de 
geformuleerde ontwikkelingsvragen.  
Als we zien hoe ook in 2021 veel aandacht werd weggezogen door corona, waardoor veel 
voornemens in het dagelijkse werk naar de achtergrond verdwenen, dan zijn we heel blij 
met de grote stappen die zijn gezet op het gebied van vernieuwde zorgproces. 

 
1.4 Intensieve begeleidingsvragen 

Een aantal bewoners heeft een intensieve of complexe zorgvraag, waardoor er in het 
zorgaanbod bijzondere accenten gelegd moeten worden om in hun behoeften te 
voorzien en de kwaliteit van het bestaan van elk van hen op een aanvaardbaar peil te 
krijgen en te houden. De uitgangspunten en zorgvisie blijven daarbij overeind. Er vindt 

“In juli 2020 ben ik in OlmenEs als persoonlijk begeleider  
gaan werken, in het woonhuis de Prunus. Daarvoor had 
ik 25 jaar gewerkt bij Visio, waarvan 15 jaar met 

doofblinde mensen met een verstandelijke beperking. Op 
dat vlak heb ik veel geleerd en doorontwikkeld, ik ben 
zelf ook scholing gaan geven op die expertise. Bij mensen 
met een dergelijke zintuigelijke beperking ben ik op zoek 
gegaan naar de mens achter de handicap. Daarin zie ik 
paralellen met de antroposofie. Ik heb heel geleerd van 

de mensen waarmee ik heb gewerkt. Zo heb ik leren 
inzien dat je juist in de persoonlijke verzorging van de 
mensen de verbinding met de ander aangaat en zo leren 
zien wat iemand nodig heeft. 
In OlmenEs zie ik dat de bewoners goed de mogelijkheid 
hebben om hun persoonlijkheid en talenten te 
ontwikkelen. Dat wordt gedaan met respect en 
gelijkwaardigheid. Naast mijn werk als persoonlijk 

begeleider ben ik ook aandachtsfunctionaris 
antroposofie in de Prunus. Daardoor ga ik de verbinding 

met de visie aan en leer zelf ook meer over de 
antroposofie.  
Ik heb geleerd om niet zelf op zoek te gaan naar alle 
antwoorden, maar dat te doen in het gesprek met 

anderen. Je hoeft het niet allemaal alleen te kunnen. Wat 
daarbij helpt is dat er in de organisatie een visie is. Dat 

geeft een basis aan het werk dat je doet.” 
            
  Tina Alonso,  
                persoonlijk begeleider in de Prunus 
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dan een intensivering plaats in begeleiding in wonen en bij het werk, of in de context 
tussen beide. Voor de één betekent dit bijvoorbeeld een aparte woonunit en vrijwel één-
op-één-begeleiding, voor een ander betekent dit begeleiding in de directe nabijheid in een 
kleine groep en aanpassingen in de woon- en werkomgeving, zoals verstevigde deuren of 
kozijnen. Ook is soms gekozen voor het realiseren van een woon- of werkomgeving, 
waarbij er rond een bewoner met complexe zorgvraag één of meer bewoners worden 
begeleid, waardoor sociaal isolement van de bewoner met meerzorg wordt voorkomen 
en de bewoner een gezonde sociale omgeving kan ervaren en daardoor wordt 
uitgenodigd tot gezond gedrag. Andere mogelijkheden kunnen zijn dat er bewust wordt 
gekozen voor een rustige locatie op het terrein en variatie met de mate waarin de 
bewoner participeert in het gemeenschapsleven.  
 

Intensieve zorg vraagt een nauwe afstemming binnen de teams van de woning en 
werkplaats, met verwanten, met de gedragsdeskundige en met andere betrokkenen, 
zoals therapeuten en de arts. De persoonlijk begeleider is bij dit proces de spil. De 
gedragsdeskundige is inhoudelijk verantwoordelijk. De afstemming zorgt voor goede 
zorg aan de bewoner, maar ook voor inzicht en daarmee draagvlak bij betrokkenen. De 
intensieve begeleidingsvraag van deze bewoner vraagt specifieke kennis en expertise van 
de begeleiders, waarbij een goede afstemming binnen het team een voorwaarde is. Hier 
vindt gerichte scholing op plaats. Ook is er extra aandacht van de leidinggevende en de 
teamcoach voor het functioneren van het team en van de individuele medewerker. 
 

In 2020 is het aantal individuele aanvragen voor meerzorg toegenomen van 10 naar 12. 
Daarnaast is er in twee groepen sprake van groeps-meerzorg. In het algemeen zien we 
een vrij stabiel beeld in de meerzorg voor de meeste bewoners. Toch is het voor twee 
bewoners die twee jaar geleden voor het eerst meerzorg kregen gelukt de meerzorg wat 
af te bouwen, maar nog niet om te stoppen. Voor de bewoners die al langere tijd 
meerzorg, hebben bleken daar minder mogelijkheden toe. Er is sprake van een zeer 
complexe, blijvende ondersteuningsvraag. Meerzorg voorkomt dat er voor deze zeer 
kwetsbare bewoners langdurig ingrijpende vormen van onvrijwillige zorg moet worden 
ingezet, het biedt voor de meest complexe zorgvragen de mogelijkheid om vanuit een 
relatief stabiel functioneren aan ontwikkeling te werken, waardoor deze mensen een zo 
goed mogelijke kwaliteit van leven kunnen ervaren. 
 

1.5 Incidenten met bewoners 
Wanneer een incident met een bewoner plaatsvindt, dan wordt daar een melding van 
gemaakt. Het belangrijkste doel van het melden van een incident is om een goed beeld te 
krijgen van wat er is voorgevallen en wat de onderliggende oorzaken zijn geweest, waar 
we vervolgens lering uit kunnen trekken. In OlmenEs wordt de nadruk gelegd op een 
veilig meldklimaat. Een medewerker die een incident heeft meegemaakt moet erop 
kunnen rekenen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar melding. We melden 
incidenten om daarvan te leren.  
Meldingen worden altijd gelezen door de gedragsdeskundige en de leidinggevende. 
Ontwikkelingen in gedrag van de bewoner of knelpunten in de begeleiding blijven zo 
goed in beeld. Als een bewoner in een woonhuis betrokken is bij een incident, dan wordt 
de melding ook ter informatie gestuurd naar de medewerker in de werkplaats waar deze 
bewoner werkt. Zo gaat het ook andersom: een melding over een incident in een 
werkplaats gaat ook naar de medewerkers van het woonhuis. Als de medewerkers die 
rond een bewoner staan goed geïnformeerd blijven draagt dat bij aan een goede 
afstemming van de zorg en de begeleidingsafspraken. Met de 
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ouders/vertegenwoordigers zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zij 
geïnformeerd willen worden over de meldingen waar de bewoner bij betrokken is. 
Daarnaast zijn er ook andere medewerkers die om opvolging worden gevraagd bij 
incidenten. Medicijnincidenten worden beoordeeld door de verpleegkundige. De 
fysiotherapeut krijgt alle valincidenten toegestuurd en de logopedist ontvangt de 
meldingen over verslikkingen van bewoners.  
 

In 2020 heeft de incidentencommissie zesmaal vergaderd. Vaste punten op de agenda zijn 
een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de meldingen. Het systeem van melden en 
de incidentenregistratie wordt daarbij ook frequent geëvalueerd.  
De incidentencommissie is in 2021 aan de slag gegaan met het vormgeven van een goed 
systeem dat in de woonhuizen gebruikt kan worden voor het analyseren van de 
incidentmeldingen met bewoners. Dat heeft geresulteerd in een analyse op drie niveaus: 
1) Analyse van een specifiek incident, waarbij gekeken wordt naar onderliggende 

oorzaken en het effect van de interventie. Dat wordt iedere maand gedaan door de 
persoonlijk begeleider. 

2) Analyse van meerdere incidenten met één bewoner. Maandelijks wordt gekeken naar 
een rode draad en de begeleidingsafspraken. Dat wordt gedaan door de persoonlijk 
begeleider. 

3) Analyse op het niveau van het woonhuis. Het doel is om zicht te krijgen op de 
samenhang tussen incidenten binnen een woonhuis, een trend daarin en de 
mogelijkheden om incidenten te voorkomen. Dat wordt driemaandelijks uitgevoerd 
door de leidinggevende met de gedragsdeskundige.  

In 2021 is er in twee woonhuizen een succesvolle proef gedaan met deze vorm van 
analyse. Met name de analyse op niveau 2 en 3 leveren nieuwe inzichten op. In één 
woonhuis heeft dat geleid tot passende interventies bij het gedrag van bewoners, in het 
andere woonhuis werd duidelijk dat het vasthouden aan een duidelijke structuur voor een 
bewoner extra aandacht nodig heeft. Dat zijn meteen al zichtbare resultaten bij het 
uitproberen van de nieuwe werkwijze. 
Na de evaluatie van de proef wordt de werkwijze verfijnd en in 2022 in alle woonhuizen in 
gebruik genomen.  
 

De analyses per woonhuis worden verzameld in de incidentencommissie. Dat is de plek 
waar de trends voor heel OlmenEs in kaart worden gebracht.  
Naast de meldingen die hun oorzaak hebben in het gedrag van bewoners zijn er ook 
meldingen van medicijnincidenten en van ongevallen en onveilige situaties die tot een 
ongeval zouden kunnen leiden. Medicijnincidenten worden geanalyseerd in de commissie 
medicatieveiligheid, waar onder andere de arts en de apotheek deel van uitmaken. Meer 
hierover in paragraaf 5.3.  
Ongevallen en onveilige situaties worden geanalyseerd in de Arbocommissie. Beide 
commissies beoordelen de meldingen en ondernemen actie als er maatregelen nodig zijn. 
De commissies rapporteren aan de incidentencommissie.  
In de incidentencommissie wordt ieder kwartaal een rapportage geschreven dat als input 
dient voor de zogeheten Vinger aan de Pols-bijeenkomsten, waarbij alle leidinggevenden 
aanwezig zijn. Op het niveau van de organisatie blijven de trends zo goed in beeld en 
kunnen waar nodig aanpassingen in het beleid worden gedaan. 
 

Een goede registratie van incidenten is nodig om ontwikkelingen in kaart te brengen en 
helpt bij het geven van sturing aan de zorg aan de bewoners. Met regelmaat blijkt hoe 
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het in beeld houden van de incidenten en het bijbehorende gedrag van de bewoner van 
belang is voor de afstemming over de zorg.  
Een bewoner met intensieve begeleidingsvragen was in het eerste kwartaal nog 
betrokken bij 157 incidentmeldingen, in het tweede kwartaal was dat verminderd tot 112 
meldingen, in het derde kwartaal waren er nog 30 meldingen, en in het vierde kwartaal 
nog maar 6 meldingen. Vanaf het tweede kwartaal is tweewekelijks een MDO gehouden 
met de ouders en het multidisciplinaire team binnen OlmenEs om de ontwikkelingen te 
monitoren en met elkaar te zoeken naar effectieve interventies. Een aanpak op diverse 
gebieden lijkt een ommekeer ingezet te hebben in de situatie vanaf het tweede kwartaal. 
Aanvullende diagnostiek, aanscherpen van de begeleidingsstijl, aanpassen van 
dagprogramma, medicatie en weerbaarheidstraining voor begeleiders hebben alle een rol  
gespeeld in de verbetering van de toestand. Ook de hulp en betrokkenheid van een crisis 
ondersteuningsteam van het zorgkantoor droegen hieraan bij. Alle medewerkers hebben 
ondersteuning gehad in de vorm van nazorg.  
 

Incidentmeldingen in cijfers 

• In 2021 waren er 1410 meldingen over het gedrag van bewoners, waaronder agressie. In 
2020 waren er 1309 meldingen over gedrag.  

• Er is in 2021 ten opzichte van 2020 een stijging van 7,7 % in meldingen over gedrag. 

• Drie bewoners waren betrokken bij 498 meldingen. 
 

• In 2021 waren er 131 meldingen over medicijnincidenten. In 2020 waren dat precies even 
veel.  

 

• In 2021 waren er 109 meldingen over ongevallen en onveilige situaties. In 2020 waren dat 
108 meldingen.  
 

 
1.6 Onvrijwillige zorg 

Visie en beleid 
Vanuit de visie van OlmenEs is het alleen passend om zorg te bieden waartegen de 
bewoner of zijn vertegenwoordiger  bezwaar heeft, als multidisciplinair is 
overeengekomen dat het niet anders kan èn dat die zorg goed onderbouwd is. Immers 
één van de kernwaarden van OlmenEs is gelijkwaardigheid van alle mensen. OlmenEs 
stelt zich ten doel om de individualiteit van de bewoners tot ontwikkeling, tot 
verschijning te laten komen. Dit staat haaks op het beperken van vrijheid. Tegelijkertijd is 
ook duidelijk dat het beperken van vrijheid in een aantal gevallen de enige manier is om 
de ontwikkeling en het welzijn van de bewoner te dienen. Daarbij wordt binnen OlmenEs 
veel waarde gehecht aan een goede samenwerking ‘in de driehoek’, dat wil zeggen 
tussen de bewoner, diens vertegenwoordiger en de medewerkers van OlmenEs. Als de 
bewoner of vertegenwoordiger vragen of bezwaren met betrekking tot de zorg heeft, 
wordt actief het overleg met hen gezocht.  
Kortom, het ‘nee, tenzij’ en het vereiste dat gezocht wordt naar alternatieven waarmee 
de bewoner en zijn vertegenwoordiger kunnen instemmen, worden ondersteund door de 
visie van OlmenEs. 
In de Wet zorg en dwang (Wzd) wordt het verband gelegd tussen de invloed van de 
omgeving en het zich voordoen van ernstig nadeel. Vanuit de visie van OlmenEs wordt 
ongewenst gedrag niet als op zichzelf staand gezien, maar altijd in relatie gebracht met 
het beeld van de bewoner en de situatie waarin hij zich bevindt. Door goed aan te sluiten 
op de ontwikkelingsbehoefte van de bewoner kan vaak worden voorkomen dat gedrag 
problematisch wordt. 
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OlmenEs heeft een commissie Zorg en dwang, die in 2021 zes maal heeft vergaderd. Een 
ouder/vertegenwoordiger maakt deel uit van de commissie. Een vaste taak van de 
commissie is het monitoren van de toepassingen van onvrijwillige zorg. De getallen 
worden geanalyseerd en casussen worden besproken. Met deze vorm van monitoring 
blijven trends goed in beeld en ontstaat er een goed overzicht op de toepassingen van 
onvrijwillige zorg per woonhuis en per bewoner. Deze overkoepelende blik geeft 
informatie waarop gestuurd kan worden, mogelijk op afbouw van onvrijwillige zorg. 
 
Reflecteren en leren 
In OlmenEs is de commissie Zorg en dwang een orgaan waarbinnen gereflecteerd en 
geleerd wordt, daarnaast hechten we in OlmenEs grote waarde aan bewustwording 
binnen alle geledingen.  
Bij de invoering van de Wet zorg en dwang zijn alle medewerkers geïnformeerd over de 
inhoud van de wet, en de veranderingen ten opzichte van de Wet BOPZ. Op een 
ouderavond zijn de ouders / vertegenwoordigers voorgelicht over de Wzd. De persoonlijk 
begeleiders (In de Wzd de rol van zorgverantwoordelijke) hebben scholing gekregen over 
de Wzd binnen een training over een nieuw zorgproces. De gedragsdeskundigen (in de 
Wzd de rol van deskundigen van een andere discipline) hebben zich verdiept in de wet en 
het stappenplan.  
Bij de implementatie van de Wzd hebben de persoonlijk begeleiders aan de hand van een 
lijst met allerlei denkbare beperkingen kritisch gekeken welke daarvan voor de 
betreffende bewoner van toepassing zijn. Vervolgens is met de gedragsdeskundige 
besproken wat het ernstig nadeel is, de doelmatigheid, is er sprake van verzet, kan het 
ook anders, enz. Dat heeft bij de introductie van de wet ook veel bijgedragen aan de 
bewustwording. 
 

Vanaf 2017 zijn er in OlmenEs aandachtsfunctionarissen Vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Zij hebben een rol bij de bewustwording van vrijheidsbeperkende 
maatregelen in teamvergaderingen. Dit heeft de afgelopen jaren al geleid tot 
vermindering van een aantal vormen van onvrijwillige zorg. Met de implementatie van de 
Wzd hebben aandachtsfunctionarissen Zorg en dwang nu de rol van de ‘frisse blik’, dat 
wil zeggen bij de evaluatie van de onvrijwillige zorg is een aandachtsfunctionaris 
aanwezig in de rol van ‘niet bij de zorg betrokken deskundige’. Zij zijn en worden getraind 
om hun rol goed te kunnen vervullen. Behalve inhoudelijke kennis over onvrijwillige zorg 
is het ook van belang hoe je op een prettige manier het gesprek aan kunt gaan over de 
onvrijwillige zorg aan de bewoner. Dat werpt zijn vruchten af; de ervaringen leren dat de 
aanwezigheid van de aandachtsfunctionaris bij de evaluatie helpt om weer met een 
onbevangen blik te kijken naar de toepassing van de onvrijwillige zorg, en of deze echt op 
deze wijze nodig is. Daarbij gaat het om de gezamenlijke zoektocht naar interventies die 
het minst ingrijpend zijn en recht doen aan de vrijheid van de bewoner. 
 
Terugdringing van onvrijwillige zorg 
Bij de implementatie van de Wzd is gekeken welke oude maatregelen die in het verleden 
vielen onder de Wet BOPZ gecontinueerd zouden worden als onvrijwillige zorg in de 
nieuwe wet.  Door het opnieuw beschrijven van de onvrijwillige zorg is er meer aandacht 
voor het werkelijk uitvoeren van alle interventies die zijn afgesproken voordat de 
onvrijwillige zorg wordt ingezet. Verzet tegen sommige interventies is verdwenen 
doordat er een andere insteek is gekozen in dialoog met de bewoner. Bijvoorbeeld: door 
meer uitleg te geven over risico’s, samen met de bewoner naar een oplossing zoeken om 
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de risico’s (ernstige nadeel) te voorkomen. Op deze wijze zijn er al diverse beperkingen 
(met en zonder verzet) opgeheven of is het verzet verdwenen. 
Bij de uitvoering van de evaluaties volgens het stappenplan van de Wzd wordt meer 
gezocht naar alternatieve vormen van zorg die minder beperkend voor de bewoners zijn. 
Bij die zoektocht is meer kennis opgedaan, zoals bij het gebruik van gps-tracking, zodat 
een bewoner veilig alleen het terrein kan verlaten. 
Op individueel niveau is meer kennis opgedaan. Zo is bijvoorbeeld bij een bewoner met 
intensieve zorgvragen een langlopend leertraject ingezet waarbij door een combinatie 
van medische behandeling, een gedetailleerd dagprogramma en intensieve begeleiding 
het aantal incidenten waarbij de vrijheid moest worden ingeperkt sterk zijn afgenomen, 
van 90 in het tweede kwartaal naar 5 in het derde kwartaal van 2021. 
 

Onvrijwillige zorg in cijfers 

• In 2021 hebben 55 cliënten onvrijwillige zorg ontvangen.  

• Daarmee heeft 37,9 % van de cliënten (135 intramuraal en 10 extramuraal) in 2021 
onvrijwillige zorg ontvangen.  

• De onvrijwillige zorg werd uitsluitend verleend aan intramurale cliënten (bewoners). 

• Daarbij was bij 49 bewoners de onvrijwillige zorg beschreven in het zorgplan. Bij deze 
bewoners was er sprake van in totaal 93 maatregelen/vormen van onvrijwillige zorg. 

• De overige 11 bewoners ontvingen onvrijwillige zorg in situaties die in het zorgplan niet 
voorzien waren. 

• Bij 55 maatregelen is er geen sprake van verzet door de bewoner. Het gaat in die gevallen 
om vrijwillige zorg waarvoor het stappenplan voor onvrijwillige zorg gevolgd wordt. 

• Bij 16 bewoners is off-label psychofarmaca als onvrijwillige zorg in het zorgplan 
opgenomen.  

• In 2021 zijn 16 vormen van onvrijwillige zorg beëindigd. In 6 gevallen ging het om tijdelijke 
onvrijwillige zorg die binnen een half jaar beëindigd kon worden. 

 
Vergelijking van de Wet BOPZ met de Wet zorg en dwang: 

• Er waren voor de implementatie van de Wzd 171 vrijheidsbeperkende maatregelen die 
vielen onder de Wet BOPZ. 

• Van de 171 maatregelen BOPZ zijn bij de invoering van de Wzd 41 beschreven als 
onvrijwillige zorg.  

• In de categorie fixatie en afzondering zijn 3 maatregelen afgebouwd, waarna ze niet als 
onvrijwillige zorg in het zorgplan zijn opgenomen. 

• Bij de oude maatregelen was er in 127 gevallen geen sprake van verzet, waardoor er geen 
sprake is van onvrijwillige zorg. Deze maatregelen zijn in het zorgplan beschreven als 
begeleidingsafspraken, in plaats van als onvrijwillige zorg. 
 

 
Verbeteren 
De wet- en regelgeving op het gebied van de Wzd is in ontwikkeling. Zo zijn vorig jaar  
reparatiewetten van kracht geworden, waarbij de Wzd op een aantal onderdelen is 
aangepast. Ook zijn in de loop van 2021 een aantal handreikingen verschenen waarin de 
invulling van de wet expliciet wordt gemaakt. Deze ontwikkelingen, in samenhang met de 
ervaringen die we tijdens en na de implementatie hebben opgedaan, geven aanleiding 
om in 2022 het beleidsplan te evalueren en deze op een aantal punten bij te stellen, 
explicieter te maken of de werkprocedures aan te passen. 
De belangrijkste punten die hiertoe aanleiding geven: 
- De inschakeling van een externe deskundige is niet meer verplicht is, de deskundige 

mag ook binnen de instelling werkzaam zijn, mist deze onafhankelijk is. Desondanks 
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kiezen we als relatief kleine organisatie ervoor om uit het oogpunt van de 
onafhankelijkheid gebruik te blijven maken van een externe deskundige. 

- Eind 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de wijze waarop het stappenplan 
wordt uitgevoerd. Er is een tekort aan mensen die de rol van ‘frisse blik’ (niet bij de 
zorg betrokken deskundige) op zich kunnen nemen.  

- Daarmee samenhangend is de planning van de evaluaties van onvrijwillige zorg 
volgens het stappenplan een punt van aandacht. Door de vele personen die daarbij 
betrokken zijn vraagt dat veel afstemming. Een belangrijke verbetering die is 
ingevoerd is een centrale planning van de evaluaties van het zorgplan, die twee maal 
per jaar plaatsvinden. De wijze waarop de externe deskundige en de niet bij de zorg 
betrokken deskundige betrokken worden bij de evaluatie van de onvrijwillige zorg 
wordt onderzocht en mogelijk aangepast. 

- Aan de hand van de nieuwe Handreiking Huisregels is de werkwijze voor het 
vaststellen en evalueren van de huisregels in OlmenEs aangepast. In 2022 wordt het 
beleid bekrachtigd en de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. 

- Bij de ontwikkelingen rond de Wzd blijft het streven naar deskundigheidsbevordering 
en bewustwording onder de medewerkers een belangrijk speerpunt. In 2021 heeft 
scholing plaatsgevonden van de Wzd-functionaris. Ook de kennis van de 
zorgverantwoordelijken op het gebied van de Wzd en dossiervoering vraagt 
aandacht. In zijn algemeenheid willen we dat bij alle medewerkers in de zorg er een 
goed bewustzijn is voor de omgang met de vrijheden van de bewoners in relatie tot 
hun ontwikkelingsvragen, passend binnen de zorgvisie van OlmenEs. Dat zal ook in 
2022 een punt van aandacht zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de vaccinatie van de bewoners was er koffie, gebak en muziek. De bewoners werden uitgenodigd om ook 
muziek te maken. 
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2. De eigen regie van de bewoner 
 

2.1 Regie over de invulling van het eigen bestaan 
In OlmenEs wordt zelfbeschikking en eigen regie als een belangrijk thema gezien. Deze 
thema’s stonden de afgelopen twee jaar onder druk: de bewegingsvrijheid werd sterk 
ingeperkt, evenals de mogelijkheid om keuzes te maken. Gelukkig werd in het afgelopen 
jaar zichtbaar dat de bewoners weer meer regie over hun leven kregen. Was er in 2020 
nog sprake van compartimentering waarbij woongroepen werden gekoppeld aan een 
werkplaats, in 2021 waren de bewoners weer in staat om te werken in de werkplaats waar 
ze het liefst werken. Met het loslaten van de compartimentering was het ook weer 
mogelijk dat bewoners bij elkaar op bezoek konden. Zo kon het gemeenschapsleven 
weer opbloeien. De ervaringen en meningen van de bewoners met betrekking tot de 
compartimentering hebben in 2021 een grote invloed gehad bij het maken van 
beleidskeuzes op het gebied van corona. Bij de landelijke toename van besmettingen in 
het najaar is er daarom voor gekozen om niet meer over te gaan tot compartimentering. 
 

In hoofdstuk 1 is beschreven welke veranderingen er in 2021 zijn doorgevoerd in het 
zorgproces en de vormgeving van de zorgplanbespreking. Bij deze veranderingen was 
het een belangrijk doel dat de bewoner meer zeggenschap krijgt over het zorgplan en de 
daarin opgenomen ontwikkelingsdoelen. Daarom zijn er rond de jaarlijkse 
zorgplanbespreking verschillende momenten waarbij de bewoner wordt betrokken. 
Enkele weken voor de zorgplanbespreking krijgt de bewoner een uitnodiging om deel te 
nemen aan het bewonerstevredenheidsonderzoek. De persoonlijk begeleider 
ondersteunt de bewoner waar nodig bij het invullen van de vragenlijst. Lang niet alle 
bewoners zijn in staat om deel te nemen aan het onderzoek. In dat geval wordt de 
vragenlijst niet ingevuld, of de bewoner beantwoordt een deel van de vragen. Daarnaast 
ontvangen de ouders/verwanten ook een vragenlijst, met vergelijkbare vragen, zodat 
langs twee sporen de ervaringen en de wensen van de bewoners onderzocht worden.  
Daarnaast hebben de persoonlijk begeleider en de werkplaatsleider beide een gesprek 
met de bewoner, waarin ze met de bewoner teruggkijken op de afgelopen periode en in 
gesprek gaan over de wensen voor de komen de periode. De resultaten van dat gesprek 
worden meegenomen naar de zorgplanbespreking. Tijdens de zorgplanbespreking zelf is 
de bewoner zoveel als mogelijk aanwezig. Niet alle bewoners kunnen dit aan, in de 
praktijk zijn bewoners ongeveer een kwartier bij de zorgplanbespreking aanwezig. Vooraf 
wordt afgestemd wat een passende gespreksvorm is voor de bewoner. In 2021 is deze 
werkwijze geïntroduceerd, maar er is nog verbetering mogelijk om dit voor alle bewoners 
zo goed mogelijk vorm te geven. 
 

In het bewonerstevredenheidsonderzoek is te zien dat in 2021 de tevredenheid van de 
bewoners over de mogelijkheid om mee te praten over het zorgplan flink is toegenomen.   
Bij de vorige meting was er een positieve score van 71,1 %, in 2021 was deze 87,0%. 
Als we het thema eigen regie in relatie zien met andere resultaten van het 
bewonerstevredenheidsonderzoek (meer daarover in hoofdstuk 4) dan zien we dat de 
bewoners op een aantal punten tevreden zijn over hun zelfbeschikking, maar dat er ook 
een paar aandachtspunten zijn.  
De bewoners zijn zeer tevreden over de hulp van medewerkers bij het leren van nieuwe 
dingen, een positieve score van 89,8 %.  
Bij de eigen regie wordt het doen van leuke dingen in de vrije tijd door bewoners en 
verwanten als een belangrijk punt ervaren; 85,2 % van de bewoners scoort hierop positief.  
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Een aandachtspunt is het zelf maken van keuzes. Op dat onderwerp is een positieve score 
van 77,4 %. Dat is niet erg laag, maar wel 
lager dan de scoren van de vorige keer, 
81,4 %, en ook lager dan de benchmark. In 
de beleving van de 
ouders/vertegenwoordigers is dit wel 
beter dan de vorige keer; de score steeg 
bij hun van 75,9 naar 78,3 %, hoger dan de 
benchmark. 
 

2.2 Medezeggenschap van 
bewoners en verwanten 

Bewoners en medewerkers worden door 
de wijze waarop wij met elkaar wonen en 
werken binnen onze gemeenschap 
aangesproken op hun sociale vermogens 
en gesterkt in hun gevoel van 
volwaardigheid. Daarin past een houding 
waarin inspraak en (mede)zeggenschap 
een basisprincipe is en er niet zonder meer 
voor en over een bewoner wordt 
besloten. 
Vanuit deze visie, waarin we de bewoner 
vanuit gelijkwaardigheid bejegenen, geven 
we inspraak, zeggenschap en 
medezeggenschap vorm.  
 

De hernieuwde Wet medezeggenschap 
cliënten in de zorg (Wmcz), heeft ons 
aanknopingspunten gegeven om ons 
beleid over inspraak, zeggenschap en 
medezeggenschap te kunnen 
aanscherpen. Hiertoe is in de zomer van 
2020 een beleidsnotitie geschreven, met 
een implementatieplan. Om dit plan 
zorgvuldig uit te kunnen voeren, is ervoor 
gekozen hiervoor een periode van drie jaar 
te nemen, tot en met het jaar 2023. Er is 
een werkgroep Zeggenschap en Inspraak 
ingesteld, die dit beleid en het plan heeft 
geschreven en de uitvoering hiervan 
monitort en hierover rapporteert in het 
driemaandelijks Vinger aan de Pols-overleg 
(de directiebeoordeling). Ook de clusters 
rapporteren daar over de uitvoering van 
dit plan. 
Vanwege coronaperikelen in 2021 binnen 
OlmenEs zijn de doelen en actiepunten in 
het plan minder nadrukkelijk behaald en uitgevoerd, dan dat we aan het begin van het 

“In 2021 ben ik lid geworden van de Cliëntenraad, die 
bestaat uit de Vertegenwoordigersraad en de 
Bewonersraad. Ik ben gestopt met werken en heb hier nu 
de tijd voor. Daarom heb ik me aangemeld als lid. Het was 

nodig dat de cliëntenraad versterkt werd. Van oudsher is er 
naast de Cliëntenraad ook een Verwanten- en 
vertegenwoordigersvereniging, maar wegens gebrek aan 

animo om daarin zitting te nemen is deze al een paar jaar 
slapende. De rol die de Verwanten- en 
vertegenwoordigersvereniging vervulde werd meer 
overgenomen door de Cliëntenraad. Daarbij gaat het om 
het betrekken van verwanten bij ontwikkelingen en het 
uitwisselen van ervaringen. 
In 2021 is er veel geïnvesteerd in de nieuwe 

medezeggenschapsregeling. We spreken nu niet meer van 
een Cliëntenraad, maar van een Vertegenwoordigersraad. 
Het streven is om de ouders meer ondersteuning te laten 
geven bij activiteiten. Er zijn veel ideeën voor 

ouderparticipatie, maar de afstand naar OlmenEs is vaak 
een hindernis. We merken ook dat de ouders steeds ouder 
worden en het daardoor meer moeite kost om iets bij te 

dragen.  
Persoonlijk vind ik het belangrijk dat bewoners de 
mogelijkheid hebben om veel te bewegen en te sporten. Als 
ik kijk naar mijn eigen zoon Bas, dan zie ik hoe waardevol 

dat is. Bas is een levendige jongeman, maar het is wel nodig 
dat hij wordt gestimuleerd. Hij moet uitgenodigd worden 
om te gaan wandelen of zwemmen. Het is wat dat betreft 

jammer dat een heleboel activiteiten vorig jaar niet mogelijk 
waren.  
Ik merk veel enthousiasme in het eerste jaar dat ik in de 
Vertegenwoordigersraad zit. Het is voor ons een speerpunt 
om de contacten te verstevigen en ontmoetingen tot stand 
te brengen. Voor ieder woonhuis is er nu een 
contactouder/-verwant naar de Vertegenwoordigersraad.  
Tot nu toe heeft het me veel gebracht om deel uit te maken 
van de Vertegenwoordigersraad. Ik ben veel meer 
betrokken bij de ontwikkelingen in OlmenEs en begrijp 
deze ook steeds beter. De zorg voor de ouder wordende 

bewoner zie ik als een belangrijk aandachtspunt. Ik vindt het 
mooi om bij te kunnen dragen aan de belangen van de 
bewoners.” 

                  Eelco Galama ,  
    lid Vertegenwoordigersraad 
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jaar voor ogen hadden. Toch zijn er in 2021 een aantal flinke stappen gezet. Bij de 
beleidsbesluiten rondom corona is de inspraak van de bewoners richtinggevend geweest 
bij besluitvorming over eventuele compartimentering.  
 
Medezeggenschap op het niveau van de organisatie 
OlmenEs heeft al jaren een Cliëntenraad en een Bewonerscliëntenraad. In 2021 is ervoor 
gekozen om dit om te buigen naar één Cliëntenraad en deze te laten bestaan uit een 
Vertegenwoordigersraad met wettelijk vertegenwoordigers en een Bewonersraad, met 
daarin een afvaardiging uit meerdere woonhuizen en werkplaatsen.  
Er is een hernieuwde medezeggenschapsreglement geschreven en ondertekend door de 
voorzitters van beide raden en de directeur/bestuurder, met afspraken over hoe 
medezeggenschap wordt vorm gegeven. Daarbij gaat het onder meer over de 
verantwoordelijkheden, de samenwerking, de vergaderfrequentie en de onderwerpen 
waarover de cliëntenraad instemmings- en adviesbevoegdheid heeft. Daarnaast heeft de 
cliëntenraad een eigen huishoudelijk reglement opgesteld. 
Binnen OlmenEs worden de verwanten/vertegenwoordigers en de bewoners, zoveel als 
mogelijk is, betrokken bij het voorbereiden, evalueren, aanpassen en implementeren van 
beleid. Dit gebeurt door deelname aan werk- en projectgroepen. De eerder genoemde 
werkgroep ziet hierop toe. 
 
Zeggenschap op het niveau van woonhuis en werkplaats 
Binnen de woonhuizen was veelal al sprake van bewonersoverleggen onder leiding van 
één van de begeleiders. Hier worden allerlei zaken besproken die in het dagelijks leven in 
het huis spelen. Een aantal van de werkplaatsen houdt ook een dergelijk overleg, waarin 
bijvoorbeeld aan de orde komt hoe het de afgelopen tijd is gegaan binnen de werkplaats 
en ook wat bewoners graag zouden willen leren de komende tijd. In het 
implementatieplan hebben we gesteld dat deze overleggen meer regelmatig gehouden 
moeten worden om zo de zeggenschap beter vorm te geven.  
Daarnaast hebben we in ons beleid beschreven dat zeggenschap en inspraak op dit 
niveau een vaste plek moet krijgen in de teamreflectie. Jaarlijks wordt in alle teams de 
zeggenschap besproken en vastgesteld wat de leer- en verbeterpunten zijn. Daarnaast 
wordt ook in beeld gebracht wat het team nodig heeft om die punten te kunnen 
realiseren. 
 

 
Op de verjaardag van een bewoner gaf haar moeder een voorstelling met een draaiorgel.  
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3. De ervaringen van de bewoner 
 

3.1 Bewonerstevredenheidsonderzoek 
In OlmenEs is ervoor gekozen om het bewonerstevredenheidsonderzoek jaarlijks uit te 
voeren, in plaats van eenmaal in de drie jaar. Met een jaarlijkse meting is de mate van 
tevredenheid beter te volgen. Ook kan het effect van verbetermaatregelen beter worden 
gemonitord.  
Vanaf 2017 maakt OlmenEs gebruik van het instrument ‘Cliëntervaringsonderzoek’ van 
Customeyes. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die wordt gestuurd naar alle 
ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Ook 
hebben alle bewoners en dagwerkers de 
mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen, 
waarbij aan bewoners die dat nodig hebben 
ondersteuning wordt geboden.  
 

De looptijd van het onderzoek besloeg het 
hele kalenderjaar 2021. Het was bij deze 
meting voor het eerst mogelijk om de 
vragenlijsten voor iedere bewoner gericht 
enkele weken voor de zorgplanbespreking 
naar de bewoner en de ouder/wettelijk 
vertegenwoordiger te sturen. De resultaten 
worden vervolgens in de zorgplanbespreking 
besproken; het onderzoek staat standaard 
op de agenda, zodat er in de 
zorgplanbespreking afspraken kunnen 
worden gemaakt over onderwerpen die 
aandacht vragen. 
De resultaten zijn inzichtelijk op het niveau 
van het woonhuis, waardoor het mogelijk is 
om per woonhuis de resultaten van het 
onderzoek te bespreken in de teamreflectie. 
De respons is in 2021 toegenomen, zowel bij 
de ouders/vertegenwoordigers (van 49% in 
2020 naar 56% in 2021) als bij de bewoners 
(van 35% in 2020 naar 41% in 2021). Mogelijk 
heeft dat te maken met de directe koppeling 
van het onderzoek aan de 
zorgplanbespreking, waardoor de bereidheid 
aan deelname is toegenomen.  
 

De algemene tevredenheid is hoog; bij de 
bewoners/dagwerkers is 83% positief. Wel is 
er sprake van een daling, in 2021 was 90% van 
de bewoners positief. Ook bij de 
ouders/wettelijk vertegenwoordigers is sprake van een afname: in 2020 was 98% positief, 
in 2021 was dat 86%. Het is lastig om dat verschil te duiden. We zien wel dat de cijfers over 
tevredenheid in 2020 uitzonderlijk hoog lagen ten opzichte van voorgaande jaren, 
mogelijk omdat 2020 een uitzonderlijk jaar was, waarin OlmenEs sterk werd ervaren als 
een veilige woonplek voor de gezondheid van de bewoners. 

“In 2020 heb ik veel meegemaakt. Drie familieleden 
zijn toen overleden, waaronder mijn pleegmoeder. 
Ook heb ik zelf in het najaar corona gekregen. In 
januari 2021 werd het me allemaal te veel. Ik kreeg last 

van mijn hart en moest het heel rustig aan doen.  
Langzaam ben ik er weer bovenop gekomen. Ik wilde 
nog wel graag naar de houtwerkplaats, maar ik ben 
kortere dagen gaan werken. In het begin ben ik flink 
gaan uitslapen en later naar het werk gegaan, na een 
tijdje ging ik weer op tijd naar het werk maar een uur 
eerder naar huis. 
Wat me goed heeft geholpen is de muziektherapie van 

Leny. Daarbij moest ik ontspannen gaan liggen onder 
een deken. Terwijl ik ademhalingsoefeningen deed liet 
Leny muziek horen. Door die therapie kreeg ik weer 
meer belangstelling voor muziek. Ik speelde altijd wel 
een beetje piano, maar dat heb ik na de therapie 
verder opgepakt. Ik ben toen muziek gaan maken 

samen met Leny en met Tjalling op de xylofoon.  
Ik sport ook graag, fitness en fietsen. Dat ben ik blijven 

doen, maar wel wat rustiger. Omdat ik weinig energie 
had werd het me in huis soms ook te druk. Dan ga ik 
gewoon wat meer op mijn kamer zitten.  
Ik werk nu weer hele dagen, maar wel in mijn eigen 
ritme. Ik sta wat later op, maar zorg er dan wel voor 
dat ik om negen uur op het werk ben. Ik vind dat het 
nu weer heel goed met me gaat.” 

               Rienk Lambeck,  
bewoner in de Juniperus 
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Bij de bewoners/dagwerkers krijgt een hoge waardering: het zorgplan, de hulp van de 
medewerkers in het omgaan met anderen, de begeleiding door de werkplaatsleider en  
het leren van nieuwe dingen.  
Bij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers krijgt een hoge waardering: tevredenheid 
over de persoonlijk begeleider en de werkplaatsleider, meepraten over veranderingen in 
het zorgplan, veiligheid in de woonruimte en de hulp die de medewerkers bieden.  
In grote lijnen zien we dus dat er veel waardering is voor de begeleiding door de 
medewerkers en voor het zorgplan, waarin de begeleidingsafspraken zijn vastgelegd. 
 

Zowel bewoners als ouders/vertegenwoordigers zijn tevreden over de woonruimte, maar 
de bewoners wensen meer privacy. Nader onderzoek leert dat het daarbij met name gaat 
over privacy op de eigen kamer. Daar zijn stappen in gezet in de vorm van afspraken in de 
woonhuizen over kloppen voor het binnenkomen. De effecten van deze afspraken zullen 
moeten blijken. Belangrijk voor de kwaliteit van leven is ook de invulling van de vrije tijd 
en het onderhouden van contacten. Er is waardering voor de hulp en inzet van de 
begeleiding op dit vlak, maar de ouders/vertegenwoordigers zien graag dat er meer 
activiteiten worden ondernomen na corona.  
De punten waarbij de tevredenheid hoog is willen we versterken. 
 

We zijn zeer tevreden over de resultaten, maar als we de conclusies op een rij zetten zien 
we ook verbeterpunten, die in 2021 opgepakt zullen worden. Sommige verbeterpunten 
worden uitgewerkt op het niveau van het woonhuis, andere op een overstijgend niveau: 
- Activiteiten in de buurt en in vrije tijd; dit zal zowel overstijgend als ook per woonhuis 

worden bekeken.  
- De medewerkers houden zich aan de afspraken. Op dit punt is de tevredenheid van de 

bewoners gedaald van 73% naar 62%, bij een benchmark van 76%. Bij de ouders daalt 
deze score in de loop van de jaren, van 83% in 2018 naar 75% in 2021. Het vraagt in de 
breedte nader onderzoek om een beeld te krijgen van wat de oorzaken zijn van de 
dalende ontevredenheid. Dat wordt in gang gezet door de clusterhoofden. 

- Tevredenheid over het eten; de uitkomsten worden met de keuken afgestemd en er 
wordt onderzocht waar de onvrede vandaan komt.  

- Bewoners zijn vaak niet tevreden over deelname aan de jaarfeesten en de 
dagopening. Dit punt is een belangrijk onderwerp bij de evaluaties en verbeterpunten 
in de werkgroep het culturele leven. 

Deze punten zullen worden uitgewerkt in de jaarplannen van de teams in de woonhuizen. 
Een voordeel van een jaarlijks onderzoek is dat er na iedere evaluatie van het proces er 
verbeteringen in de uitvoering kunnen worden doorgevoerd.  
 

Naast de resultaten op het niveau van heel OlmenEs wordt er ook gekeken naar de 
onderzoekresultaten binnen het woonhuis, en natuurlijk ook op het niveau van de 
individuele bewoner. 
In één van de woonhuizen is een aandachtsfunctionaris actief geworden om de 
uitkomsten van het bewonerstevredenheidsonderzoek binnen dat huis te verzamelen en 
te bespreken. Dat heeft geleid tot een aantal interessante verbetermaatregelen, zoals het 
geven van een nieuwe impuls aan de bewonersvergaderingen en het op een andere wijze 
roosteren van medewerkers. 
De vragenlijsten die door de bewoner en door de vertegenwoordiger/verwanten zijn 
ingevuld vormen gespreksstof voor de zorgplanbespreking. Het valt op dat in het 
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bewonerstevredenheidsonderzoek regelmatig dingen aan het licht komen die anders 
wellicht niet zo makkelijk aan de orde zouden zijn gekomen. Een mooi voorbeeld is  
een bewoner die in het onderzoek aangaf dat zij moeite had met het afsluiten van de dag, 
voordat zij naar bed gaat. Dat is meteen opgepakt in het team en nu is er een prettige 
vorm voor het dagafsluiting van deze bewoner met de medewerker die dan werkt. 
 

3.2 Klachten en signalen van onvrede 
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook in OlmenEs gaat er wel eens iets mis. 
Belangrijk is dat 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.  
Uitgangspunt is dat de onvrede en klachten worden behandeld zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar deze zich voordoen. Onvrede en ongenoegens kunnen ook altijd mondeling, 
per telefoon of e-mail kenbaar worden gemaakt bij het betreffende clusterhoofd. 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. 
Klachten worden geregistreerd en ieder kwartaal besproken, 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. Desgewenst kan de klager voor bemiddeling 
een beroep doen op de daartoe door OlmenEs aangewezen externe 
klachtenfunctionaris..  
Als de beschreven interne klachtenprocedure niet leidt tot de gewenste oplossing op, 
dan kan de klager contact opnemen met de geschillencommissie.  
 
In 2021 zijn er vier klachten ingediend. De klachten hadden betrekking op de 
woonsituatie, op  medicatie en twee maal op de begeleiding. Bij de klacht over de 
woonsituatie heeft de externe klachtenfunctionaris een bemiddelende rol gespeeld. Ook 
bij één van de klachten over de begeleiding speelde de klachtenfunctionaris een 
bemiddelende rol. De overige klachten zijn intern opgelost. Uiteindelijk zijn de klachten 
allemaal zonder tussenkomst van de geschillencommissie opgelost. 
 

Overzicht aantallen geregistreerde klachten en signalen van onvrede in de jaren 2019 - 2021 

 
 

Ieder kwartaal wordt tijdens de Vinger aan de Pols-bijeenkomst de stand van zaken rond 
klachten en signalen doorgenomen en gekeken welke acties en aandachtpunten daaruit 
voort zijn gekomen.  
 

Vertrouwenspersonen 
Om de bewoners op een laagdrempelige wijze de gelegenheid te geven om hun 
gevoelens van onvrede te delen zijn er in OlmenEs twee interne vertrouwenspersonen 
voor de bewoners en de ouders/vertegenwoordigers. In 2021 is elf maal een beroep 
gedaan op de vertrouwenspersonen.  Dit varieert van ‘iets in vertrouwen kwijt willen’, tot 
een vraag om hulp. In 2020 wisten nog maar drie bewoners de weg naar de 
vertrouwenspersoon te vinden. De toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon was 
toen een aandachtspunt. 

 Klachten Signalen van onvrede 

2019 0   7 

2020 3   1 

2021 4   0 
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Uit het bewonerservaringsonderzoek kwam in 2020 naar voren dat bewoners vaak niet 
de weg weten als ze hun ontevredenheid bespreekbaar willen maken. In 2021 zijn de 
directeur/bestuurder en een ouder uit de vertegenwoordigersraad in gesprek gegaan 
over wat daarvoor de reden zou kunnen zijn. 
Er is geconstateerd dat de drempel voor het aanvragen van een gesprek best wel eens 
hoog zou kunnen zijn: het is als ouders/verwanten nogal wat als je een 
vertrouwenspersoon inschakelt. Ouders doen dit dus niet zo snel. In het verleden zijn er 
acties geweest om de vertrouwenspersoon onder de aandacht te brengen bij zowel 
bewoners (mondelingen voorlichting in de werkplaatsen) als ouders/vertegenwoordigers 
(het versturen van een flyers). Dat heeft nog niet geleid tot het voeren van meer 
gesprekken. 
Er is een plan gemaakt om de rol van vertrouwenspersoon op een andere wijze inhoud te 
geven; er worden niet alleen gesprekken in vertrouwen gevoerd als er een probleem is bij 
een bewoner, maar de vertrouwenspersoon wordt ook een klankbord, een luisterend 
oor. De beide vertrouwenspersonen geven hier bekendheid aan geven bij koffievisites in 
de woonhuizen en in bijeenkomsten met bewoners. Ook wordt langs schriftelijke weg de 
nieuwe rol onder de aandacht gebracht. In 2022 krijgt dit een vervolg. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Het oogstfeest in september. Gewassen worden van het land gehaald en op een wagen geladen, die op een 
centrale plaats ter decoratie wordt neergezet. 
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4. Samenspel in zorg en ondersteuning 
 

4.1 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.  
In OlmenEs hechten we grote waarde aan het samenwerken in de driehoek bewoner – 
begeleiding – verwant/vertegenwoordiger.  
Om dit thema blijvend aandacht te geven is vanaf 2010 in OlmenEs een werkgroep actief 
onder de naam Samenwerken 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, via de methodiek 
Driehoekskunde. 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. 
 

Een goed werkende driehoek is van belang om goede en passende zorg te kunnen bieden 
aan elke bewoner. Binnen deze driehoek wordt door de medewerker, ouders/verwanten 
en bewoner voortdurend afgestemd hoe de bewoner zoveel mogelijk eigen regie op zijn 
of haar leven kan krijgen en houden en wat daarvoor nodig is.  
Ook in 2021 zijn we dit blijven doen. Teams, ouders/verwanten en de gedragsdeskundigen 
zijn in het najaar samen bezig gegaan om per bewoner in beeld te brengen wat er nodig is 
op het gebied van de eigen regie en welke ondersteuning daarbij nodig is. Daarbij werd 
gesproken over de deelname van de bewoner aan de zorgplanbespreking, zoals 
beschreven in paragraaf 2.1. 
In elke team heeft een aandachtsfunctionaris samenwerken in de driehoek een 
proactieve rol. Hij of zij zorg ervoor dat het onderwerp ‘samenwerken in de driehoek’ met 
regelmaat aan bod komt als agendapunt in de teambesprekingen en jaarlijks op de 
agenda staat bij de teamreflectie en na een zorgplanbespreking van iedere bewoner.  
De samenwerking in de driehoek is daarbij ook een vast agendapunt in de 
zorgplanbespreking van de bewoner. 

 
4.2 Het informele netwerk van de bewoner 

Zoals in hoofdstuk 1 uiteen is gezet wordt in OlmenEs vanuit de sociaal-therapie aan 
bewoners de mogelijkheid geboden om onderling contact te krijgen en te onderhouden. 
Dat vindt in het leven van alledag plaats in het woonhuis en de werkplaats waar de 
bewoner verblijft.  
 
In 2020 was de omgang van bewoners met anderen noodgedwongen beperkt. 2021 was 
een jaar waarin de bewoner weer meer de gelegenheid kreeg om sociale contacten te 
onderhouden. In het bewonerstevredenheidsonderzoek is de waardering van de 
bewoners voor de hulp die medewerkers geven bij de omgang met anderen gestegen van 
84 % naar maar liefst 94 %. 
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5. Veiligheid in zorg en ondersteuning 

5.1 Gezondheidsrisico’s van de bewoners 
Vanuit de zorgvisie van OlmenEs is de lichamelijke gezondheid van groot belang. Het 
lichaam van de mens heeft zorg nodig. 
Juist omdat in dat lichaam bij mensen met 
een verstandelijke beperking vaak de 
belemmerende factoren liggen, gaat het 
hier om een bijzondere zorg.  
Voor bewoners met veel voorkomende 
aandoeningen zoals epilepsie en het 
syndroom van down zijn er structurele 
screenings door de artsen. De afgelopen 
jaren is meer de nadruk komen liggen op 
deze screeningen, om te kunnen 
anticiperen op mogelijke risico’s.  
 

De zorg voor de gezondheid van alle 
bewoners is voor een groot deel gelegen 
in het dagelijkse leven. De leefstijl is 
immers voor een groot deel bepalend 
voor de gezondheid van een mens. Een 
duidelijke dagstructuur en een vast 
leefritme zorgen voor een goede basis. 
Herkenbaarheid in deze structuur en vaste 
momenten op de dag, zoals een 
gezamenlijke dagopening en dagafsluiting, 
geven vorm en houvast.  
Voor een gezonde afwisseling tussen werk 
en rust hebben de bewoners op 
werkdagen een pauze tussen 12.00 en 
14.00 uur. Goede biologische voeding met 
maaltijden uit de eigen centrale keuken 
die veelal zijn bereid met producten van 
eigen land vormen ook een essentiële 
basis voor een goede gezondheid en 
weerstand. Waar nodig wordt die 
weerstand bij bewoners verder vergroot 
door middel van supplementen zoals 
vitamine D of C, dit op voorschrift van de 
antroposofisch arts van OlmenEs.  
 

Net als 2020 was ook 2021 een bijzonder 
jaar voor de medische dienst in het 
Therapeuticum. De pandemie was nog in 
volle gang. Een groot verschil was de 
beschikbaarheid van vaccins.  
Eind januari is de medische dienst, ondersteund door veel geledingen van OlmenEs, 
begonnen met het vaccineren van bewoners. Eind februari hebben alle bewoners die dat 
wilden de tweede vaccinatie gekregen. Dit gaf rust, omdat we ons minder zorgen 

“Ook in 2021 werd het werk in de behandelkamer voor 
een groot deel bepaald door corona. Als 
verpleegkundigen werden er werden voortdurend vragen 
gesteld aan mij en de andere verpleegkundigen. De 
mensen die ons belden verwachtten dat we alles wisten. 
Maar vaak werden ook wij overvallen door nieuwe 

ontwikkelingen. 
We waren veel bezig om alle informatie op een rijt te 
zetten en onze werkwijzen op af te stemmen. Wat dat 
betreft zorgde de vaccinatie voor een doorbraak. Toen 
werd het perspectief een stuk duidelijker. Het toedienen 
van de vaccins was een hele operatie. Alle woongroepen 
kwamen in twee prikdagen naar de zaal, waar de 
bewoners volgens een planning werden geprikt.  
 
Naast corona ging het gewone werk ook door, maar dat 

was niet zo veel als anders. Het was frappant dat er op de 
een of andere manier minder bewoners met klachten 
waren. 
Als verpleegkundige kom ik normaalgesproken 

regelmatig even in de woonhuizen, maar het afgelopen 
jaar waren we veel voorzichtiger. Er was minder ruimte 

voor spontane acties.  
In het Therapeuticum hadden we veel steun aan elkaar. 

Onze huisarts Rigobert van Zijl was altijd bereikbaar en 
voelde altijd dichtbij.  
 
Het spannende aan die tijd was dat je in de 

behandelkamer het gevoel had dat je het niet in de hand 
had; ineens was er ergens weer een besmetting. Door de 

vaccinatie was het niet meer zo spannend of mensen erg 
ziek zouden worden. Toen in het voorjaar het aantal 
besmettingen sterk afnam gaf dat een opluchting. Pas in 
die periode van rust merkte ik bij mezelf welke spanning 
ik al die tijd had meegedragen..” 

Rina Smit, verpleegkundige 
 

 
       FOTO 
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hoefden te maken over de ernst van de klachten bij een coronabesmetting. OlmenEs was 
er snel bij met vaccineren; op 27 februari werd de tweede prik al aan de bewoners 
toegediend. Ook het toedienen van de booster ging vlot. Op 6 december hadden alle 
bewoners die dat wilden een boosterprik gekregen. 
Maar tussen januari en december is er veel gebeurd. Lockdowns, maatregelen, wel 
bijeenkomsten geen bijeenkomsten, sporten wel of niet. Net als in de rest van Europa 
worstelden we met de vraag : hoe gaan we dat toepassen in OlmenEs? De medische 
dienst heeft bij de beoordeling en besluitvorming over het beleid binnen OlmenEs een 
belangrijke rol in gehad. Ook in de voorlichting naar ouders/verwanten en medewerkers 
heeft de medische dienst een belangrijke rol gespeeld, door een tweetal webinars te 
organiseren en op deze wijze te informeren en de gelegenheid te geven tot het stellen 
van vragen. Deze werden goed bezocht en gewaardeerd. 
 

Ook de therapeuten hebben hun inzet getoond door zoveel mogelijk de therapieën door 
te laten gaan. Dat vroeg om creativiteit. In de zomer toen het virus ver weg leek en er 
weer veel mogelijk was heeft het Therapeuticum een corona hersteldag georganiseerd 
voor de bewoners, waarover meer is te lezen in paragraaf 1.1. Het was fijn om weer 
gezamenlijk als onderdeel van de gemeenschap te bewegen. 
In de tweede helft van 2020 zijn de ondersteunende diensten in OlmenEs geëvalueerd, 
waaronder het Therapeuticum. Omdat het veel tijd en energie kostte om de normale 
werkzaamheden zo goed mogelijk vorm te geven is het auditteam gevraagd om 
interviews te houden met de ‘klanten’ van het Therapeuticum. De opbrengst hiervan 
zullen begin 2022 geanalyseerd worden en een plek krijgen in het jaarplan 2022.  
 

5.2 De ouder wordende bewoner 
In 2020 was het 26 jaar geleden dat de eerste bewoners in OlmenEs zijn komen wonen. 
De twintigers en dertigers van toen bereiken inmiddels een leeftijd dat 
gezondheidsrisico’s bij de ouder wordende bewoners een punt van aandacht geworden 
zijn. In 2013 is een werkgroep Ouderenbeleid geformeerd om de zorg in OlmenEs af te 
stemmen op de behoeften van de ouder wordende bewoner. De visie op het 
ouderenbeleid is in 2020 verder vormgegeven en uitgewerkt in een Beleid ouderenzorg.  
Onze visie en streven zijn dat bewoners in OlmenEs kunnen blijven wonen en werken en 
tot het eind van hun leven liefdevol begeleid worden door familie en begeleiders. Maar 
daar waar in uitzonderlijke situatie de zorgvraag het aanbod overstijgt zal gezocht 
worden naar de best mogelijke oplossing buiten OlmenEs. De werkgroep heeft in kaart 
gebracht welke psychische- en gezondheidsrisico’s een rol kunnen spelen bij de ouder 
wordende bewoners en wat er nodig is op het gebied van preventie, deskundigheid van 
personeel, huisvesting en hulpmiddelen om het beleid op de langere termijn in de praktijk 
vorm te geven.  
De werkgroep Ouderenbeleid is een zogeheten monitoringwerkgroep. De taak is om alles 
rond de zorg voor de ouder wordende bewoner in kaart te brengen en onder de 
aandacht te brengen.  
In 2021 was er een vergadering met vertegenwoordigers van verschillende 
zorginstellingen in Friesland. Daar is gesproken over een passend aanbod voor de ouder 
wordende bewoner met een verstandelijke beperking. Een conclusie was dat we wellicht 
baat hebben bij een gezamenlijk mobiel team van verpleegkundigen. Dit kan voor 
OlmenEs in de toekomst inderdaad interessant kan zijn. 
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5.3 Veilig gebruik van medicatie  
In 2021 zijn we doorgegaan met het continu verbeteren van de medicatieveiligheid. De 
periodieke overleggen met de apotheek zijn na 2020 weer opgestart. Ook brengt de 
apotheek steekproefsgewijs bezoeken af in de woningen om te onderzoeken of er veilig 
met medicatie wordt gewerkt. Opslag van medicatie in het woonhuis en gebruik van de 
aftekenlijsten zijn daarbij aandachtspunten, evenals het delen van de medicatie volgens 
de richtlijnen.  
Naast het afleggen van deze bezoeken geeft de apotheek ook les aan de medewerkers. 
Daar waar het in het verleden klassikaal plaatsvond is dat nu verplaatst naar de  
woonhuizen. Er wordt een algemene les gegeven en er is ruimte voor specifieke vragen 
over onderwerpen die in het desbetreffende woonhuis spelen. Dit is een mooie 
aanvulling. Ook hier is in de tweede helft van 2021 weer mee begonnen. 
In ieder team van een woonhuis zit een aandachtsfunctionaris medicatieveiligheid. Deze 
heeft in het woonhuis overkoepelende aandacht voor de procedures op het gebied van 
medicatie en medicatieveiligheid. Jaarlijks zijn er vijf bijeenkomsten met de 
aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid, waar ook de verpleegkundigen, de 
stafmedewerker zorg en de portefeuillehouder medicatieveiligheid bij aanwezig zijn. In 
de bijeenkomsten wordt stilgestaan bij actuele vraagstukken en is er ruimte voor het 
bespreken van casuïstiek. 
De bekwaamheid van medewerkers wordt geschoold door middel van e-learning, 
waaraan een toets is verbonden. Na feedback van de medewerkers is ervoor gekozen om 
de e-learning nog meer te laten aansluiten bij OlmenEs. De nieuwe e-learning is vanaf 
2022 beschikbaar. 
 

Medewerkers in de zorg geven medicijnen of voeren verpleegtechnische handelingen uit 
als ze daar goed op zijn ingewerkt en als de verpleegkundige een 
bekwaamheidsverklaring heeft gegeven voor het verrichten van die handeling. 
Om beleid voor medicatieveiligheid te ontwikkelen is een Werkgroep medicatie ingericht, 
waarin de arts, verpleegkundigen, stafmedewerker, apotheek en hoofd Therapeuticum 
zitting hebben.  
Bij analyse van de medicijnincidenten is duidelijk geworden dat een groot deel van de 
fouten plaatsvindt op het moment van het aftekenen van de medicatie. Dat is een 
controlemoment waaruit fouten kunnen ontstaan als deze niet goed wordt uitgevoerd. 
Na onderzoek heeft de commissie het advies gegeven om het aftekenen door middel van 
een app te automatiseren. Dit wordt geïmplementeerd in 2022. 
 
       5.4         Mondzorg 
Vanaf 2020 zijn een aantal verbeteracties op het gebied van mondzorg ingezet. Binnen 
ieder team van een woonhuis is een medewerker als aandachtsfunctionaris mondzorg 
benoemd. Deze aandachtsfunctionaris coördineert alle zaken rondom mondzorg binnen 
het team. Ook heeft de mondhygiënist een recall-systeem ingezet waarin een overzicht te 
zien is over de gezondheid van de mond. 
In 2021 was duidelijk dat de aandacht voor de communicatie een goed resultaat begon te 
krijgen. Met de aandachtsfunctionaris als contactpersoon in het woonhuis is de 
overdracht aan informatie veel beter afgestemd.  
In 2021 heeft de mondhygiënist voor alle bewoners poetskaarten gemaakt. Met deze 
poetskaart heeft een medewerker tijdens het verlenen van mondzorg alle 
aandachtspunten bij de hand. In de zomer zijn de poetskaarten geleidelijk geïntroduceerd 
en de resultaten werden snel zichtbaar. Ook worden er poetslessen gegeven in de teams 



28 

 

van de woonhuizen. De medewerkers weten steeds beter waar ze bij de mondzorg op 
moeten letten.  
De resultaten van deze toename aan kennis bij de medewerkers zijn zichtbaar. Bij de 
behandelingen constateert de mondhygiënist steeds minder bloedingen in het tandvlees 
van de bewoners. Ook laten de bewoners meer behandeling toe.  
Een andere gerealiseerde verbetering is stroomlijning in de communicatie rond 
bijzondere tandheelkunde. De overdracht aan informatie tussen ziekenhuizen waar 
bewoners voor bijzondere tandheelkunde worden behandeld, de mondhygiënist en de 
aandachtsfunctionaris is verbeterd. De hele werkwijze is nu veel inzichtelijker en 
duidelijker. 

 
       5.5        Veiligheid rond relaties en seksualiteit 
Binnen het kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg is eigen regie van mensen met een 
beperking een belangrijk thema. Een aandachtspunt hierbij is het omgaan met relaties, 
intimiteit en seksualiteit. Het 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, 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. Het voorwerk dat in 2018 is gedaan heeft in 2019 
zijn beslag gekregen. 
In 2021 is de werkgroep uitgebreid met deelnemers uit het primair proces. In de 
werkgroep is de focus komen te liggen op de gezonde seksualiteit van de bewoner. 
Er is in beeld gebracht wat de ontwikkelingsvraag van de bewoner is op het gebied van 
relaties en seksualiteit. 
Eind 2021 is er geïnventariseerd wat de scholingsvragen zijn op het gebied van gezonde 
seksualiteit en op het gebied van grensoverschrijdende gedrag. Dit is opgenomen in een 
scholingsplan van de werkgroep. 
 

 
In september organiseerde het Therapeuticum een dag voor de bewoners om samen terug te kijken op de 
coronatijd.  
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6. Betrokken en vakbekwame medewerkers 
 

6.1 Personeelsbezetting 
Eind 2021 waren er 289 medewerkers in dienst van OlmenEs. Dit is in totaal 214,1 fte. Ten 
opzichte van 2020 is dit een toename van 7 fte.  
 
Stagiaires en leerling begeleiders 
OlmenEs vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan  beroepsopleidingen, met 
name de richtingen Maatschappelijke zorg/Individuele gezondheidszorg. Dat doen we 
door het aanbieden van stageplaatsen en leerlingenplaatsen.  
In 2020 heeft OlmenEs daarom aan zestien BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) 
studenten de mogelijkheid geboden om stage te lopen. Het betrof stages van gemiddeld 
zes tot twaalf maanden, afhankelijk van de opleiding. De meeste stagiaires kwamen van 
een opleiding MBO MZ niveau 3 en 4 of IG niveau 3. 
Een leerling kwam van het Middenkader Engineering. Een aantal van deze leerlingen is 
ingezet als vakantiekracht en een aantal is na het behalen van hun diploma in dienst 
gekomen bij OlmenEs. 
Naast de stageplekken wil OlmenEs ook graag investeren in leerlingenplekken voor BBL 
(Beroepsbegeleidende Leerweg) trajecten. Ieder jaar starten er in principe zes BBL 
trajecten. In februari 2021 zijn drie leerlingen gestart. Gedurende het jaar is het BBL beleid 
aangepast en is besloten te starten met aspirant leerling BBL-traject.  Na het tot ieders 
tevredenheid afronden van dit traject kan de medewerker doorstromen naar een BBL 
traject. Na een speeddate met zestien kandidaten, hebben zeven kandidaten een dag 
meegelopen op een woonhuis. Gezien de arbeidsmarktkrapte en de hoge kwaliteit van de 
aspirant BBL-ers is besloten voor het jaar 2021 alle zeven kandidaten aan te stellen als 
aspirant leerling. De trajecten zijn zeer goed verlopen. In februari 2022 wordt de functie 
van aspirant-leerlingen omgezet naar de functie van leerling en gaan de BBL-ers scholing 
volgen bij een instituut met de antroposofie als grondslag. Eerst niveau 3 met daarna een 
doorstroom naar niveau 4. De ervaring heeft uitgewezen dat de BBL-ers en medewerkers 
die hun opleiding op het instituut met de antroposofie als grondslag hebben gevolgd of 
nog volgen, de ambassadeurs van de antroposofie worden. Hiermee wordt de cultuur 
dieper verankerd in onze organisatie, nu en in de toekomst. 
Zo zullen er jaarlijks nieuwe aspirant-leerlingen starten. De eerste BBL-ers die in 2019/2020 
zijn gestart, hebben hun opleiding in 2021 mogen afronden en zijn doorgestroomd in een 
vacature bij OlmenEs.  
 
Personeelsverloop 
OlmenEs had in 2021 een laag uitstroompercentage (2,6%).  Dit percentage is zelf lager 
dan het jaar er voor! Weinig wisselingen in het vaste personeel werkt positief door op 
zowel de bewoners als de medewerkers. Er is meer tijd om aandacht aan de bewoners te 
geven en tijd voor de onderlinge teambuilding. Dit alles maakt dat de samenwerking 
binnen teams en aandacht voor de bewoners toeneemt, wat de kwaliteit van zorg ten 
goede komt.  
Ondanks de meerdere coronagolven waar ook OlmenEs mee te maken heeft gehad, is het 
nog steeds gelukt om vacatures te vervullen. Soms duurde het wat langer om een 
vacature te vervullen, maar ondanks dat zijn er toch 42 nieuwe medewerkers in 2021 
aangenomen.   
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Verloop medewerkers 
Een overzicht met instroom, doorstroom naar een andere functie en uitstroom onder de 
medewerkers in de jaren 2018 - 2021 in percentages, gemiddeld per kwartaal, en tussen haakjes de 
absolute aantallen.  

 
 

Om de continuïteit in de zorg te kunnen waarborgen in periodes van ziekte en verlof 
wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten en ZZP’ers. Deze externe krachten zijn met 
name ingezet om verzuim op te vangen, maar ook om vaste medewerkers de ruimte te 
kunnen geven verlof op te nemen zodat zij bij kunnen komen van een zware periode.  
Ook waren er naar verhouding veel zwangere 
medewerkers die gedeeltelijk werden vervangen 
door inzet van uitzendkrachten en ZZP’ers. Door 
goede contacten met verschillende uitzend- en 
detacheringsbureaus, konden we 
uitzendkrachten en ZZP’ers voor een langere 
periode aan ons binden, wat de continuïteit ten 
goede kwam. Een aantal uitzendkrachten vond 
het werken in OlmenEs zo prettig dat zij 
overgestapt zijn van het uitzendbureau naar 
OlmenEs. Groot voordeel hiervan is dat zij al 
ingewerkt waren en naadloos in het team 
konden instappen.  
De komende jaren zal de krapte op de 
arbeidsmarkt alleen maar toenemen. Het zal 
steeds moeilijker worden om alle vacatures te 
vervullen, dus zal er nog meer dan nu gekeken 
moeten worden hoe we huidige medewerkers 
gemotiveerd en betrokken kunnen houden, om 
de uitstroom laag te houden en op welke wijze 
OlmenEs nieuwe medewerkers kan aantrekken. 
Met andere woorden hoe zetten we OlmenEs op 
de kaart als een aantrekkelijke werkgever. Het 
nieuwe BBL beleid werkt daar zeker aan mee! 
   
Vrijwilligers 
In 2021 waren gemiddeld 70 vrijwilligers actief in 
OlmenEs. Vanaf 2020 kwamen door corona veel 
van de activiteiten voor bewoners stil te liggen, 
waardoor de inzet van vrijwilligers beperkt is 
geweest. Ongeveer vijf vrijwilligers hebben hun 
werkzaamheden in die periode beëindigd, maar 
in 2021 meldden zich weer nieuwe vrijwilligers.  

 2018 2019 2020 2021  percentage op jaarbasis 

Instroom 4,0 % (41) 4,9 %  (51) 3,5 % (38) 3,6 %(42) 14,8% 

Doorstroom 2,3 %  (23) 1,4 %  (14) 1,5 %  (16) 1,0 % (12) 4,2% 

Uitstroom  4,1 %  (45) 3,0 %  (32) 3,2 %  (35) 2,6 % (31) 10,9 % 

 

“Ik ben al ruim twintig jaar vrijwilliger in OlmenEs. 
Jarenlang was ik chauffeur op de busjes naar het 
sporten.  In 2017 ben ik met pensioen gegaan. 
Vanaf toen kreeg ik meer tijd om iets met de 
bewoners te gaan doen. Ik fiets de afgelopen drie 
jaar iedere week met Geanne op de tandem. Ook 
ben ik gaan werken in de papierwerkplaats. 

Daarnaast doe ik ook nog wel eens iets anders, als 
het  zo uitkomt. De vragen komen vanzelf wel. Zo 
loop ik al jaren mee in de avondvierdaagse.  
In de loop van de tijd ben ik steeds meer ingebed in 
OlmenEs. Ik ken de meeste bewoners en 
medewerkers. Als vrijwilliger heb je een andere 

verhouding met de bewoners dan de 
medewerkers. Je positie is anders, waardoor je er 

luchtiger mee om kunt gaan. Ik heb in al die jaren 
met bepaalde bewoners een band gekregen.  
 

In de coronatijd merkte ik veel verdriet bij de 
bewoners. Veel dingen konden niet doorgaan en 

voor de bewoners was er veel onduidelijkheid. Als 
vrijwilliger kon ik toen door de maatregelen lange 
tijd niet in OlmenEs werken. Gelukkig kan dat nu 
wel weer.  
In mijn werk vind ik het fijn dat ik de mensen 
blijdschap kan geven. Zelf ben ik nooit chagrijnig. 

Het plezier dat ik aan de bewoners geef krijg ik dan 
ook weer terug.” 

Cees Spronk, vrijwilliger 
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Door het betrekkelijk geringe verloop konden in de perioden dat de coronamaatregelen 
werden versoepeld de meeste activiteiten voor de bewoners weer worden opgepakt. De 
continuïteit van soosruimte de Huiskamer en het internetcafé staat wel onder druk.  
Het valt op dat de nieuwe vrijwilligers vaak weten welk soort werk ze graag willen doen. 
Daarbij is duidelijk dat ze ook aan hun eigen ontwikkeling willen werken.  
In overleg met de cliëntenraad is gekeken op welke gebieden de vragen liggen waar 
vrijwilligers bij kunnen helpen. Soms gaat het om individuele vragen van bewoners, 
bijvoorbeeld om één-op-één een activiteit te gaan doen. Aan die vragen is vaak lastig te 
voldoen, omdat dit veel vaardigheid van de vrijwilliger vraagt in de omgang met de 
bewoner.  Het voornemen is om in 2022 ontmoetingen te organiseren met de vrijwilligers, 
zowel bijeenkomsten met een inhoudelijk karakter als feestelijke ontmoetingen.  
 

6.2 Verzuim  
Zoals bij zoveel organisatie is ook in OlmenEs het verzuimpercentage in 2021 door  met 
name Corona toegenomen ten opzichte van 2020; van 4% naar 6,7%. Ondanks deze 
toename ligt het verzuim nog altijd lager dan het gemiddelde uit de branche (7,58 %).  
 

Er is zowel aandacht voor het verzuim zelf als ook voor preventie.  Leidinggevenden zijn 
in goed contact met hun medewerkers en weten vaak al vroegtijdig wat er speelt. Dit 
betekent dat er ook in een vroeg stadium, vaak nog voordat uitval plaatst vindt, gekeken 
wordt wat de medewerker nodig heeft en wordt daar actie op ondernomen. Met name in 
de tweede helft van 2021 hebben de leidinggevenden veel aandacht gehad voor het 
bieden van nabijheid. Vanuit verschillende teams werd aangegeven dat daar behoefte aan 
was. 
 

Aandacht en zorg voor de medewerkers hangt samen met de continuïteit van zorg.  
Immers, als er weinig verzuim is onder medewerkers, zijn er minder wisselingen in 
personeel en dat geeft rust voor zowel de bewoners als het team. Dat is een bewuste, 
beleidsmatige keuze, met oog voor kwaliteit van zorg. Door het verzuim regelmatig te 
monitoren, zijn trends waarneembaar waarop bijgestuurd kan worden, ook preventief. 
Als preventieve maatregel is een workshop door een extern bureau gegeven, om zo van  
elkaar te kunnen horen hoe iedereen de eerste Corona golf heeft ervaren, zowel als 
individu als als medewerker van het team. Er werd gekeken welke ondersteuning een 
ieder hierin nog nodig heeft om de periode af te sluiten en weer gezamenlijk verder te 
kunnen.  Bijna alle teams hebben deze workshop gevolgd. Daarnaast waren er 
mogelijkheden om medewerkers, die uitgeblust waren en tijd nodig hadden om te 
herstellen, tijdelijk te ontlasten.  
 

6.3 Strategisch Personeelsbeleid 
Vanuit het eerder vastgestelde strategische personeelsbeleid is er in meer of mindere 
mate aandacht geweest voor verschillende projecten. Het BBL opleidingsbeleid is volledig 
herschreven en er is een start gemaakt met de keuze van het leermanagementsysteem, 
wat verder uitgerold moet gaan worden in 2022. Sommige projecten hebben vanwege 
corona stilgelegen, maar worden in 2022 weer voortvarend opgepakt. Te denken valt aan 
de evaluatie van de functie persoonlijk begeleider, doelgroepenbeleid rondom intensieve 
begeleidingsgroepen en ouderen  en  het opstellen van een nieuw werving- en 
selectiebeleid.  
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6.4 Scholing en opleiding 
In het opleidingsplan van 2021 stond een groot aantal opleidingen op zowel teamniveau 
als op individueel niveau gepland. Deze opleidingsaanvragen kwamen voort uit 
jaargesprekken van 2020 en zijn gerelateerd aan het strategisch personeelsbeleid. Door 
de maatregelen rond corona konden een aantal interne en externe opleidingen geen 
doorgang krijgen of enkel in aangepaste vorm.  
 
Interne opleidingen 
Ieder kalenderjaar krijgen alle medewerkers de mogelijkheid de cursus ontruiming en 
follow up weerbaarheid te volgen, een verplichte training. In 2021 hebben deze fysieke 
trainingen nauwelijks plaats kunnen vinden door corona. Toch is het mogelijk geweest 
om nog enkele follow up-trainingen weerbaarheid en een aantal herhalingsoefeningen 
van levensreddende handelingen te geven. 
 

De oriëntatiecursus antroposofie voor nieuwe medewerkers die in samenwerking met 
Scillz, een scholingsinstituut met een antroposofische grondslag, is ontwikkeld, heeft in 
2021 drie keer plaats kunnen vinden. De cursus is gegeven door docenten van Scillz en 
heeft één keer fysiek plaatsgevonden en twee keer online. De cursus wordt zowel door 
de deelnemers als OlmenEs als zeer positief ervaren. Om de antroposofie nog meer 
borging te geven binnen OlmenEs is er een start gemaakt om aan iedere cursist een 
buddy te koppelen waar hij/zij terecht kan met vragen. Dit zal in 2022 verdere verdieping 
krijgen.  
 

Om onze nieuwe medewerkers een juiste start te geven, stond er in 2021 vier keer een 
driedaagse introductieprogramma gepland. Dit programma heeft drie keer kunnen 
plaatsvinden. De deelnemers worden over allerlei onderwerpen geïnformeerd en krijgen 
een uitgebreide rondleiding op het terrein. Zowel de interne trainers als de deelnemers 
zien een grote meerwaarde in het introductieprogramma. In 2022 zal de 
introductiecursus worden voortgezet. 
 

Bij het niet doorgaan van de trainingen is er iedere keer een bewuste afweging geweest 
of het verantwoord was om fysiek training te kunnen geven in verband met corona. Het 
voorkomen van verspreiding van het virus en daarmee de gezondheid van de bewoners 
en de medewerkers niet in gevaar te brengen, is hoofdzaak geweest. 
 
Externe opleidingen 
Ondanks het coronajaar hebben een aantal opleidingen voortgang gekregen in 2021. 
Steeds meer instituten zijn in staat om opleidingen online aan te kunnen bieden. Zo is er 
onder andere scholing geweest op het gebied van project management, medilex, 
bedrijfskunde, ARBO, orthopedagogie, interne auditorschap, diverse congressen en 
workshops.  
 
Zorggerichte of agogisch gerichte opleiding 
OlmenEs vindt het van belang dat alle medewerkers die werkzaam zijn in het primaire 
proces een zorggerichte of agogisch gerichte opleiding hebben gevolgd. Een aantal 
medewerkers zijn in 2019 of 2020 gestart met een opleiding op niveau 3 of 4. In 2021 
hebben twee medewerkers de opleiding op niveau 4 afgerond. Tevens zijn er in 2021 twee 
medewerkers gestart met een opleiding op niveau 4. Een aantal medewerkers zullen hun 
opleiding in 2022 afronden. OlmenEs vindt het belangrijk dat medewerkers zich kunnen 
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blijven ontwikkelen. Bijscholen van niveau 3 naar niveau 4 of HBO wordt dan ook 
gestimuleerd.  
 
In 2021 zijn twee medewerker gestart met een management in de zorg opleiding op HBO 
niveau. Ondanks corona heeft de orthopedagoog in opleiding zijn scholing positief 
kunnen afronden.  
 
Opleidingsplan 
Vanaf oktober 2021 heeft tijdens ieder Breed Strategisch Overleg het opleidingsplan van 
2022 op de agenda gestaan. Er is gesproken over wat er OlmenEs-breed nodig is aan 
opleidingen, zowel op teamniveau als op individueel niveau. Er is een stijgende lijn van 
individuele aanvragen te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de scholingsweek in juni houden de werkplaatsleiders zich bezig met uiteenlopende onderwerpen. Bij 
het kunstwerk op de open plek lezen de medewerkers de grondsteenspreuk van OlmenEs.. 
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7. Reflecteren en verbeteren 
 

7.1 Reflectie in teams 
Om het continu verbeteren goed vorm te kunnen geven en het zelforganiserend 
vermogen te kunnen activeren in de teams, is het werken met teamreflectie als 
instrument ingezet.  
 

Nadat in 2020 in OlmenEs vanwege 
corona niet zoveel ruimte voor 
teamreflectie is geweest, waren ook in 
2021 de omstandigheden niet optimaal 
om als team met elkaar te gaan 
reflecteren.  
Toch werd en wordt er wel degelijk 
gereflecteerd. Met regelmaat zijn er 
momenten van reflectie, zoals aan het 
einde van een dienst als een 
medewerker de rapportage schrijft, of 
bij het schrijven van een 
incidentmelding. In de 
teamvergaderingen wordt gereflecteerd 
over de zorg, zowel aan de individuele 
bewoners als aan de groep. 
In 2021 is er met de team in gesprek 
gegaan over het ‘kleiner maken’ van de 
reflectie. Als de medewerkers zich 
bewust worden van de momenten 
waarop ze reflecteren, dan hebben ze 
dit paraat op het moment dat er een 
daadwerkelijke teamreflectie 
plaatsvindt in het kader van het jaarplan. 
Het gaat dan om het creëren van een 
reflectieve cultuur. 
 

In veel woonhuizen en werkplaatsen is 
in 2021 een teamreflectie geweest voor 
het schrijven van het jaarplan, maar de 
resultaten zijn nog lang niet overal 
zichtbaar. Daar vallen nog stappen te 
maken. 
Jaarlijks zijn er een aantal thema’s die in 
de kaderbrief als speerpunt staan 
beschreven en die door de teams op de agenda worden gezet.  De vraag aan de teams is 
dat ze worden uitgewerkt in het jaarplan. Sommige thema’s worden vervolgens in een 
continu verbeterplan gestructureerd uitgewerkt. In de praktijk blijkt dat er nog veel 
stappen te zetten zijn om dit in alle teams goed te doen landen. Thema’s die vanuit de 
kaderbrief in de teamreflecties zijn besproken zijn onder andere mondzorg, 
incidentenanalyse en inspraak door bewoners.  
Het blijkt dat als er veel onderwerpen vanuit de kaderbrief te bespreken zijn, dat dit niet 
leidt tot veel rendement. Het is vruchtbaarder om de reflectie kleiner te maken.  

“Vanaf 2020 hebben we in OlmenEs behoorlijk afgesloten 

van elkaar geleefd. Vanuit die situatie zijn er in de Ginkgo 
een aantal grote stappen gezet.  
Een voorbeeld: omdat veel activiteiten in de avonden en 
weekenden niet door konden gaan waren de bewoners veel 
meer in het woonhuis. Daardoor konden wij hen op een 
andere manier waarnemen. En over die waarnemingen 
gingen we met elkaar in gesprek; daardoor kregen we een 
beter beeld van wat de bewoner nodig heeft. 
In de jaren voor corona hadden we in de Ginkgo al veel 
gedaan om de zelforganisatie in het team vorm te geven, in 

de afgelopen twee jaar is dat verstevigd . Er is een veel 
duidelijker taakverdeling, en er is ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid ontstaan. De persoonlijk begeleider is 
de spil rond een bewoner, maar andere medewerkers in het 

team staan daar nu veel dichterbij. Als er iets gebeuren 
moet is er vaak iemand die dit spontaan op zich neemt, 
zonder dat daarom hoeft te worden gevraagd. Dat geldt ook 
voor de zorg voor de bewoners. In de Ginkgo werken 

persoonlijk begeleiders met veel ervaring. Het is mooi om te 
zien hoe jongere medewerkers met minder ervaring zich 
daarbij aan kunnen sluiten en een stap naar voren kunnen 
zetten. 
In het verleden hadden de bewoners vaak de neiging om erg 

te hangen aan hun persoonlijk begeleider. Met het eigen 
initiatief en de gedeelde verantwoordelijkheden is dat veel 
minder het geval en zie je dat dit veel bewoners meer rust 
geeft” 
           Anja van der Heide,  

persoonlijk begeleider in de Ginkgo 
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Onderwerpen die teams zelf inbrengen hebben meestal te maken met de onderlinge 
samenwerking: communicatie, feedback geven, vergaderstructuur, en dergelijke. Dat 
heeft te maken met de ontwikkeling van het team. 
Voor 2021 is het een punt van aandacht dat teamreflectie vooral gaan over wat je met 
elkaar doet en of dat leidt tot goede zorg. Het gaat dus niet zozeer om hoe je met elkaar 
samenwerkt.  
De teamcoach heeft als rol om in teams aan de slag te gaan met de teamontwikkeling en 
het bieden van ondersteuning op het gebied van zelforganisatie. Het clusterhoofd heeft 
als rol om de teamreflectie in goede banen te leiden het resultaat te bewaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook carnaval werd op een andere wijze dan gebruikelijk gevierd. 
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8. Bestuurlijke reflectie 
 
Het proces om het kwaliteitsrapport tot stand te laten komen wijkt dit jaar af van de 
andere jaren. Dit jaar is, zoals ook de bedoeling is, de visitatie in het begin van het jaar 
geweest, met het meest recente rapport als uitgangspunt. Het is een plezierige 
werkwijze gebleken, omdat zo de feedback die vanuit de collega-organisatie naar voren 
kwam, deels al verwerkt kon worden in het rapport. Denk hierbij aan de feedback 
rondom doelgroep beschrijving of omschrijving onvrijwillige zorg. Het is op deze manier 
een dynamisch document geworden, waar gedurende de periode van schrijven, 
bijstellingen konden plaats vinden om een zo compleet mogelijk beeld te geven van 
zowel proces als inhoud. 
 
Het werken met het kwaliteitskader lijkt steeds meer geïntegreerd te worden. In 
toenemende mate ondervinden medewerkers van OlmenEs dat het actief toetsen en 
werken vanuit het kwaliteitskader niet een taak is die ‘opnieuw erbij’ gedaan moet 
worden, maar de koppeling met de visie en werkwijze vanuit die visie wordt steeds meer 
zichtbaar. 
 

In de gesprekken met zowel Nieuw Woelwijck, die bij de visitatie een bezoek bracht aan 
OlmenEs, als de visitatie die OlmenEs bij de Baalderborggroep verrichte, is zichtbaar dat 
de druk die mensen ervaren om dingen erbij te doen, belemmerend werkt. Dat kan 
processen zoals teamreflecties in de weg staan. 
Het was goed om te lezen dat Nieuw Woelwijck bij OlmenEs een reflectief karkater 
herkende. Dat maakt dat we daarop voort kunnen ontwikkelen en de reflectie klein 
kunnen houden, waardoor het een krachtig instrument wordt om te leren. Het bewust 
reflecteren, het bewust maken waar al gereflecteerd wordt is de eerste stap. Via de 
kaderbrief zullen we jaarlijks de thema`s blijven aanreiken. 
 

Ook de bespreking met de ondernemingsraad kenmerkte zich door herkenning, net als de 
bespreking met de cliëntenraad. De cliëntenraad was vooral nog benieuwd of tijdens de 
collegiale visitaties er voldoende ruimte ervaren is om kritische vragen te stellen of 
kritische punten van feedback aan te leveren. De ervaring vanuit OlmenEs en de leden 
van de cliëntenraad die tot nu toe aan visitaties hebben deelgenomen, zijn hierin positief. 
 

Voor komend jaar zullen we extra aandacht besteden aan het bewust reflecteren op 
gerichte onderwerpen en zal als aanvulling op het onderdeel inspraak een afbakening 
plaats vinden van eigen regie; een definitiebepaling hoe OlmenEs naar eigen regie kijkt. 
Ten aanzien van het bewonerstevredenheidsonderzoek zal na de zomer een andere 
opzet van start gaan waarin bewoners en persoonlijk begeleiders actief benadert worden 
om afspraken te maken over de wijze waarop de vragenlijst wordt afgenomen. Het 
uitgangspunt is dat de lijst voor iedereen is tenzij….; het tenzij zal dan in de toelichting 
worden beschreven. Mogelijk werkt dit positief op de respons en komen daardoor meer 
niet sprekende bewoners aanbod. 
 

Al met al kijken we terug op een geslaagd proces om te komen tot het kwaliteitsrapport 
2021, waarbij we rondom het verkrijgen van de benodigde informatie volgend jaar een 
aangepaste route zullen hanteren. Deze wordt de komende periode verder uitgewerkt. 
 
 
Rob de Breij, 10 mei 2022 


