Kwaliteitsrapport 2019

Voorwoord
We kijken terug op het jaar 2019.
De Berkelhof vierde haar 10-jarig bestaan!
Een jaar met veranderingen en uitdagingen. We hebben veel gewerkt
aan het bepalen van de richting die we de komende jaren willen
inslaan en hoe deze verder vorm te gaan geven.
Er zijn nieuwe mensen bijgekomen, structuren zijn aangepast en de
kleinschalige organisatie heeft zich zelfs landelijk op de kaart kunnen
zetten door mee te doen bij verschillende projecten.
Dit is het derde kwaliteitsrapport en het is mooi om te zien dat
de cirkel van ontwikkeling duidelijk draait! We kunnen nu gaan
vergelijken. Een voorbeeld hiervan is het tevredenheidsonderzoek
in 2017, met de daaruit voortgekomen verbeteracties en de
verbeteringen die in 2019 meetbaar in het nieuwe onderzoek
naar voren zijn gekomen.
Er wordt geleerd en verder gebouwd op onze opgedane ervaring.
Alle betrokkenen op en rondom De Berkelhof zijn ervoor gegaan en
hebben met veel enthousiasme bijgedragen aan het succes.
We gaan met z’n allen verder en zijn bezig met nieuwe
ontwikkelingen en verbeteringen. Om het doel niet uit het oog te
verliezen is het wel belangrijk om even stil te staan en te kijken naar
wat er allemaal is gebeurd in 2019. Ook om niet te vergeten wie wij
willen zijn. En ja, ook om gewoon lol in het leven te hebben!
Nu is het dus even tijd om achterover te leunen en te genieten van
dit rapport!
Susanne Krisse
Directeur bestuurder
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We zijn gevestigd op een erf in de Achterhoek en bieden zorg voor
volwassenen met een verstandelijke beperking: wonen met een
24-uurszorg en dagbesteding.
De zorg wordt geboden door professionele begeleidingsteams. Deze
worden ondersteund door verschillende externe professionals, zoals de
gedragsdeskundigen. Wat wij zelf niet in huis hebben, huren we in. Het
regelmatige werken met externe partijen houdt ons scherp.
Door de kleinschaligheid en de directe betrokkenheid van de directeur/
bestuurder, door de korte lijnen en veel expertise is het mogelijk om de
zorg individueel toe te passen.
De mogelijkheid van wonen en dagbesteding op één erf is voor veel
mensen met een complexe zorgvraag erg prettig.
Het leven in een natuurlijke, prikkelarme omgeving is voor de bewoners
en deelnemers een weldaad. Er zijn veel aanvragen vanuit mensen met
een verstandelijke beperking in combinatie met stoornissen vanuit het
autistisch spectrum.
De Berkelhof biedt Wet Langdurig Zorg (WLZ) in Zorg in Natura (ZIN)
via het zorgkantoor (Menzis) en er zijn mogelijkheden via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Missie / visie
De vastgestelde missie en visie is in 2019 verder
geïmplementeerd.

Missie: geborgen zorg

Het is de combinatie van structuur, professionaliteit en kennis in
evenwicht met persoonlijkheid en relatiegerichte begeleiding die
De Berkelhof uniek maakt. Dit is niet altijd even makkelijk.
Wij vinden het warme en huiselijke gevoel namelijk net zo
belangrijk als andere meetbare factoren.

Visie: een plek waar iedereen wordt gezien

We proberen iedere bewoner en deelnemer te zien en zo goed
mogelijk te begrijpen. In de volgende pagina’s komt iedere keer
opnieuw terug hoe wij daar mee bezig zijn. Lang niet iedereen
kan schrijven en lezen. Het is voor ons een zoektocht naar
mogelijkheden en instrumenten.
Er is al een klein begin gemaakt: op onze website is een filmpje te
zien waarin we de speerpunten van de missie en visie uitleggen
aan de hand van foto’s. Hierbij zijn de teksten voor slechtzienden
en/of analfabeten te beluisteren.
Kijk op deze pagina voor het filmpje: www.deberkelhof.nl
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Zorgproces / individuele zorg
Inzetten en omgaan met communicatiemiddelen
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Inzetten van technologie om elkaar beter te kunnen
begrijpen.

EN

Er wordt vooral veel meer gewerkt met foto’s en
pictogrammen. De iPad wordt er vaker bijgehaald.
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te maken. De inzet van tijd is enorm en iedereen doet het
weer anders. Er is een hoeveelheid aan mogelijkheden
die net niet geschikt blijken te zijn.

We gaan op zoek naar de mogelijkheid voor een
instrument dat iedereen kan inzien, verschillende
mogelijkheden biedt en niet ingewikkeld is.
Dit onderwerp gaat mee naar 2020!

Zorgproces / individuele zorg
Bewustwording van gezond eten en daardoor voorkomen van obesitas
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Eten samen beleven en met genot leren gezonde
keuzes te maken.

Binnen de dagbesteding is een actieve, leergerichte
tuinbouw aangelegd van zaaien, planten, oogsten,
gezonde voeding bereiden en eten. Op de woongroep wordt dagelijks vers gekookt. Kleine
groepen koken op bepaalde dagen zelf. Advies en
begeleiding wordt via een gespecialiseerde diëtiste
ingehuurd.
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goed: de bewoners vinden het eten minder lekker,
maar ze zijn er wel allemaal blij mee dat er in huis
altijd vers wordt gekookt. Door de samenwerking
tussen wonen en dagbesteding, bewustwording
en inzet van advies vanuit de diëtiste is er al
verbetering.

Een nauwere samenwerking met de bewoners
zelf rondom smaak en voorkeuren. Een betere
afstemming tussen wonen en dagbesteding over het
beleven van eten. Er is een werkgroep opgestart.
Doel is belevenis van gezond eten en kennis
vergroten.

Zorgproces / individuele zorg
Aanbod aan beweging in de vrije tijd verruimen
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Door het bevorderen van bewegingsactiviteiten in
zowel groepsverband als individueel de gezondheid
verbeteren en plezier beleven.

Er vindt regelmatig dansles plaats op locatie.
Hier is veel animo voor.
Bewoners ondersteunen door individuele
sportactiviteiten (bijvoorbeeld wandelen, fietsen)
met regelmaat mogelijk te maken.
Inzet van bewegingsspelletjes met behulp
van de tovertafel.

E
TI De bewoners zijn best tevreden over hun vrije tijd.
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Bij de ondersteuning om leuke dingen te regelen
geeft men zelfs een 10!
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Zo doorgaan! We blijven het aanbod aanbieden en
ondersteunen. De mogelijkheden van het erf en de
tuin kunnen worden benut.
Openstaan voor nieuwe ideeën en invullingen.
Samenwerken met externe partijen.

Wat vind ik ervan
Extern tevredenheidsonderzoek

N

Extern tevredenheidsonderzoek organiseren. Deze in
relatie zetten tot het onderzoek van 2017.

EN

In juni is er een extern onderzoek gedaan. Een
voormalige stagiaire is in gesprek gegaan met
de bewoners. Zij kende de mensen en was toch
onafhankelijk. Dit heeft goed gewerkt.
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A
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Verbeterd ten opzichte van 2017:
• Begrijpelijkheid van het zorgplan en het
zorgplangesprek
• Vrijetijdsbesteding
• Aanbod binnen de dagbesteding
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Meer inzet van begeleiding in de avonduren en meer
aandacht voor het koken. Dingen die goed hebben
gescoord, zoals het gevoel van gehoord worden en
veiligheid, blijven belangrijk en worden niet uit oog
verloren.

Wat vind ik ervan
Uitbreiding medezeggenschap
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Regelmatig overleg in kleine groepen bewoners.
Bij de dagbesteding individueel in gesprek gaan op
zoek naar de wensen.

Er is een vaste overlegstructuur. De uitkomsten
daarvan nemen we structureel mee tijdens de teamvergaderingen. Begeleiders gaan in gesprek en
passen samen met de deelnemers het dagprogramma en de indelingen van de werkgroepen
gedeeltelijk aan.
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de groep waar dit kan. Er waren veel leermomenten.
De deelnemers op de dagbesteding hebben meer
zeggenschap over wat zij willen doen en leren
ervaren. Er is meer medezeggenschap rondom
voedsel, een menuplanning is wenselijk.
Medezeggenschap rondom voedsel wordt
meegenomen in de doelstelling rondom eten.

Zelfreflectie teams
De groep bestaande medewerkers versterken / behouden

N

In gesprek gaan en blijven. Toerusten waar nodig
en werkdruk bewaken. De teams structureel ondersteunen om zich zelfstandig te ontwikkelen. Iedereen
kan als individu tot zijn recht komen.

EN

Er zijn verschillende opleidingen / cursussen
(individueel) gevolgd. Er is ondersteuning ingezet,
gedeeltelijk ook door externe partijen. Er is ruimte
voor individuele afspraken. Er is meer en intensiever
overleg met tijd voor intervisie.
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Er is ingezet op meer tijd voor teams en intervisie.
Organisatiestructuren worden momenteel herzien en
verduidelijkt. Zo weet iedereen weer waar hij/zij aan
toe is.

Zelfreflectie teams
Nieuw personeel toerusten en behouden

N
LA

P

EN

DO

Nieuwe collega’s hebben voldoende tijd om alles
te leren en zich in het team te vinden. Hun kennis
rondom de zorg sluit bij de zorgvragen aan.

Een ruime inwerktijd aanbieden.
Specifieke bijscholingen aanbieden aan de nieuwe
collega.
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ruimere tijd voor het inwerken, maar zeker ook de
tijd voor het inlezen, wordt als positief beoordeeld.
Structureel zou dit nog beter kunnen worden
weggezet.

Nieuw personeel specifiek opleiden vraagt nog meer
inzet, bijvoorbeeld door de inzet van een ‘buddy’ of
de inzet van methodieken zoals videotraining.

Wij krijgen de tijd om elkaar te zi

en

Project volwaardig leven: ‘Begeleiding á la carte’
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het
programma volwaardig leven opgestart. Doelstelling hierbij is het
verbeteren van de gehandicaptenzorg. Vanuit dit programma is
er een extra stap gezet, namelijk ‘Begeleiding á la carte’. Hieraan
doen 35 aanbieders mee die verbeteringen en eigentijdse
oplossingen willen ontwikkelen. De Berkelhof is er bij betrokken
met twee vernieuwende ideeën:
Project 1: begrijpelijk zorgplan
Er wordt gepraat over ‘begeleiding á la carte’, maar hoe kan
iemand iets uit een kaart bestellen als hij/zij niet eens kan lezen?
En, waarom zijn onze zorgplannen in geschreven taal? Bij het
werken rondom communicatie werd duidelijk dat er al veel is
op dit gebied, maar allemaal veel te ingewikkeld en niet voor
iedereen van toepassing. Het is wel interessant dat bewoners
en deelnemers die moeite hebben met taal en schrijven zonder
enige moeite een applicatie als Facebook gebruiken. Waarom
kan het niet op zo’n manier? En dan natuurlijk in een beschermde
web omgeving. Dit zal een directe communicatie kunnen
opleveren tussen de bewoner/deelnemer en zijn/haar netwerk,
vertegenwoordiger, begeleiders, gedragsdeskundige en wie dan
ook die betrokken is rondom het zorgproces!
De werkgroep van De Berkelhof is bezig om de mogelijkheden
te onderzoeken om iets passends te laten ontwikkelen. Helaas is
dit een kostbaar iets. Het is een haalbare samenwerking om te
zoeken naar een partij die hier al mee bezig is en samen met De
Berkelhof verder wil ontwikkelen.
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Project 2: begeleiding in 1 paar handen
De Berkelhof wordt soms benaderd door families die op zoek zijn
naar een geschikte dagbesteding voor mensen met een ernstig
meervoudige beperking (EMB). Daarnaast zijn er bestaande deelnemers en/of bewoners die soms in verband met hun leeftijd last
krijgen van bijkomende beperkingen. Helaas kunnen wij deze zorg
momenteel nauwelijks faciliteren. Er is extra ruimte, inrichting en
personeel voor nodig. Toch is het onze wens om dit wel te kunnen
realiseren. Een belangrijke reden is dat juist de mogelijkheden die
er op De Berkelhof zijn voor deze groep mensen erg fijn zijn.
Het voorstel is dan ook om een dagbestedingsgroep op te starten
waar de begeleiding heel nauw met ouders/vertegenwoordigers
samenwerkt. Mensen met een EMB hebben moeite om zich te
uiten. De begeleider kan een EMB-deelnemer het beste leren
kennen en begrijpen door de hulp van de familieleden.
Soms is er nog andere zorg nodig, zoals verpleegkundige
handelingen. De Berkelhof wil uitzoeken wat daarvan allemaal
op locatie mogelijk is. En in hoeverre de begeleiders kunnen
worden opgeleid en bekwaamd om deze handelingen zelf te
mogen doen. Waarom? Omdat zij de deelnemer kunnen
begrijpen en de deelnemer zich veilig en geborgen kan voelen,
doordat er zo min mogelijk verschillende mensen aan die ene
deelnemer zitten. Natuurlijk moet dit op een verantwoorde manier
gebeuren en de begeleiders moeten er echt voor gaan. Juist het
intensieve samenwerken met het netwerk, externe partijen en het
actief communiceren met de deelnemer is dan ook het extra werkplezier. Het openen van een nieuwe, kleine dagbestedingsgroep
voor deze doelgroep wordt naar verwachting in de zomer van
2020 gerealiseerd.
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MIC’s
Medicatiefouten: 35
Incidenten: 36
(Bijna) ongelukken: 23

Wonen
Volledige bezetting van 17 woonplekken en 1 logeerplek tijdelijk
permanent ingevuld

Dagbesteding
Deelnemers extern: 24
Deelnemers vanuit wonen: 17
Uitstroom: 1
Instroom: 3

Kwaliteit
1x audit Prezo: gouden
keurmerk is verlengd

Raad van Toezicht (RVT)
5 keer vergaderd samen met directeur
bestuurder
1 keer intern vergaderd

Vrijwilligers
16 helpende handen
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Personeel vertegenwoordigers (PVT)
6 keer vergaderd, waarvan:
4 keer met directeur
1 keer met RVT
1 keer intern

Social return
1 werkplek facilitair
1 werkplek klusjesdienst

Ziekteverzuim
2019: 4,59%
Medewerkers
Dagbesteding: 9 + 1 teamleider zorg
Wonen: 17 + 1 teamleider zorg
Facilitair: 4
Kantoor: 2
Directie/ bestuur: 1

Dieren
5 geiten
6 ezels
2 varkens
2 konijnen
28 kippen
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Evaluatie meldingen incidenten en calamiteiten
Soms gaat het mis – ook op De Berkelhof.
Meldingen van fouten en incidenten worden direct opgepakt.
Iedere melding wordt achteraf in het team besproken en de
verbeterstappen worden indien nodig geëvalueerd.
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10-jarig bestaan van De Berkelhof
Op 24 mei is het 10-jarig bestaan van De Berkelhof uitbundig gevierd!
Een goed moment om de bewoners en hun familieleden, deelnemers
en werknemers te bedanken. Ook de vrijwilligers, die al jaren een
enorme bijdrage aan het reilen en zeilen op De Berkelhof leveren,
waren uitgenodigd. Best indrukwekkend om te zien hoe veel mensen
ondertussen betrokken zijn bij De Berkelhof!
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Visitatie

Het realiseren van een visitatiebezoek is lastig

In maart 2020 zou het visitatiebezoek plaatsvinden.
Net voordat het zover was, kwam het coronavirus ook
in Nederland en is alles afgelast.
Er was een visitatieteam samengesteld vanuit mensen van
Urtica de Vijfsprong en Stichting Ela. Dit zijn kleinere zorgaanbieders die op en met een zorg-erf werken en dezelfde kaders
gebruiken dan De Berkelhof.
Afgelopen jaar hebben wij al een visitatie gehad, dus voor ons
is het niet heel erg dat het nu afgelast is. We maken nu het
huidige kwaliteitsrapport af en nodigen de gasten in het najaar
opnieuw uit. Ze kunnen dan kijken hoe wij de dingen vanuit het
kwaliteitsrapport in de praktijk vorm hebben gegeven.
Hun advies nemen we dan bij het opstellen van het kwaliteitsrapport 2020 mee.

Het was moeilijk om organisaties met een soortgelijke omvang
en kwaliteit te vinden voor een inhoudelijke visitatie.
Uiteindelijk is het ons gelukt! De uitwisseling met de anderen
is niet alleen rondom het kwaliteitskader belangrijk.
Veel onderwerpen hebben er wel mee te maken. Werken in
een kleinere organisatie en wel aan de eisen vanuit de WLZ
voldoen is een uitdaging. Bestuur, directie en management
ligt vaak bij één en dezelfde persoon. Net zoals bij grote
instellingen, hebben wij ook te maken met bijvoorbeeld
wisselende situaties en wijzigingen, zoals bij de inkoop of
bij het implementeren van de Wet Zorg en Dwang.
De verbondenheid van de medewerkers met de organisatie
is groot. Men kent elkaar en is er voor elkaar.
Voor De Berkelhof is het waardevol om een visitatieteam te
hebben die de bijzondere manier van leven op een erf herkent
en weet in te zetten. Van elkaar leren en met elkaar reflecteren
maakt ons kwalitatief sterker.
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Reflectie van cliëntenraad, personeelsvertegenwoordigers, Raad van Toezicht en bestuurder
We hebben geprobeerd om het kwaliteitsrapport actiever op
te stellen: eerder betrekken van de cliëntenraad, eerder
betrekken van de personeelsvertegenwoordigers.
Het rapport als een verhaal van de hele Berkelhof.
En weer had dit een uitgebreid boekwerk kunnen worden.
Er is veel meer gedaan en gebeurd binnen het jaar 2019 dan
dat we hier beschreven hebben. We houden het op de kwaliteitsgerichte hoofdlijnen. Daarom is de versie met aanvullende
foto’s belangrijk voor de direct betrokkenen. Hier kunnen ze
zich terugvinden in het geheel.
Het rapport is door de verschillende betrokkenen goed en
kritisch bekeken. Het idee is dat men zich goed kan terugvinden in het rapport. Reflectie op het kwaliteitskader is op
De Berkelhof een proces. De actiepunten worden dan ook
gedurende het gehele jaar gereflecteerd met de cliëntenraad,
de personeelsvertegenwoordiging en de Raad van Toezicht.

Samen nadenken en
en oplossingen vinden
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Kwaliteitspunten 2020 / vooruitblik op de speerpunten
Individuele zorg:
•
Ontwikkelen, inzetten en omgaan met communicatiemiddelen rondom begeleidingsafspraken en zorgplan
•
Communicatie hulp ondersteunende gebaren
•
Bewustwording van gezond eten en voorkomen van ziektes
•
Ontwikkelproject ‘begeleiding in 1 paar handen’/ opstarten dagbesteding voor bijzondere doelgroep (EMB)
Wat vind ik ervan:
•
Interne toetsingen bij deelnemers en bewoners rondom concrete vraagstellingen
•
Uitbreiding medezeggenschap, bijvoorbeeld rondom de menuplanning
•
Betere samenwerking met ouders / netwerk (veel bewoners / deelnemers kunnen niet of nauwelijks voor zichzelf spreken)
Zelfreflectie teams
•
Organisatiestructuur en functies actualiseren
•
Persoonlijk begeleiderschap versterken
•
Nieuw personeel toerusten en (bestaand personeel) behouden
Visitatie:
•
Opstellen van kwaliteitsrapport en kwaliteitsplan met het oog op de uitkomsten van het visitatiebezoek 2019
•
Door blijven zoeken naar vergelijkbare organisaties voor meer visitatiebezoeken met cliëntenraad en PVT
Overige punten:
•
Vooronderzoek rondom de mogelijkheden uitbreiden wonen voor EMB en ouderen VG
•
Aanpassingen van het huidige kantoorgebouw voor nieuwe groep en opknappen wekruimtes in hetzelfde gebouw
•
Inzet op duurzaamheid
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Maandoverzicht
JANUARI

22

FEBRUARI

23

Maandoverzicht
MAART

24

APRIL

25

Maandoverzicht
MEI

26

JUNI

27

Maandoverzicht
JULI
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AUGUSTUS
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Maandoverzicht
SEPTEMBER

30

OKTOBER

31

Maandoverzicht
NOVEMBER

32

DECEMBER
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Maandoverzicht
DECEMBER
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Zomaar wat mooie
beelden...
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Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4
7273 PV Haarlo
www.deberkelhof.nl
tel.: 0545 - 26 17 22

