Kwaliteitsrapport 2018

Voorwoord
Met dit kwaliteitsrapport kijken we terug op het jaar 2018.
Het was een goed jaar. De cliëntbezetting was stabiel en ook
onder de personele bezetting was er weinig verandering.
Het was een jaar van stabiliteit en we konden eindelijk een
keer op adem komen na een best drukke periode.
Rust genoeg om structuren aan te pakken en verder te
ontwikkelen.
We hebben veel geleerd en veel plezier gehad in het
afgelopen jaar.
Veel plezier bij het lezen van dit nieuwe rapport!
Susanne Krisse
Directeur
Haarlo, maart 2019
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Aan het eind van het rapport komt het jaaroverzicht van 2018.
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Daar zijn de uitgebreide versie van het kwaliteitsrapport en het
jaarverslag te vinden.
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Nieuwe missie/visie van De Berkelhof
Stichting De Berkelhof biedt wonen en dagbesteding op een
boerderijerf voor mensen met een verstandelijke beperking.
De cliëntenraad, medewerkers en bestuurder zijn in 2017 al
begonnen met het uitwerken van een nieuwe missie en visie
voor De Berkelhof. Dit was een uitgebreid proces waar veel
mensen bij betrokken waren, zoals bewoners, deelnemers,
medewerkers, ouders en vrijwilligers.
Er werden interviews gehouden en spelletjes gedaan, waarbij
vraagstukken rondom onze normen en waarden, richtlijnen en
visies duidelijk werden.
Met ondersteuning van externe adviseurs is uiteindelijk de
nieuwe missie en visie ontstaan.

In de zintuigentuin
“Het meedoen in de werkgroep is goed bevallen. Ik kon mijn wensen vertellen”
P. Derksen (lid cliëntenraad en werkgroep missie/visie)
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Missie: waar De Berkelhof voor staat:

Visie: wat De Berkelhof wil zijn:

Geborgen zorg

Een plek waar iedereen wordt gezien

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Professionele zorg
Geborgenheid
Veilig en waardig leven en werken
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Samen zorgen met verwanten en directe omgeving
Samen werken met verschillende disciplines
Nieuwe ontwikkelingen zien en volgen
Voortdurend leren met elkaar en van elkaar
De mogelijkheden van het buitenleven nutten
Overzichtelijke kleinschaligheid

Zorgproces/individuele zorg
Zin hebben in het zorgplangesprek.

N

Het zorgplan als middel van eigen regie wordt echt
het eigen zorgplan. Deelnemer/bewoner kan zijn verhaal kwijt en wordt op zijn eigen niveau benaderd.

EN

Voor en/of na het zorgplangesprek de bewoner/
deelnemer interviewen: hoe moet het gesprek
verlopen om de bewoner/deelnemer op zijn gemak te
stellen?
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Verhalen kunnen vertellen met foto en film

genwoordigers en/of begeleider. Gesprekken verliepen
vaak op een heel andere manier: de deelnemer kon
bijvoorbeeld laten zien wat hij/zij kan en wil leren op de
betreffende locatie in plaats van aan tafel zitten en
moeten praten (wat dan niet altijd even goed lukt).
Eigen regie is duidelijker geworden. Ook in kleine
dingen. We gaan op deze manier verder!

Zelf gebakken, trots!!

Een gezonde zelfgemaakte smoothie!

Zorgproces/individuele zorg
Verder met ‘zo ik leef’

N

Beter in kunnen spelen op de verschillende zorgvragen van de subgroepen binnen de woongroep.
Stabiliteit en doelgerichte inzet van gedragsdeskundige en bijscholingen.

EN

Het begeleidingsteam van wonen is opgesplitst in
drie kernteams. Dit is overzichtelijker voor de
bewoner. Er kan goed ingespeeld worden op de
individuele zorgvraag door de begeleiders.
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UA Het was eerst even wennen, maar het is wel een
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Contact met domotica: de tovertafel

vooruitgang. Het is wel jammer dat sommige bewoners
en medewerkers elkaar nu bijna niet meer zien.

Overlegstructuren en wisseling van persoonlijk
begeleiders blijft een aandachtspunt.
Lekker genieten tijdens een uitstapje
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Samen koken en proeven

Onderzoek/wat vind ik ervan
Toetsing tevredenheid wonen

AN

PL
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DO

Er waren veranderingen rondom het begeleiderschap, met name rondom de verdeling van de
persoonlijk begeleiders. Ook is er een regelmatige
overlegstructuur voor bewoners gekomen. Is dit echt
een verbetering voor de bewoners? We willen dit
graag te weten zien te komen!
De betrokken bewoners worden doelgericht met een
toetsing tevredenheid bevraagd. Bij het samenstellen
van de vragen en de opmaak rondom begrijpelijkheid is de cliëntenraad betrokken.
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TI Iedereen heeft hieraan meegedaan. Er is een goed
A
U

AL
V
E

E
TI

AC

8

“Het blijft zoeken naar de beste manier
om de persoonlijke belevenis te toetsen.”

beeld ontstaan. De ontwikkeling wordt duidelijk als
vooruitgang ervaren. Wel zijn er knelpunten naar
voren gekomen.

Een verbeterpunt is het organiseren van activiteiten
die groep overstijgend zijn, zodat iedereen elkaar
zou kunnen ontmoeten. Hierdoor zien ook de
begeleiders de overige bewoners nog met regelmaat, zodat de begeleidingssituatie bij ziekte etc.
stabiel blijft.

P. Schröer (cliëntenraad)

Niet in dezelfde groep, maar wel samen

Onderzoek/wat vind ik ervan
Toetsing dagbesteding

Het aanbod en de samenstelling wordt door de
werkgroepen van de dagbesteding bekeken.
Eerste stap: aan de deelnemers vragen wat zij willen!
De begeleiders hebben een enquête op deelnemer
niveau gehouden.

AN

PL

De vragenlijst wordt met iedere deelnemer persoonlijk
ingevuld en met behulp van foto’s en een bezoekje aan
de locatie duidelijk gemaakt. Begeleiders
letten erop dat iedereen de vragen goed kan begrijpen
en de verschillende mogelijkheden kan ervaren.
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De toetsing heeft duidelijkheid geschept. De manier
van vragen kostte wel wat tijd, maar het duidelijke
resultaat was zeker de moeite waard.

De medewerkers konden binnen de werkgroepen
de bezigheden structureren en samen met de deelnemers nieuwe groepsindelingen naar leerwens,
voorkeur en vaardigheid indelen. Ruimtes, zoals de
werkplaats, zijn heringericht.

Zelfreflectie teams
Intervisie team wonen en team dagbesteding

Het team wonen en het team dagbesteding hebben
de tijd, ruimte en ondersteuning om naar hun eigen
functioneren te kijken.

N
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Met ondersteuning hebben beide teams op een
externe locatie een teamintervisie gedaan.
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Met een externe partij werken is goed. Wel is er in
het dagelijkse leven te weinig tijd om samen als team
intervisie toe te passen.

Door te overleggen en de structuur van de
teamvergadering eventueel aan te passen meer
ruimte voor intervisie creëren.

“Vooral het omgaan met feedback van collega’s was belangrijk.
Op een andere manier met elkaar spreken dan in het dagelijks werk.”
A. Nijhuis (begeleider wonen)

10

Collega’s van team dagbesteding en
team wonen tijdens de levende kerststal

Zelfreflectie teams
Doorlopend onderzoek rondom de tevredenheid
van de medewerkers

N
LA
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Er wordt veel gevraagd van de medewerkers op
De Berkelhof. Er zijn wisselende situaties en door de
kleinschaligheid proberen om direct op signalen in te
spelen.
Door middel van een doorlopend onderzoek onder
de medewerkers naast de algemene vragen rondom
tevredenheid, ook actuele vraagstukken bekijken,
zoals rondom de nieuwe groepsindeling of de
structuur van teamvergaderingen.
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Er is veel tevredenheid rondom werktijden,
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werkplezier, ontwikkelmogelijkheden en
samenhorigheid binnen het team. Vragen rondom
druk en belastbaarheid scoorden minder goed.
Dit punt kwam vooral naar voren bij het bekijken van
het ziekteverzuim. Er is inzet van extra personeel,
structureel verbeterde roosterplanning en meer
ondersteuning/advies.

Deelnemers dagbesteding
Extern: 23
Vanuit De Berkelhof: 15
Uitstroom (reden: verhuizing/
overlijden): 2
Instroom: 4
Ziekteverzuim
2017: 7,30%
2018: 2,48%
Landelijk gemiddelde was 5,1%

Vrijwilligers
15 zeer betrokken hulpen
Taken: Vervoer, winkel, werkzaamheden buiten,
schilderles, creatieve ondersteuning en altijd een
vriendelijk woord en glimlach.
Wonen
Stabiel met 17 bewoners

Vergaderingen missie/visie werkgroep 4x

Medewerkers
Dagbesteding: 9 (totaal 4,7 fte)
Wonen: 15 (incl. coördinator zorg)
(totaal 9,0 fte)
Facilitair: 4 (totaal 2,7 fte)
Kantoor: 2 (totaal 1,1 fte)
Directeur/bestuurder: 1 (totaal 1 fte)
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Vergaderingen Raad van toezicht (RVT)
4 keer met bestuurder
1 keer extra rondom kwaliteitsrapport
1 keer zonder bestuurder
1 keer met cliëntenraad
1 keer met personeelsvertegenwoordiger (PVT)
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Ontruimingsoefeningen
Twee keer

Dieren
1 geit is geboren
2 nieuwe konijnen
2 nieuwe ezels

Zintuigentuin
Tellen is niet gelukt – maar er waren duidelijk
meer bezoekers na de heropening!

Verbouwing
In mei/juni vond er bij de structuurgroep een verbouwing plaats.
Door het plaatsen van een dakkapel is er behoorlijk wat ruimte,
licht en uitzicht ontstaan:
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Heropening zintuigentuin
Ontmoeting
Via de provincie Gelderland kon De Berkelhof een subsidiebedrag ontvangen rondom het onderwerp ontmoeting.
De al bestaande zintuigentuin had een make-over nodig.
Er zijn nieuwe ervaringstoestellen geplaatst en de zintuigentuin
biedt nu ook voor mindervaliden een actieve beleveniswereld.
Dit is door herplaatsing van toestellen en een gedeeltelijke
bestrating mogelijk gemaakt. De zintuigentuin werd feestelijk
heropend, waarbij leden van de provincie en gemeente aanwezig
waren.
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Evaluatie meldingen
IMeldingen fouten, ongelukken, calamiteiten en klachten worden direct met
de teams besproken en samen worden acties uitgezet die dan weer worden
geëvalueerd. Soms intern met de teams en zo nodig met externe partners.
Zo worden meldingen rondom medische zaken geëvalueerd met de huisarts,
de apotheker en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
Medicatiefouten

41

Incidenten		

37

(Bijna) ongelukken 30
Er bestaat een intern klachtensysteem, en daarnaast zijn we ook lid van een
onafhankelijk klachtensysteem en geschillencommissie. Er zijn in 2018 geen
klachten en geschillen ingediend.
“Er wordt altijd actie ondernomen als er iets mis gaat en dit
wordt dan weer geëvalueerd. Ik hou ervan als dingen ook echt
aangepakt worden.”
M. Altena (persoonlijk begeleider dagbesteding)
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Samen oefenen tijdens een
BHV/EHBO-herhalingscursus.

Bijna ongeluk: De boom is omgewaaid.

Visitatie
Ons kwaliteitsrapport 2017 is kritisch bekeken door een
kwaliteitsmedewerker van het keurmerk. Zij heeft tijdens de
tussenaudit kennis gemaakt met medewerkers, bewoners en
deelnemers.
Het belangrijkste leerpunt is de omvang van het rapport.
Dit eerste rapport was enorm uitgebreid. In overleg met de Raad
van Toezicht (RVT) en de cliëntenraad is besloten om de omvang
van dit rapport te beperken naar de basis en speerpunten.
De visitator is van mening dat het juist een sterke kant van
De Berkelhof is dat men veel samen doet en dat er een veilige
sfeer is. Dit komt naar haar idee onvoldoende naar voren in het
rapport van 2017.
Andere adviezen rondom opmaak, duidelijkheid en volgorde zijn
gedeeltelijk opgevolgd en meegenomen in deze opmaak.
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Samen op pad, de weg zoeken.

Het rapport wordt even kritisch bekeken!

Te veel wordt onoverzichtelijk.

Reflectie van visitatie, cliëntenraad, personeelsvertegenwoordigers (PVT) en Raad van Toezicht (RVT)
Bij het opstellen van dit kwaliteitsrapport is naar aanleiding
van de opmerkingen vanuit het visitatieverslag geprobeerd om
meer aandacht te leggen op eigen regie.
Eigen regie is namelijk een basisgedachte op De Berkelhof,
het is als vanzelfsprekend. Zoals bij al onze geschreven teksten
is ook in het rapport geprobeerd om minder ingewikkelde
woorden te gebruiken. Informatie is ook vanuit verschillende
bronnen gehaald. Het is belangrijk om in gesprek te zijn en te
blijven en even samen over de dingen heen kijken.
Er is veel mogelijk, omdat De Berkelhof in korte, directe lijnen
is georganiseerd.
Het is wel lastig om organisaties te vinden waarmee we samen
in een bepaald ritme visitaties kunnen houden. Dit omdat er
bijna geen andere organisaties zijn die op vergelijkbare schaal
en kwaliteit bezig zijn met de kwaliteitskaders. We zetten onze
zoektocht naar een geschikte uitwisseling voort. De cliëntenraad, personeel en organisatie kijken uit naar een leerzame
ontmoeting.
Wel waren er diverse uitwisselingsbezoeken rondom kwaliteit
en inhoudelijke informatie met andere instellingen.
De RVT heeft het rapport kritisch bekeken en ondersteunt de
aanpassingen. De raad bedankt iedereen voor de inspanning.
Kerngegevens zijn te vinden in het korte inhoudelijke
jaarverslag op de website.
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Een delegatie vanuit de cliëntenraad kijkt nog een keer goed naar de gekozen foto’s.

Kwaliteitsdoelen 2019/vooruitblik op de speerpunten
Individuele zorg:
•
Uitbouw van communicatiemogelijkheden voor mensen met een beperking
•
Bewustwording van gezond eten/gezonde leefstijl/voorkomen van obesitas
•
Bewegings- en vrijetijdsaanbod verruimen
Wat vind ik ervan:
•
Uitgebreid tevredenheidsonderzoek door een externe partij
•
Uitbreiden medezeggenschap/bevorderen overlegstructuren binnen subgroepen
Zelfreflectie teams:
•
Behouden van bestaand personeel (toerusten, ontwikkelen, mogelijkheid tot het bieden
van mantelzorg en werkdruk als aandachtspunten)
•
Nieuw personeel toerusten en behouden (aandacht voor inwerktraject, werktijden en toerusten op het kunnen werken
met complexe zorgvragen)
Visitatie:
•
Opstellen van kwaliteitsrapport en kwaliteitsplan
•
Visitatiebezoeken met vergelijkbare organisaties voor cliëntenraad en PVT.
Overige punten:
•
Vaststellen beleidskaders rondom duurzaamheid
•
10-jarig jubileum van De Berkelhof!
•
Uitbreiding van het zorgaanbod logeren en ambulante zorg voor cliënten van De Berkelhof.
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Maandoverzicht
JANUARI

IJspret

Leuk gesprek
in de winkel

Voorbereidingen
Valentijnsdag
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FEBRUARI

Wij vieren carnaval en
afscheid... ook dit hoort
erbij
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Maandoverzicht
MAART

Het eerste groen is er weer,
wij kijken er naar uit
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APRIL

Logeren bij de buren terwijl de
dakkapel wordt geplaatst
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De heer Goossens
opent de zintuigentuin

Maandoverzicht
MEI

Voorjaarsschoonmaak
24

Uitzwaaien van de
vakantiegangers

Onderhoud van de paden

Knuffeltijd met de ezels

De moestuin wordt weer leuk
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Iedereen helpt mee

Maandoverzicht
JUNI

Uitstapje

Het geitje is geboren
26

JULI

Spelen op het festival

Samen leren

Vrijwilliger krijgt hulp
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Maandoverzicht
AUGUSTUS

Bezoek van
het “bad mobiel”

Genieten van een
warme zomer
28

SEPTEMBER

Veel feestjes

Op de Berkel

De oogst in de winkel
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Maandoverzicht
OKTOBER

De tovertafel
testen

Samen de lunch klaarmaken
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Appels oogsten

NOVEMBER

Project ‘gezond koken’
gaat van start met de
inloopgroep wonen

31

De kerstcadeaus

Maandoverzicht
DECEMBER

De Berkelhof speelt de levende kerststal in Haarlo
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Fijne feestdagen!
De PVT heeft leuke
kerstpakketten
verzorgd

Lekker! Oud & Nieuw
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De Berkelhof

Haarlosesteeg 4
7273 PV Haarlo
www.deberkelhof.nl
tel.: 0545 - 26 17 22

