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VOORWOORD

2020 is voorbij. En dat is goed zo.
Maar… we hadden wel enorm veel contact met elkaar, we waren we
met z’n allen echt verbonden.

We zullen 2020 nog lang herinneren als het coronajaar.
Alles was ineens anders. Iedereen liep tegen zijn grenzen aan, of
ging er zelfs overheen.

We letten goed op elkaar, iedereen werd gezien. Alles was anders.
Zwaar, maar er waren ook bizar mooie momenten.

Met name voor de bewoners was het een traumatische ervaring.
Geen contact, of slechts weinig, mensen in beschermende kleding.
Sommigen werden behoorlijk ziek, mensen waren bang, overvraagd,
woedend en eenzaam.

Dit kwaliteitsrapport wordt ook anders dan anders. We volgden
minder de procedures en toch behaalden we de doelen van samenwerken, cliëntgerichte zorg, eigen regie, medezeggenschap en zelfreflectie ruimschoots.

Onze mooie doelen en activiteiten waren ineens niet meer belangrijk.
We konden veel niet doen, zoals we het hadden willen doen.
Er waren minder structurele overlegmomenten en vergaderingen.
Er werd minder bezocht en gevierd.

Susanne Krisse
Directeur bestuurder
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De Berkelhof is een kleinschalige zorgorganisatie, gevestigd op een
erf in de Achterhoek. We bieden wonen en dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
De Berkelhof verbindt het kleinschalige, persoonlijke met professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg. De organisatie is dynamisch,
altijd op zoek naar ideale zorg.
Sinds 2015 biedt De Berkelhof zorg in natura (ZIN) via het zorgkantoor (Menzis). Door deze stap te zetten is de organisatie structureel
veranderd.
Nu in het coronajaar herinneren we ons op verschillende punten
weer aan het verleden, waar we een directe, minder formele opzet en structuur kenden. Korte lijnen, en durven schrappen wat op
dit moment niet echt een meerwaarde heeft voor de mensen zelf.
Durven om extra dingen te doen als het nodig is voor de bewoners.
Extra dingen verzinnen en gewoon uitvoeren voor de deelnemers
van de dagbesteding. Proberen om de thuissituatie te ontlasten,
verbinding zoeken en behouden. Inzetten op de persoon.
Efficiënt en daadkrachtig werken, samenhorigheid en oplossingsgericht handelen. Niet bang zijn voor discussie, de weg samen vinden
met familieleden en het netwerk. Elkaar aanvoelen en aanvullen.
In een jaar vol met onzekerheden en grote verantwoordelijkheid
voor het welzijn en de continuïteit van zorg staat de mens centraal
met al zijn emoties.
Dat is De Berkelhof in het kort.
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DE BERKELHOF
IN HET KORT

MISSIE / VISIE

In het coronajaar hielden wij ons altijd vast aan
onze missie:
Geborgen zorg
Op het moment dat veel contacten en structuren wegvielen kreeg geborgenheid ineens ook
nog een andere betekenis. We hebben ons
altijd gefocust op:
Het waarborgen van goede zorg! En dat
was bij meerdere besmettingen en daarbij
veel uitval van collega’s best een uitdaging!
Geborgenheid bieden! Omdat ouders en familieleden niet zo nabij kunnen zijn dan ze
zouden willen, is het bieden van geborgenheid
nog veel belangrijker geworden!
Om dit allemaal te kunnen realiseren is onze
visie een belangrijk handvat:
Iedereen wordt gezien
Dit staat voor de bewoner, de deelnemer
dagbesteding, en zeker ook voor de collega.
Elkaar zien, aandacht geven en de ruimte
geven om jezelf te mogen zijn.
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Juist in deze zware tijd was dit de sleutel tot
succes.

JAARPLAN 2020
EN REALISATIE

Er bestaat een jaarplan voor 2020. Gezien de coronacrisis liep het
echter allemaal anders.
Sommige dingen werden wel gerealiseerd, sommige dingen zijn
uitgesteld. Veel onderwerpen zijn vanuit de doelstelling wel gedaan,
maar volledig anders verlopen dan gepland. Ook zijn er doelstellingen
bijgekomen. Om een goede en veilige zorg te kunnen bieden, moesten
we veel aanpassingen doen en inzet tonen. Er werd dan ook van alles
op kop gezet om zo veel mogelijk te kunnen realiseren. En omdat de
communicatielijnen kort zijn, de samenwerking met het netwerk van de
bewoners en deelnemers goed functioneert én omdat er gewoon fantastische medewerkers werken die er met z’n allen voor gaan, konden
we het ook zo doen. We hebben het dan ook maar niet over wat er niet
gelukt is, maar vooral over wat er wel gelukt is. Het gaat uiteindelijk om
de kwaliteit.
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INDIVIDUELE ZORG

Dagbesteding voor bewoners
Omdat wonen en dagbesteding op één erf plaats
vindt gaat de dagbesteding voor bewoners gewoon
altijd door. Wel in groepen die onderverdeeld zijn per
woongroep. Zelfs tijdens de quarantaine konden we
zo dagbesteding bieden.
Plan:
		
Doen:
		
		
Evaluatie:
		
		
Actie:
		

Bewaken van ritme en houvast bieden 		
door middel van zinvolle activiteiten.
Opstellen van slimme dagprogramma’s
zodat de groepen op het erf veilig per
groep en los van elkaar kunnen werken.
Door de geboden regelmaat en structuur
konden bewoners hun stabiliteit houden/
vinden.
Vaste groepen, vaste begeleiders.
Dit nemen we mee in de toekomst.

Gebruik maken van de eigen mogelijkheden
Het vasthouden aan de dagelijkse structuur was
belangrijk voor iedereen. Het vrij mogen bewegen
op het erf, het gebruiken van de ruimte van het land
en de weldaad. Omgaan met de dieren en lekker
buiten kunnen bewegen.

6

kwaliteitsrapport 2020

Dagbesteding voor externe deelnemers
Dagbesteding bieden en toch contact met anderen vermijden.
Er kwam een nieuwe groepsindeling, andere manier van vervoer en
vaste ruimtes/toiletten per groep etc. Er zijn containerunits gebruikt
om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
Doel: veilige en vaste groepen van deelnemers creëren, die geen
onderling contact hebben, maar wel op een fijne manier van de dagbesteding kunnen genieten.

Uitdagingen en samenwerking
Er moest veel georganiseerd worden. Groepen zijn samengesteld op
basis van logische vervoerscombinaties en woonsituaties. Soms hield
dit in dat de sociale context voor de deelnemers ineens veranderde.
Contact met bewoners was niet meer mogelijk. Zwaaien op afstand,
cadeautjes geven en bellen kon natuurlijk wel.
De meerwaarde was een functionerende dagbesteding en de mogelijkheid om bij besmettingen doelgerichte quarantaine in te kunnen zetten, zonder dat alles direct dicht moest.
Er zijn meerdere externe deelnemers positief getest. Kritisch punt was
het vervoer. Het kostte veel inspanning om dit veilig te organiseren.
Communicatie en samenwerking was een uitdaging. Rondom besmettingen, quarantaines en veiligheid moesten dingen vaak snel geregeld
worden, maar het lukte ons uiteindelijk wel!
De flexibiliteit en belastbaarheid van de deelnemers was bijzonder.
Zij werkten enorm mee en deden er alles aan om toch te mogen
komen. Doelstelling was dan ook vaak plezier maken, gezelligheid
en het verrichten van taken die mensen zelf graag doen.
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Koken op de groep

Effect op de gezondheid

Doelstelling voor 2020 was gezond eten en voorkomen van obesitas.
We werkten met een externe diëtiste. Door de omstandigheden zijn
de woongroepen opgesplitst en in plaats van centraal koken, wordt
er nu op drie groepen zelf gekookt.

Er is een duidelijk effect te zien bij de bewoners die samen
hebben gekookt en gegeten: ze zijn mooi op gewicht gebleven!

Plan:		
		
Doen:
Evaluatie:
		
		
		
		
Actie:
		
		

Daarnaast heeft eten ook te maken met beleving en genot. Weten
wat elke bewoner lekker vindt, of juist niet, de bereidingswijze aanpassen aan de smaak, meer op individuele wensen kunnen ingaan.
Simpel voorbeeld: iemand vindt gekookt groente vies, maar houdt
wel van knapperige wortels en selderij. Dit soort voorkeuren kunnen
best in relatie tot sensomotorische waarneming van de mond staan.

Iedere groep kookt zelf om besmettingslijnen te
beperken.
Een hoop geregel en dat tijdens de vaste dagtaken.
Het is soms wel druk, maar ook gezellig en huiselijk.
We kunnen nu beter ingaan op de wensen en voorkeuren van de bewoners. Er is een beter zicht op de 		
hoeveelheden van de porties en voedselpatronen
gedurende de dag.
Het zou op de één of andere manier beter kunnen
worden georganiseerd, maar het zelf koken biedt veel
beleving en een gevoel van huiselijkheid.

In een kleine groep kan hier eenvoudig op worden ingegaan en kan
er makkelijk vorm worden gegeven aan een gezond eetpatroon binnen de schijf van vijf. Hetzelfde geldt voor fruitschalen etc. die langer
op tafel staan en niet perse als toetje worden geserveerd, maar ook
gewoon als tussendoortje. Het wordt gewoon meer een thuis.
Er zijn natuurlijk ook andere effecten. Een rijk gevulde koelkast is verleidelijk en de begeleiders hebben soms best creatieve oplossingen
moeten bedenken om het voor iedereen goed te doen. Daarnaast
vraagt het veel meer van de begeleider om in aanwezigheid van de
bewoners ook nog eens het eten klaar te moeten maken.

					Daarnaast is onderzocht wat ieder					
een lekker vindt. Het is vaak een
					
vraag van keuzes maken gedurende
					
de week en bijstellen van gewoon					
tes die helemaal niet zo muurvast
					
zijn dan eigenlijk gedacht.

Gelukkig is daar de samenwerking met de dagbesteding, die
alvast voorbereidende werkzaamheden kunnen doen. Zo schillen
de bewoners vaak al zelf hun aardappels bij de dagbesteding,
ter voorbereiding op hun avondmaaltijd. En natuurlijk ook al een
stap daarvoor: eerst zelf de sla en boontjes oogsten in de tuin.
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ZORGPROCES /
INDIVIDUELE ZORG

Inzetten en omgaan met communicatiemiddelen rondom begeleidingsafspraken en
zorgplan
Plan:
		

Inzetten van technologie om elkaar beter
te kunnen begrijpen.

We zijn volgens plan gestart met het nieuwe elektronische
cliëntensysteem (ECD) Mextra. We kunnen nu directer
met het netwerk communiceren, video’s en foto’s veilig
delen en daardoor ook de laaggeletterde bewoner en/of
deelnemer de mogelijkheid bieden om actief te kunnen
rapporteren en lezen. Er zijn nog meer mogelijkheden.
Dit is ontstaan vanuit het project ‘volwaardig leven’
vanuit het ministerie VWS.
Er is een werkgroep (verwanten, medewerkers,
directeur/bestuurder) die daarnaast meedenkt bij het
doorontwikkelen van het ECD en het herzien van de
zorgplannen.
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Technische sprong
Door corona en met name het gevolg, de harde lockdown tijdens het
voorjaar, zijn bewoners en collega’s qua technische kennis met sprongen
vooruit gegaan.
We hadden goed geïnvesteerd in iPads en iPhones om bij de communicatie meer met beeldmateriaal te kunnen. Dit kwam nu mooi van pas!
Voor het videobellen moesten velen eerst over een drempel heen stappen, maar hiermee werken is ondertussen normaal geworden. Overleg
samen met de bewoner, deelnemer en het netwerk verloopt op deze
manier snel en direct. Niet iedereen was hier gelijk handig in.
En sommige gesprekken verlopen face-to-face ook beter. Gevolg hiervan was wel dat lang niet alle zorgplangesprekken door konden gaan
zoals gepland.
In deze zware tijd is met behulp van extern vakmanschap een ‘babbelbox’ ingericht. Op deze manier kon de bewoner via de glazen deur toch
praten met zijn dierbare. Er was een goede geluidstechniek. Dit was in
het begin een beetje vreemd, maar voor sommige bewoners was het
een hele mooie oplossing. Voor anderen was het emotioneel te belastend om elkaar wel te kunnen zien en horen, maar niet te kunnen vastpakken.
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Nieuwe dagbestedingsgroep
Starten met de dagbesteding voor complexe zorg
Plan:		
		
		
		
Doen:		
		
		
		
Evaluatie:
		
		
		

Dagbesteding voor mensen met een
ernstig meervoudige beperking (EMB) en
ouderen met een complexer wordende
zorgvraag.
Iets later dan gepland kon de groep van
start gaan in de ruimte van het voormalige kantoor. Om plek te maken is het
kantoor verhuisd naar de containerunits.
Het gaat prima! Er is een goede samenwerking met familieleden en er is een
zeer betrokken, klein team bijgekomen.
De deelnemers hebben het naar hun zin!
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Begeleiding à la carte
Dit project wordt begeleid en gecoacht door Vilans (kennisplein
gehandicaptenzorg). De titel is: ‘begeleiding in één paar handen!’
Het is onderdeel van de activiteit ‘Volwaardig leven’ in samenwerking
met het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanpak
sluit aan bij het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
Het team verrichtte vooraf veel verkennend werk: werd bevoegd en
bekwaamd rondom de voorbehouden verpleegkundige handelingen,
ging in gesprek met familieleden en het onderwijs, deed huisbezoeken,
werkte samen met betrokken therapeuten en stak uiteraard de handen
uit de mouwen zodat de groep in september kon starten.
Binnen het project bestaat de wens om meer expertise vanuit aanvullende domeinen te implementeren. Hierbij denken we aan fysio- en
ergo-therapie.
Bij de evaluatie geeft het netwerk van de deelnemers aan het als zeer
positief te hebben ervaren dat de weg sámen is bewandeld. Daarnaast
zien we de deelnemer als individu en kijken we naar alle aspecten.
Eigen regie en zeggenschap staat voorop. Samen uitvinden wat iemand
wil en daar rekening mee houden.
Door de externe coaching en regelmatige evaluatie wordt duidelijk hoe
bijzonder de werkwijze van De Berkelhof is. Het inrichten van de groep,
de korte lijnen met de woonsituatie, directe afspraken met therapeuten
en bestuurder en directe korte communicatielijnen zijn namelijk niet
altijd vanzelfsprekend.
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WAT VIND IK ERVAN

Terugblik op 2020 met de cliëntenraad
Er was een tijd geen dagbesteding. Hoe was dat?
Niet leuk, ik kon nergens heen fietsen. Je kan niet de hele dag
Netflixen. Ben er gek van geworden. Kon wel lekker uitslapen.
Toen de dagbesteding weer openging waren de groepen heel
anders ingedeeld en was alles van elkaar gescheiden.
Het was heel fijn dat ik weer mocht komen. Maar ik mis wel mijn
vrienden die nu in andere groepen zitten.
In het najaar begon het weer met corona…
Dat was niet leuk. Ik moest soms ook huilen. Ik vind het werken
met de dieren hartstikke leuk. Dit geeft mij houvast. Het ergste
was als ik weer thuis kwam te zitten. Alleen op mijn kamer.
Ik maak me zorgen om mijn familie dat die corona krijgen.
Was er ook iets goeds?
Uitslapen, en kleuren met de opdrachtboekjes van De Berkelhof.
Ik vond het wel fijn om in kleine vaste groepjes te werken.
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Een ander perspectief:
“In het begin van het jaar schrok ik wel even van de coronapandemie.
Hoe hou je corona buiten de deur met ons als bewoners, die vaak
niet in staat zijn te begrijpen aan welke regels je je moet houden?
We hielden corona dan ook niet buiten de deur, hoe goed de begeleiding en het bestuur ook hun best deden. Dankzij de goede zorgen
van de begeleiding bleef de schade beperkt en zijn de ouderen er van
vrij gebleven.
De beperkingen waar wij mee te maken kregen heb ik als een zegen
ervaren. Het was lekker rustig en ik had minder last van prikkels. Wat
mij betreft mag de lockdown eeuwig duren.”
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WAT VIND IK ERVAN

Informeel contra formeel
Waar bezoek niet of nauwelijks mogelijk was, moesten mensen elkaar vertrouwen om de kwetsbare bewoners de nodige nabijheid en veiligheid te bieden. Dé basis voor een nauwe samen
werking voor de toekomst!
Samen beeldbellen, samen praten over de kleine dingen die net het verschil kunnen maken.
Dagbestedingen en woongroepen zijn veranderd, vaste teams, weinig onderlinge contacten om
besmettingen te voorkomen. Door minder externe contacten is de band tussen de cliënt en de
begeleider veranderd. Begeleiders weten veel beter wat iemand wel of niet nodig heeft, en wat
iemand wel of niet wil.
Binnen de kleinschalige kaders kan worden gezegd dat 2020 een jaar was met buitengewoon
veel medezeggenschap, ook al is deze niet formeel vastgelegd in een onderzoek.
Samen doen was en is het credo.
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ZELFREFLECTIE
TEAMS

Organisatiestructuur en functies
Stabiliteit in kleinschalige opzet
Werken in een kleinschalige opzet vergt altijd een buitengewone inzet
van iedereen. Iedereen wordt gezien, maar iedereen is ook zichtbaar.
Dit houdt wel in dat het uitdagend is om de stabilisatie goed te waarborgen. Processen, kennis en verantwoordelijkheden moeten dusdanig
worden georganiseerd dat de kleine organisatie altijd stabiel is.
Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om directe lijnen aan te houden,
praktijkgericht beleid te voeren en werktevredenheid te kunnen ervaren.
Een eerste stap was het evalueren van de situatie. Het verkennen van
persoonlijke vaardigheden en het toerusten van voldoende kennis.
Er zijn basiskaders opgesteld die de nodige beweegruimte bieden om
samen te kunnen leren. Taken zijn deels herverdeeld en verantwoordingen zijn soms uitgebreid.
Het takenpakket van de teamleiders zorg is uitgebreid op operationeel
gebied. Zij sturen zowel de processen voor de bewoners en deelnemers
als voor de begeleiders. Ook de begeleidersrol in het persoonlijk begeleiderschap is uitgebreid. Meer zelfstandigheid, meer taken en meer
verantwoordelijkheid.
De directeur bestuurder maakt ruimte voor de teamleiders zorg in het
operationele gedeelte, maar blijft verantwoordelijk.
De Berkelhof durft het aan om naast belangrijke kaders en structuur
goed naar individuele interesses en talenten te kijken. Werkgeverschap
betekent ook dynamisch mogen ontwikkelen in samenwerking.
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Personeel toerusten en behouden
Veel nieuw personeel in ongewone tijden
Gedurende de zomerperiode was iedereen redelijk ontspannen.
Daarna volgden er meerdere besmettingen en was er sprake van een
uitbraak. De collega’s dagbesteding die niet ziek waren sprongen
in bij wonen om te helpen de zorg draaiende te houden. Wonen en
dagbesteding werkten geweldig samen. Alle hens aan dek! Voor de
nieuwe collega’s was dit een sprong in het diepe. Binnen de kortste
keren waren ze onderdeel van het geheel. Ze horen erbij en hebben
hun plek gedurende de crisis weten te vinden. Dit is dan ook een
mooie les voor de toekomst: we zijn er ons van bewust dat we elkaar
nodig hebben!

Er begonnen in korte tijd veel nieuwe collega’s. Dit kwam door extra
uren die wij kunnen inzetten vanuit vergoeding toeslag meerzorg en
het opstarten van de nieuwe EMB-dagbestedingsgroep. Door de coronasituatie was het soms
een uitdaging om een medewerker goed te kunnen inwerken.
De bewoners en deelnemers hadden vaak een intensievere zorgvraag, vanwege de situatie. Mensen waren bang, alles liep net even
anders en iedereen moest zijn weg vinden.
We besloten dan ook al snel om de inwerktijd flink te verruimen.
De bewoners hadden gewoon meer tijd nodig om zich bij een
nieuwe medewerker veilig te kunnen voelen. De nieuwe collega’s
waardeerden dit!
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In november kreeg De Berkelhof te maken met een uitbraak van
het coronavirus bij wonen. Binnen enkele dagen waren er meerdere
bewoners en medewerkers besmet. Onderstaande samenvatting
van een collega geeft goed weer hoe het voelde om in deze spannende tijd op de werkvloer te staan:
“Toen er eenmaal mensen waren besmet vond ik dit erg spannend.
Steeds maar volgen of ze zieker werden en hoever het nog zou
gaan. Steeds afwachten wie er nog meer ziek zou worden. Schort
aan, schort uit en veel in je hoofd bezig met volgordes om het maar
zo goed mogelijk te doen. Steeds het rooster moeten veranderen.
Je collega’s moeten vragen om toch weer te komen.
De collega’s dagbesteding die kwamen helpen. Heel fijn! Echte toppers. Ze moesten het gewoon maar gaan doen, terwijl ze eigenlijk
veel liever een beetje ingewerkt zouden worden. Ik zal het gezicht
van Ruud nooit vergeten. Maar hij en de anderen deden het wel
gewoon, waardoor er ruimte kwam bij ons in het team en wij het
beter aankonden.
Ik heb ook echt een samen-gevoel ervaren. We zijn door alle verschillende groepen best wel eilandjes geworden, maar door de
corona heb ik ervaren dat het echt wel schiereilanden zijn.
Ik heb nog weken last gehad na deze uitbraak. Vermoeidheid en de
angst zaten echt in mijn lijf. Gelukkig is dit inmiddels wel een stuk
beter. Ik kan het alleen nog merken wanneer zoals afgelopen week
een collega besmet is en je zelf ineens weer risico loopt, dat het
dan weer spannend wordt. Ik wil het nu echt niet binnen brengen.
Dus het verantwoordelijkheid gevoel is groot.”
Groet Annemieke
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Alle hens aan dek
De snelheid van de uitbraak en de keuze een verschil tussen quarantaine en isolatie te realiseren voor de bewoners
gaven een enorme druk.
Er is een HBO-verpleegkundige aangesteld die samen
met de teamleider zorg wonen de boerderij in zones heeft
verdeeld. Nu konden we veilig werken. Het was knap hoe
snel en doelgericht dit kon.
Gelukkig hoefde er niemand naar het ziekenhuis en is er
niemand overleden.
In oktober was er verdenking op besmetting bij meerdere
bewoners. Zij zijn toen geïsoleerd. Het duurde dagen
voordat tests uitwezen dat het gewoon een griepje was.
In de externe dagbesteding waren er drie keer besmette
deelnemers en de betrokken groep moest in quarantaine.
De mogelijkheden om op locatie te kunnen testen kwamen pas erg laat op gang. Op deze manier was het erg
lastig om de boel goed onder controle te kunnen krijgen.
Uiteindelijk hebben we dit in eigen hand genomen, door
in samenwerking met de huisarts op locatie te testen. De
quarantaine en isolatie is iedere keer weer enorm belastend voor de bewoners en deelnemers. Het was soms
hartverscheurend om te zien hoe mensen ermee moesten
omgaan, die er eigenlijk niets van kunnen begrijpen.
Als kleine organisatie was het een onprettige ervaring om
er redelijk alleen voor te staan. De vele veranderingen van
het Rijksbeleid rondom maskers en beschikbaarheid van
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) was hierbij
zeker niet steunend.
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Maatschappelijke acceptatie
Het deed de medewerkers en familieleden pijn dat de gehandicaptensector vaak buiten beeld bleef bij de media en de maatschappelijke betrokkenheid.
Dit, én de wens om het jaar 2020 op een positieve manier af te
sluiten was de motor voor begeleiders om aandacht te vragen via
het programma Serious Request van 3FM door middel van een
sponsor wandelactie.
Er kwamen mooie interviews op de radio en artikelen in de krant en
op verschillende sites.
De burgemeester opende de wandeling via beeldbellen en gaf het
digitale startschot aan de zes medewerkers van De Berkelhof. Ook
hier was weer saamhorigheid. Vanuit alle diensten waren er wandelaars: dagbesteding, wonen, facilitair, kantoor en directie.
De steun was enorm. Niet alleen financieel, maar ook betrokkenen
die langs de route stonden om de lopers aan te moedigen.
Dit initiatief is in goed overleg door twee medewerkers genomen.
De medewerkers pakken de ruimte die hen wordt geboden en
laten een proactieve houding zien. Ze pakken dingen op en pakken
door. Als het gaat om het geheel maakt de hiërarchie en het werkveld niet uit.
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BOUWSTEEN 4 VISITATIE

De cliënt wordt individueel gezien. Zich blij voelen is belangrijk,
evenals het kritisch kijken naar de eigen referentiekaders kijken als
begeleider zijnde.
Het is duidelijk te merken dat begeleiders meebewegen in de behoeftes. Alles is goed verzorgd, netjes en het ziet er mooi uit, heel
gezellig. Zichtlijnen zijn praktisch en wel overwogen. Het is een groot
geheel en toch is dit voor elkaar gekregen. Alles staat in verhouding
met elkaar.
Bas vindt het beeld van hetgeen hij ziet terug in het rapport.
De uitdagingen zijn goed te zien. Eigen regie op lager niveau. De
doelstellingen sluiten bij de zorgvragen aan.
Astrid van Zon, directeur bestuurder van Urtica de Vijfsprong:
De Berkelhof is tijdens de infecties op de behoeftes van de bewoners
ingegaan. Uiteindelijk heeft de zorg rondom de persoon de volledige
aandacht gekregen. Medewerkers gingen ervoor. Duim omhoog!
De kleinschaligheid en directe lijnen maken veel mogelijk. Het aandurven om de eigen ruimte en de kaders te bepalen, zodat de mens
centraal blijft staan. Dit is een uitdaging. Astrid moedigt het aan
deze weg verder te bewandelen.

Visitatiebezoek

Gezond leven is een uitdagend onderwerp. Ze geeft hints en tips om
dit verder te ontwikkelen.

In verband met de coronacrisis is in overleg met de cliëntenraad en
de personeelsvertegenwoordigers besloten om het geplande visitatiebezoek aan te passen. De Berkelhof ontving op twee momenten
een visiteur, die in gesprek ging met onze directeur bestuurder. Hierna hun bevindingen:
Bas de Greef, directeur bestuurder van Stichting Ela:

De cliëntversie van het kwaliteitsrapport heeft behoorlijk veel tekst,
maar het is wel fijn dat door de aanvulling met het beeldmateriaal
het samen met de bewoner en de deelnemer kan worden bekeken.
De cliënt staat centraal en wordt echt gezien op De Berkelhof!

Het oogt heel rustig voor het feit dat er 32 mensen rondlopen.
Ontspannen, open, gastvrije begeleiders. Kortom, erg positief.
Rust en ruimte is terug te zien. De ontwikkelstappen zijn terug te
zien. De Berkelhof levert een goede kwaliteit van zorg.
22
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Meldingen incidenten en calamiteiten

Wet zorg en dwang

Incidenten agressie en intimidatie: 5
Meldingen worden individueel verwerkt, zo nodig met inhoudelijke
ondersteuning van de gedragsdeskundige.
Ongelukken en bijna ongelukken: 14
Er is gelukkig nergens iets ernstigs gebeurd. Wel is er naar mogelijkheid direct gereageerd om herhaling te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van een andere douchestoel. Ook is te
zien dat het zelf koken soms een uitdaging is en er met veel dingen
rekening moet worden gehouden.
Omgaan met dieren kan een risico zijn. Toezicht is belangrijk, omdat dieren gewoon anders reageren dan een deelnemer verwacht.
Door de nieuwe dagbesteding zijn er vaker valincidenten in verband met de lichamelijke kwetsbaarheid. Afspraken zijn dan vaak
ook individueel.
Medicatie incidenten: wonen 15 - dagbesteding 1
Van deze meldingen zijn er 10 situaties rondom een casus waar medicatie vaak wisselde en er losse medicatie wordt aangereikt. Deze
zijn dus niet in een baxter voorbereid. Deze meldingen worden jaarlijks samen met huisarts, verpleegkundige en apotheker
geëvalueerd. Ten opzichte van afgelopen jaar is er al een enorme
verbetering rondom de medicatie: de meldingen medicatie
incidenten zijn meer dan gehalveerd! In 2021 gaan we werken met
een medicatie controle-app. We verwachten dat er dan nog minder
fouten zullen ontstaan.
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De wet zorg en dwang is nieuw en is geïmplementeerd op
De Berkelhof.
Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg. We gaan er
op De Berkelhof heel bewust mee om. Het is goed om er bij
stil te staan waar wij dingen gewoon doen die de rechten van
de ander misschien beperken.
Als basis zeggen wij “Nee” tegen onvrijwillige zorg. Maar hoe
zit het dan met de veiligheidsgordel die iemand zelf niet kan
openen? Of dat wij bepalen wanneer iemand genoeg heeft
gespeeld op de computer?
Er zijn twee bewoners met toeslag meerzorg die een extra inzet van personeel vragen en nadrukkelijk door de gedragswetenschapper en Arts Verstandelijk Gehandicaptenzorg (AVG)
worden ondersteund. Er is dan ook onvrijwillige zorg in de
zorgplannen van de bewoners opgenomen. Deze wordt regelmatig geëvalueerd volgens het stappenplan van de wet zorg
en dwang.
Binnen deze kaders waren er 35 meldingen van incidenten.
Daarvan is in verband met agressie 13 keer onvrijwillige zorg
toegepast.
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DE BERKELHOF IN CIJFERS

OP 31-12-2020 WERKEN
ER

ER WONEN

18 MENSEN

37 COLLEGA’S OP

DE BERKELHOF.

OP DE BERKELHOF.

DOOR DE TOESLAG
MEERZORG EN DE

VERDELING MEDEWERKERS:
DAGBESTEDING:

NIEUWE

8 PLUS TEAMLEIDER

DAGBESTEDINGSGROEP

17 PLUS TEAMLEIDER
FACILITAIR: 4, WAARVAN 3 IN DE SCHOONMAAK EN 1 KLUSJESMAN.

WONEN:

2 EN DE DIRECTEUR BESTUURDER.
VERDER ZIJN ER 2 WERKPLAATSEN VOOR ‘WERKEN NAAR VERMOGEN’.
KANTOOR:

IS ER

5 FTE

BIJGEKOMEN.

OP DE DAGBESTEDING
KOMEN

25

DEELNEMERS DIE ELDERS
WONEN (NAAST DE EIGEN
BEWONERS).
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HET ZIEKTEVERZUIM WAS DOOR
DE CORONACRISIS HOOG,

7,4% IN 2019
WAS DIT SLECHTS 3,6 %.

NAMELIJK

ER WAREN IN 2020 IN TOTAAL

8 BEWONERS EN DEELNEMERS
BESMET MET CORONA EN 7

MEDEWERKERS.

ER ZIJN

5 CLIËNTENRAADSLEDEN: 1 BEWONER,

2 FAMILIELEDEN VAN BEWONERS EN
2 DEELNEMERS DAGBESTEDING.

WIJ WORDEN ONDERSTEUND DOOR

10

ER ZIJN

3 LEDEN BINNEN DE

PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING.

VRIJWILLIGERS. MET
NAME IN HET VERVOER
EN EXTRA HANDEN BIJ

						DE RAAD VAN TOEZICHT 		

HET VERZORGEN VAN HET

						BESTAAT UIT

BUITENTERREIN,
DE WINKEL, KOKEN EN
HET CREATIEVE AANBOD.
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4 LEDEN.

REFLECTIE CLIËNTENRAAD,
RAAD VAN TOEZICHT EN
PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING (PVT)

2020 was in velerlei opzicht een bijzonder jaar.
Vergaderingen zijn meestal via beeldbellen
gegaan. Dat is een heel andere situatie. Door de
lockdown, de sluitingen, de besmettingen, opening van de nieuwe groep en intensivering van de
meerzorg was het soms best spannend. Het was
vaak een zoektocht naar de juiste weg.
Een afvaardiging van leden van de PVT en de
cliëntenraad hebben zitting genomen in het
crisisteam. Daardoor konden zij hun perspectief
altijd inbrengen en actief deelnemen aan de
beslissingen.
De Raad van Toezicht was op de achtergrond
actief en heeft de bestuurder met raad en daad
bijgestaan.
Momenteel zitten we nog midden in de COVIDsituatie. Wel staat het op de planning om in 2021
de situatie grondig organisatiebreed te evalueren.
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Individuele zorg:
•
Ontwikkelen, inzetten en omgaan met
communicatiemiddelen rondom
begeleidingsafspraken en zorgplan
•
Implementeren van een elektronisch
medicatiesysteem
•
Bewustwording van gezond eten en
gezonde leefstijl
•
Ontwikkelproject ‘begeleiding in 1 paar
handen’/ afsluiten met een werkstuk

KWALITEITSPUNTEN 2021 /
VOORUITBLIK OP
DE SPEERPUNTEN

Wat vind ik ervan:
•
Externe toetsing tevredenheid met een
instrument uit de waaier
•
Samenwerking met ouders / netwerk
•
Cliëntenraad versterken en werkwijze
optimaliseren
Zelfreflectie teams:
•
Duurzame inzet van personeel
•
Opleiden van nieuwe medewerkers en
deskundigheid van bestaand personeel
bevorderen
•
Actiever opleiden van stagiaires
Overige punten:
•
Stappen zetten rondom uitbreiding /
verbouwing
•
Stappen zetten rondom realisatie
duurzaamheidsbeleid
•
Stabilisatie en veerkracht herstellen na de
coronacrisis
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Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4
7273 PV Haarlo
www.deberkelhof.nl
tel.: 0545 - 26 17 22

