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INLEIDING 
Elk verhaal telt

Het motto ‘elk verhaal telt’ betekent voor 
medewerkers en teams van Elver dat zij een 
zo maximaal mogelijke eigen regelruimte 
hebben om goede ondersteuning te kunnen 

De naam Elver staat voor ‘elk verhaal telt’ 
waarbij ieder verhaal uniek is. Hierbij gaat het 
om verhalen van cliënten en hun verwanten, 
maar ook die van medewerkers, vrijwilligers 
en andere betrokkenen. 

We begeleiden en behandelen ruim 700 
mensen met een lichte tot zeer ernstige 
verstandelijke beperking. Onze ambitie is om 
de beste zorg te realiseren voor mensen met 
een verstandelijke beperking.

 
Elver heeft als missie:
‘Er zijn om bij te dragen aan een gelukkig 
bestaan voor mensen met een verstandelijke 
beperking.’

Voor ons is ieder mens uniek in zijn behoeftes, 
beperkingen en talenten. Mensen met 
een beperking op eigen wijze helpen om 
eigen regie te voeren en mogelijkheden 
te benutten voor zelfontplooiing, is een 
essentieel onderdeel van goede zorg. In 
deze ondersteuning van mensen met 
een verstandelijke beperking zijn we er 
onvoorwaardelijk, alert en aandachtig. 
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Leeswijzer

In 2018 hebben we ons ontwikkelplan samengevat in een handige drieluik. 
Voor je ligt een aanvullende notitie, te gebruiken als inlegvel. In deze 
notitie geven we in het kort de stand van zaken weer over de ontwikkel- en 
speerpunten van 2018. Naast een terugblik, kijken we ook vooruit met ‘Hoe 
nu verder’. Daarmee zie je de ontwikkelpunten voor 2019. De missie, visie, 
ambitie en het hoe en waarom een ontwikkelplan is uiteraard gelijk gebleven. 
De feiten en cijfers op de achterkant van het drieluik zijn geüpdatet. Omdat 
de belangrijkste punten worden aangestipt is de opsomming niet volledig. 
Wel geeft het een goed beeld dat op allerlei gebieden volop wordt gewerkt 
om onze missie ’Bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor mensen met een 
verstandelijke beperking’ in de praktijk te brengen. 
Naast interne zijn er ook externe ontwikkelingen: 
• Meer onderlinge concurrentie in de sector en in de regio;
• Nieuwe NZa-tarieven;
• Nieuwe wet zorg en dwang;
• VWS-programma ‘Volwaardig leven’; 
• Arbeidsmarktproblematiek; 
• De ‘buitenwereld’ naar binnen halen met onze belangrijkste externe 

belanghebbenden.
• Vraag naar flexibele opvang (logeren, ambulante zorg, parttime wonen).

Uitgebreide informatie vindt je in het volledige Ontwikkelplan Elver op ons 
Portaal of website.

Ontwikkelplan Elver
Update

 

Feiten en cijfers

Aantal bewoners en deelnemers (dagbesteding):

2016:         675 (545/130)

2017:          686 (543/143)
 
2018:         720 (547/173)

Aantal teams en groepen:

         2016     2017   2018
Wonen (teams)         58        59                 60

Dagbesteding (groepen)       86        85                 85

Personele informatie:
  Aantal mw       Aantal FTE      Vrijwilligers
2016    1277            780                315

2017    1219            796                375

2018    1286                      855                     400

   6,57 %    6,14 %

  5,21 %

2016  2017   2018

Ziekteverzuim

Financiële informatie:
     Omzet   WLZ % t.o.v. andere inkomstenbronnen

2016     € 58.473.479,-  92,9%
2017     € 61.966.414,-  91,7% 
2018     € 63.767.541,-  93,0% 

ZZP-typering:
        3-VG        4-VG        5-VG           6-VG         7-VG       8-VG
2016  53  53  106  116  132  85

2017  43  51  103  119  139  88

2018  42  47  103  119  151  85

Aantal cliënten met meerzorg
2016 > 29   2017 > 30  2018 > 46
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bieden aan de unieke cliënten met wie 
ze in direct contact zijn. We vertrouwen 
op hun vakmanschap en deskundigheid. 
Daarbij faciliteren we onze professionals in 
deze verantwoordelijkheid. We stimuleren 
ook dat teams en individuele professionals 
hun specifieke kennis en kunde delen 
met collega’s, evenals hun ervaringen in 
kwaliteitsverbeteringen. 

Dit is het tweede kwaliteitsrapport waarin 
wordt meegegeven hoe bij Elver in de praktijk 
het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vorm 
krijgt. We hebben in dit kwaliteitsrapport 
rekening gehouden met de feedback die is 
gegeven op het eerste kwaliteitsrapport. Dat 
heeft tot gevolg dat verschillende bijlagen 
wat beknopter zijn weergegeven om de 
leesbaarheid te bevorderen. Nog steeds is dit 
rapport een combinatie van feitelijkheden en 
praktijkverhalen. 

Verschillende thema’s uit het kwaliteitsrapport 
zijn ook thema’s die zijn opgenomen in het 
ontwikkelplan van Elver. Dit ontwikkelplan 
is begin 2018 gemaakt. Begin 2019 is hier 
een update  van verschenen. Ook deze is als 
bijlage toegevoegd, evenals de visie van Elver. 
In het ontwikkelplan staan de speerpunten 
die er toe bijdragen dat we de missie en visie 
van Elver in de praktijk succesvol realiseren. 

Daar gaat het om. Maken we waar in de 
praktijk wat we beloven aan mensen met 
een verstandelijke beperking en hun familie? 
Met deze vraagstelling hebben we de externe 
visitatiecommissie van collega aanbieder 
Severinus gevraagd om te kijken in onze 
praktijk. Hun bevindingen zijn opgenomen in 
dit rapport. 

Het Kwaliteitsrapport is ingedeeld aan de hand van de drie bouwstenen 
van het Kwaliteitskader. 

 Hoofdstuk 1:  Zorgproces rond de individuele cliënt (of vanuit de cliënt gezien:  
‘hoe is het voor mij geregeld?’). 

Hoofdstuk 2:  Onderzoek naar cliëntervaringen (‘hoe gaat het met mij?’). 
Hoofdstuk 3:  Zelfreflectie in teams (‘wat gaat goed en wat kan beter?’). 
De samenvatting en verbeterpunten zijn gebundeld in hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 volgen de reacties van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de 
Raad van Toezicht op het Kwaliteitsrapport. 
We eindigen met een nabeschouwing van onze bestuurder. 
De cliëntenversie van dit kwaliteitsrapport, die ook separaat is uitgebracht, is als 
bijlage bijgevoegd. 



HOOFDSTUK 1 
Zorgproces rond de individuele cliënt

leven voor hun bewoners. De ervaringen en 
tips werden in deze krant gedeeld. 
In de pilots zijn onder andere ervaringen 
opgedaan met:
• zeven dagen per week koken op de groep, 
• gewone ontbijtsituatie creëren met 

inzet van de medewerker facilitaire 
ondersteuning,

• boodschappen doen,
• wassen op de woning,
• schoonmaakwerkzaamheden integreren in 

het dagelijks leven.
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Het zorgproces rondom de individuele cliënt 
is een continu proces van interactie tussen 
verschillende zorgverleners met de cliënt en 
zijn of haar familie en andere betrokkenen. De 
afspraken over de zorg die in deze driehoek 
(cliënt-verwant-Elver) gemaakt zijn, worden 
vastgelegd in het ondersteuningsplan. 
Jaarlijks, of zo nodig vaker, wordt het 
ondersteuningsplan geëvalueerd en bijgesteld. 
Het ondersteuningsplan en de bespreking 
vormen daarmee de ruggengraat van onze 
zorg.

In het ontwikkelplan van Elver zijn een 
aantal speerpunten opgenomen die relatie 
hebben met deze bouwsteen. In dit hoofdstuk 
vertellen we over de ontwikkeling op enkele 
van deze speerpunten en vermelden we 
enkele wetenswaardigheden. 

1.1 GEWOON LEVEN

Nadat in 2017 verschillende teams een pilot 
zijn gestart in het project Gewoon Leven, is 
in het voorjaar van 2018 een Gewoon Leven 
Krant uitgebracht. Hierin was te lezen wat de 
verschillende teams hebben uitgeprobeerd ten 
aanzien van het realiseren van een gewoon 
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Al deze pilots waren gericht op het samen 
met bewoners vormgeven aan deze 
huishoudelijke activiteiten die horen bij 
het gewone leven. De ervaringen met 
verschillende pilotteams leerden ons om 
per team te bekijken wat kan en nodig is 
(bijvoorbeeld aanpassingen in een woning) 
om een gewoon leven te realiseren.

afronding van  

de pilotfase in  

het voorjaar
Na afronding van de pilotfase in het voorjaar 
van 2018 is aan alle teams gevraagd om 
samen met collega’s, bewoners en/of 
verwanten op zoek te gaan om nog meer 
inhoud en vorm te geven aan een gewoon 
leven. Uiteraard afgestemd op wat de 
bewoner kan en wil. 
Dit heeft bijvoorbeeld als resultaat gehad 
dat nog meer teams meerdere dagen per 
week of de hele week zijn gaan koken met 
de bewoners in de eigen woning. Teams die 
willen kunnen hiervoor een kookworkshop 
volgen.
Het heeft ook kleinere initiatieven opgeleverd 
zoals tijd en aandacht voor een gezamenlijk 
koffie moment, tafel dekken, tuinonderhoud 
en moestuinen of op kleine schaal samen 
schoonmaken of bedden opmaken.
Enkele teams hebben de stap gezet de 
medewerker facilitaire ondersteuning te 
integreren in het team. Samen kijken ze op 
welke momenten en met wie de bewoners 
mee kunnen doen met huishoudelijke 
activiteiten, bijvoorbeeld het schoonmaken 
van hun eigen kamer. Samen schoonmaken 
als een activiteit voor bewoners. Deze 
beweging willen we in 2019 verder 
doorzetten. 

Mooie voorbeelden zijn gedeeld door ‘het 
gewoon leven moment van de maand’ waar 
bewoners met hun team in het zonnetje 
werden gezet. Het is mooi te laten zien hoe 
trots bewoners zijn dat ze mee helpen en mee 
doen. Het delen van mooie voorbeelden is 
bedoeld als inspiratie voor andere teams.
 
Een ander initiatief is het beter aansluiten bij 
de individuele wensen rondom bedtijden. 
Hiervoor zijn de avonddiensten verlengd. 

Op vraag van teams is een gesprek gestart 
over hoe de extra tijd in de avond uren kan 
worden ingevuld. Het resultaat van dit gesprek 
is uitgewerkt en beschikbaar via het Portaal 
van Elver. De effecten van de verlengde 
avonddiensten op het realiseren van een 
gewoon leven, maar ook de slaapkwaliteit 
en goede daginvulling worden in 2019 
geëvalueerd.

Binnen teams heeft het project geleid tot 
meer bewustwording. Waar kunnen we 
bewoners meer inschakelen en mee laten 
doen of laten mee beleven. 
Ook bij ondersteunende diensten als de 
keuken en linnenkamer is gekeken waar we 
cliënten kunnen inschakelen en mee laten 
doen bij de werkzaamheden. Hierdoor zijn er 
binnen deze diensten nu cliënten ‘werkzaam’.

1.2 INVENTARISEREN SCHOLING- EN 
TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOOR 
BEHOUD EN VERDIEPING KENNIS 
TRIPLE C, LACCS EN EIM-BOL 

Elver kent verschillende doelgroepen die we 
allemaal, met dezelfde onvoorwaardelijke 
ondersteuning, een gelukkig leven willen 
bieden. We gebruiken daarvoor drie 
behandelmodellen: LACCS, EIM-BOL en Triple 
C. Uitleg over de modellen is in de bijlage 
toegevoegd. 

De visie van Triple C past binnen de visie 
van Elver, namelijk: we willen cliënten 
onvoorwaardelijk ondersteunen en zoveel 
mogelijk regie geven, zodat zij een zo 
gewoon en goed mogelijk leven hebben. 
Er zijn momenteel vier coaches die 
teams ondersteunen. In overleg met de 
orthopedagoog wordt een Triple C coach 
ingeschakeld door een team. De Triple C 
coaches coachen de begeleiders op de 
begeleidingsstijl en het dagprogramma van 
de cliënt. Dit kan helpen om de aanpak in 
begeleiding te ontwikkelen of te verbeteren.
De Triple C coaches signaleren dat Triple C 
in de afgelopen jaren op de achtergrond is 
geraakt. Nieuwe medewerkers weten vaak 
niet wat Triple C inhoudt, er is geen basis- of 
herhalingscursus Triple C en er zijn in korte 
tijd vier Triple C coaches gestopt. De kennis 
en kunde van Triple C lijkt niet goed geborgd 
te zijn binnen Elver.

Om dit te verbeteren hebben de Triple C 
coaches ideeën over de toekomst in hun 
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ontwikkelplan voor 2019 beschreven. Ideeën 
zoals: nieuwe medewerkers, leerlingen en 
stagiaires een basistraining laten volgen en 
een periodieke herhaling voor teams die 
een training hebben gehad. Daarnaast is het 
voorstel om zowel de huidige als toekomstige 
coaches een systeemtraining Triple C en 
training in het vak van coachen zelf te laten 
volgen.

In de update van het ontwikkelplan Elver 
is opgenomen dat we de scholing en 
trainingsmogelijkheden intensiveren voor 
behoud en verdieping van kennis en kunde in 
Triple C.
In de concrete invulling hoe dat gedaan zal 
worden, zullen de adviezen van de coaches 
worden betrokken.

1.3 DRIEHOEKSKUNDE

In 2017 zijn er in Arnhem trainingen 
Driehoekskunde gestart. Zowel op teamniveau 
vanuit casussen, als algemene basistrainingen 
Driehoekskunde. De driehoeksconsulent 
van Drienamiek geeft handvatten die 
helpen om goed samen te werken in de 
driehoek. Driehoekskunde beschrijft wat 
er in die driehoeksverhouding van ouders, 
professionals en cliënt gebeurt. 
Vanuit teams kwam steeds meer vraag 
naar de trainingen Driehoekskunde, met 
als gevolg dat in 2018 bijna alle teams 
een basistraining hebben gevolgd. Ook 
worden regelmatig vanuit teams samen met 
verwanten bijeenkomsten Driehoekskunde 

georganiseerd, die begeleid worden door de 
driehoeksconsulent of de orthopedagoog. 
We hebben een beeld dat met verwanten 
meer en intensiever wordt samengewerkt, dat 
hebben we als voorbeeld gezien bij Meerzorg 
aanvragen. Eerder werden verwanten niet 
betrokken bij Meerzorg aanvragen, dat is nu 
vaak wel het geval. We zien ook dat er een 
jongere generatie cliënten woont bij Elver, 
waarvan de verwanten op een andere manier 
betrokken zijn en samenwerking verwachten. 
Op welke manier verwanten betrokken zijn, is 
per cliënt verschillend. 
 
Wat betreft Driehoekskunde is een 
verdiepingsslag nodig. Er zijn (en blijven) 
‘driehoeken’ aanwezig die complex zijn. Hier 
willen we het komende jaar meer aandacht 
aan besteden. Er wordt nu soms vanuit 
emotie en oordelend gereageerd, maar we 
zien vanuit Driehoekskunde dat het ook 
neutraler gezien kan worden. Het gaat erom 
hoe we ermee omgaan, zodat er goede 
ondersteuning kan worden geboden en 
het ook werkbaar blijft. Deze professionele 
houding kan meer versterkt worden. 

Een betere borging van Driehoekskunde kan 
gerealiseerd worden door goede afspraken 
te maken wie welke rol heeft bij Elver. 
Teams zijn zelf verantwoordelijk om een 
basiscursus te volgen. De orthopedagoog 
zet extra expertise in het werken volgens 
de Driehoekskunde in tijdens de evaluaties 
van het zorgplan en tijdens evaluaties in 
het team. Teamcoaches kunnen zo nodig 
helpen als er een verdiepingsvraag is. De 
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het mogelijk om extra geschoold te worden in 
Driehoekskunde. Op die manier verwachten 
we meer op eigen kracht Driehoekskunde 
te kunnen gebruiken en minder gebruik te 
hoeven maken van de externe hulp van de 
driehoeksconsulent. 
Bij nieuwe huisvestingsplannen wordt 
Driehoekskunde ingezet om de samenwerking 
tussen team en verwanten volgens de 
visie op te starten en te bevorderen om zo 
gezamenlijk een goede start te maken. 

maatschappelijk werker kan ingeschakeld 
worden als procesbegeleider in ‘complexe 
driehoeken’. Daarnaast is het wenselijk dat de 
driehoeksconsulent nog steeds benaderd kan 
worden bij complexe situaties en voor advies. 
Deze ondersteuning aan teams en verdeling 
van de rollen moet nog preciezer worden 
ingeregeld en bekend worden gemaakt 
binnen de organisatie. Dat zal in het voorjaar 
2019 worden gedaan. 
Voor orthopedagogen en teamcoaches wordt 

Klompendreef 6 - Driehoekskunde

Eerder werd de zorg overdragen van ouders naar begeleiders: “Doen jullie maar wat 
jullie het beste vinden, wij vinden het goed.” Als wij naar de arts waren geweest met 
een bewoner, werden ouders daarna geïnformeerd. Op termijn zijn er andere, jongere 
bewoners bij ons komen wonen, met andere ouders. Deze ouders hebben een andere 
verwachting: ze willen betrokken zijn, besluiten samen nemen, maar ook soms dingen 
overnemen. Wij als begeleiders volgen dan. Dat is een andere manier van werken, anders 
omgaan met elkaar, op een andere manier samenwerken met ouders. Dat heeft moeite 
en tijd gekost. Maar nu we eenmaal deze denkwijze hebben, vallen veel dingen op zijn 
plek. Het contact met ouders is veel opener geworden. Ouders hebben het gevoel dat 
ze meedoen en voelen zich vrij op de woning, ze komen vaker op bezoek in plaats van 
afwachtend te zijn. 

Voordat we nu een afspraak maken met een arts, hebben we eerst contact met ouders: 
“Hoe denken jullie hierover, zien jullie dit ook of zien jullie dit anders?” We zijn heel 
open naar ouders toe, de overdracht vindt soms plaats naast het koffiezetapparaat. Het is 
belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar. Daardoor hebben wij meer begrip gekregen 
voor de situatie van ouders. 
We ondernemen ook activiteiten met elkaar. We hebben een activiteitenschema gemaakt, 
zodat ouders op de hoogte zijn van geplande activiteiten. Ze kunnen aangeven of en 
wanneer ze mee willen met activiteiten in de vrije tijd. Er is 2 keer per jaar een grote 
schoonmaak op de woongroep samen met ouders en begeleiders, inclusief gezamenlijke 
lunch. 

Soms komen er ook moeilijke situaties voor, dat je je als begeleider afvraagt: “doe ik het 
wel goed, hoe kan ik het anders doen?” We hebben de driehoeksconsulent gebeld voor 
hulp. Met zijn tips konden we beter in gesprek gaan met ouders. Tijdens het gesprek krijg 
je dan weer meer begrip voor de situatie waarin ouders zich bevinden, zodat je je eigen 
houding en benadering naar hen toe kan aanpassen. Ouders zeggen vaak veel, maar het is 
belangrijk om daarna even stil te staan bij wat ze nou eigenlijk bedoelen. 
Binnenkort bekijken we vanuit Driehoekskunde met het team en de driehoeksconsulent 
naar verschillende situaties waarin ouders zich kunnen bevinden. Wat betekent dat nou 
voor hun en wat betekent dat voor onze benadering? 

Het is belangrijk dat de samenwerking in balans blijft, er zijn wel bepaalde grenzen. Niet 
alles wat ouders willen, kan. Dat geldt ook voor ons: niet alles wat wij willen, kan. Zo werkt 
het niet. We zijn onderdeel van een woongroep en van een organisatie. Daarom is het zo 
belangrijk om met elkaar de middenweg te vinden, elkaar tegemoet komen, samen de 
balans hierin te houden. 

Als de relatie niet goed zit tussen begeleiders en ouders, heeft dat invloed op de bewoner/
hun kind. Het is heel belangrijk om je voor ouders open te stellen. Ouders hebben een 
emotionele band met hun kind, dat is niet te vervangen. Samen met onze professionele 
blik, kunnen we samen goed kijken naar wat de bewoner nodig heeft. 
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1.4 IMPLEMENTATIE NIEUW 
ZORGDOSSIER

In het voorjaar van 2017 zijn wij gestart 
met het project om het huidige zorgdossier 
(PlanCare Dossier) te vervangen door een 
nieuw zorgdossier. Kernvraag is daarbij:

‘Wat houdt het ondersteuningsplan 
van de cliënt in en wat hebben 

professionals nodig om dat  
plan uit te voeren?’

We hebben ervoor gekozen dat de behoeftes 
van het primaire proces leidend zijn, omdat zij 
elke dag met het zorgdossier werken en het in 
eerste plaats voor hen ondersteunend moet 
zijn. 
Het uitgangspunt is: iedere cliënt heeft een 
eigen plan met een toekomstbestendige 
omgeving waarin verwanten, begeleiders en 
disciplines met elkaar kunnen samenwerken 
en communiceren. 
Er zijn driehoeken geïnterviewd en  daarnaast 
is uitgezocht wat moet vanuit wet- en 
regelgeving. Met deze uitkomsten hebben we 
ons Programma van Eisen opgesteld. 
Eind 2018 is de keuze gemaakt voor een 
eenvoudig en overzichtelijk zorgdossier, 
Puur van Ecare. De cliënt kan betrokken 
worden bij het opstellen en uitvoeren van 
het eigen zorgplan en het systeem helpt de 

begeleider de dag door. Begeleiders, wettelijk 
vertegenwoordigers en cliënten werken in 
hetzelfde systeem, zodat ze in de praktijk als 
natuurlijke partners kunnen samenwerken. 
Het betreffende zorgdossier richt zich nu 
op de VVT sector. Dat betekent dat er een 
ontwikkeltraject moet plaatsvinden voor de 
VG sector.
Begin 2019 zijn we gestart met dit 
ontwikkeltraject, samen met de leverancier. 
We onderzoeken op welke manier we nu 
werken met het huidige zorgdossier, hoe dat 
anders en beter kan en vragen ons af wat 
we echt nodig hebben om de cliënten goed 
te begeleiden. Vanuit de leverancier wordt 
bekeken of ze daadwerkelijk voor begin 
2020 een versie kunnen maken voor de VG 
sector. In juli 2019 maken we een gezamenlijk 
definitief besluit. Mocht dit negatief zijn, dan 
is er een uitgewerkt ‘second best’ scenario 
voor handen. En hebben we in ieder geval 
al heel goed nagedacht over onze manier 
van werken en hoe dat anders en beter kan, 
zodat we dit in een ander zorgdossier kunnen 
verwerken.

1.5 VRIJHEIDSBEPERKING

Middelen en Maatregelen 2017
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Afzondering 0 0 19 0 19

Anders 0 0 34 0 34

Beperking in bezoekrecht 1 0 0 0 1

Beperking in het recht te telefoneren 4 0 0 0 4

Beperking in vrijheid bewegen 900 0 0 0 900

Fixatie 0 17 75 6 98

Ongewild toedienen medicijnen 0 1 1 0 2

Totaal 905 18 129 6 1.058
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verzet tegen de aangeboden zorg.  Eén 
van de categorieën van de wet beschrijft 
dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg 
wanneer een cliënt beperkt wordt in zijn of 
haar vrijheid om het eigen leven in te richten, 
waardoor de cliënt iets moet doen of laten 
(Wet Zorg en Dwang, 2018, artikel 2.1.h.). Deze 
categorie van onvrijwillige zorg is een zeer 
ruime categorie en kan betrekking hebben 
op verzet bij beperkingen voor de cliënt in 
o.m. gebruik internet en sociale media, rook- 
en drinkgedrag, keuze in eten of bedtijden, 
keuze dagbesteding, vrijheid om plaatsen te 
bezoeken (die mogelijk onveilig zijn). 

In het promotieonderzoek dat wordt uit-
gevoerd bij en gefinancierd door Elver staat 
de onderzoeksvraag centraal hoe cliënten 
met een matig verstandelijke beperking, 
begeleiders en verwanten deze vormen van 
beperkingen ervaren en waarderen. Dit heeft 
geleid tot vier deelonderzoeken: 1) onder-
zoek naar waardering van beperkingen door 
begeleiders (afgerond in 2016), 2) onderzoek 
naar waardering van beperkingen door cliën-
ten zelf (afgerond in 2017), 3) onderzoek naar 
waardering van beperkingen door verwanten, 
i.c. wettelijk vertegenwoordigers (afgerond in 
2018), 4) interventie-onderzoek naar de toe-
pasbaarheid en effectiviteit van een wegings- 
kader (webtool) om onvrijwillige zorg in kaart 
te brengen en tot alternatieven te komen. 
De uitkomsten uit het onderzoek uitgevoerd 
in 2017 zijn o.m. dat cliënten met een matige 
verstandelijke beperking ertoe neigen om 
beperkingen in de domeinen eten/drinken, 

Middelen en Maatregelen 2018
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*Geen soort melding of maatregel ingevuld* 1 0 1 0 2

Afzondering 0 0 16 0 16

Anders 0 1 24 1 26

Beperking in het recht te telefoneren 2 0 0 0 2

Beperking in vrijheid bewegen 871 0 0 0 871

Fixatie 0 13 66 0 79

Ongewild toedienen medicijnen 0 1 1 0 2

Totaal 874 15 108 1 998

Informatie bij de overzichten 
middelen en maatregelen
Het aantal beperkingen in de vrijheid 
van bewegen is hoog. Dit komt door de 
meldingen van alle bewoners waarvoor een 
uitluistersysteem in de nacht in werking is. 
Bij nagenoeg alle bewoners van Elver wordt 
vanuit het benodigde 24-uurs-toezicht het 
uitluistersysteem ingezet. Soms aanvullend in 
combinatie met een bewegingssensor of een 
camera (melding toepassing Domotica in de 
nachtsituatie). 

De toegepaste maatregelen worden 
regelmatig geëvalueerd met het 
multidisciplinaire team. Onze verwachting is, 
met oog op de Wet Zorg en Dwang, dat we 
met elkaar opnieuw kritisch zullen kijken naar 
de toegepaste maatregelen. 

1.6 PROMOTIEONDERZOEK 
NAAR WAARDERING VAN 
VRIJHEIDSBEPERKING TOEGEPAST 
OP MENSEN MET EEN MATIG 
VERSTANDELIJKE BEPERKING

Anne Pier van der Meulen, voormalig 
geestelijk verzorger van Elver, voert een 
promotieonderzoek uit bij Tranzo, onderdeel 
van de universiteit van Tilburg. 

In de Wet Zorg en Dwang die in januari 2018 
door de Tweede Kamer is aangenomen, 
wordt gesproken over onvrijwillige zorg. 
Er is sprake van onvrijwillige zorg wanneer 
een cliënt of cliëntvertegenwoordiger zich 



11

Ook al lijkt er relatief weinig protest te zijn 
van bewoners met een matig verstandelijke 
beperking ten aanzien van vrijheidsbeperking, 
het is voor begeleiders een voortdurend 
aandachtspunt om als begeleider oplettend 
te zijn op dit thema. Moreel beraad blijkt uit 
onderzoek hiervoor een goed middel te zijn.

1.7 VEILIGHEID

Om goede zorg te kunnen leveren 
hebben zowel bewoners, bezoekers als 
medewerkers recht op een veilige woon- 
en werkplek. In de rapportage Kwaliteit 
en Veiligheid 2018 (zie bijlage) wordt 
informatie gegeven over de kwaliteit en 
veiligheid over de volgende deelterreinen: 
brandveiligheid, bedrijfshulpverlening 
(BHV), ontruimingsoefeningen, legionella, 
voedselveiligheid (HACCP), transfers 
(zoals tilliften, douchestoelen), personen-
zoek-installatiesysteem, speeltoestellen, 
verkeersveiligheid van terreinen, risico 
evaluatie en evaluatie (RI&E), hygiëne, melding 
incidenten (MIC). De rapportage geeft inzicht 
hoe dit in 2018 is verlopen en welke acties 
worden ondernomen om verbeteringen door 
te voeren. 

1.8 VEILIG INCIDENT MELDEN (VIM)

Door de herinrichting van ondersteunende 
processen is ook de vraag gesteld ‘hoe verder 
te gaan met het melden van incidenten en 
calamiteiten’ (MIC). 
In een voortraject zijn er gesprekken geweest 
met begeleiders, en is duidelijk geworden 
dat er veel onrealistische verwachtingen zijn 
rondom het melden van incidenten en dat het 
melden om verschillende, niet altijd relevante, 
redenen wordt gebruikt. 
Er is een projectgroep MIC/VIM samengesteld, 
bestaande uit een projectleider, behandelaar, 
teamcoach, BOPZ functionaris en 
persoonlijk begeleider. Ook is er een kring 
met begeleiders (dagbesteding, wonen, 
nachtdienst, flexmedewerkers) en een kring 
met behandelaren en support rondom deze 
projectgroep samengesteld.
Als eerste zijn we teruggegaan naar de kern 
van het melden van incidenten: waarom 
zouden we gaan melden en wanneer gaan 
we melden. Wat kan vervolgens de melder 
verwachten en wat zijn de rollen van de 
ontvangers van de meldingen. 

hygiëne, gebruik communicatiemiddelen, 
sociale contacten en bedtijden te accepteren. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat cliënten 
dezelfde rechtvaardigingen voor beperkingen 
aanvoeren als hun begeleiders of verwanten, 
zoals  bij de volgende citaten “niet te laat naar 
bed, omdat ik mijn rust nodig heb” of “niet te 
vaak naar huis bellen, omdat het anders voor 
mijn papa en mama te veel is”. Er kan dus heel 
goed sprake zijn van internalisering van rech-
tvaardigingen door cliënten. Cliënten zijn wel 
kritischer als het gaat om beperkingen in hun 
privacy en waardigheid. Zo zijn er cliënten 
die tijdens het douchen nadrukkelijk vragen 
om zonder begeleider in de badkamer te zijn; 
cliënten wensen eveneens meer privacy in 
het gebruik van iPad en telefoon. Daarnaast 
zouden sommige cliënten meer vrijheid willen 
ervaren in de keuze van hun eigen bedtijden. 
Elver heeft in 2018 mogelijk gemaakt om de 
werktijden voor begeleiders te verlengen en 
hiermee cliënten de mogelijkheid geven om 
later naar bed te kunnen. 

In 2018 heeft de laatste dataverzameling 
voor het promotieonderzoek naar 
vrijheidsbeperking plaatsgevonden. Naast 
eerdere deelonderzoeken naar de waardering 
van vrijheidsbeperking door begeleiders en 
cliënten zelf, is onderzocht hoe verwanten 
tegen ‘lichte vormen’ van vrijheidsbeperking 
aankijken, zoals beperkingen in hoeveelheid 
eten, gebruik iPad, sociale contacten, 
bedtijden, etc. De volgende twee 
hoofdconclusies zijn te formuleren:

1. Nadruk op bescherming bewoners
 In het spanningsveld vrijheid geven aan 

bewoners tegenover het bescherming 
bieden aan bewoners door hun vrijheid 
soms in te perken, kiezen begeleiders, 
verwanten én bewoners zelf veelal voor 
inperking van de vrijheid van bewoners. 

2. Rechtvaardigingen
 De rechtvaardigingen voor de beperkingen 

in de dagelijkse zorg van bewoners, zijn de 
volgende: 

a. Bewoners verlangen helderheid en 
duidelijkheid: ze willen graag weten wat ze 
‘moeten’ doen.

b. Bewoners hebben rust en structuur nodig. 
c. Bewoners dienen een goede lichamelijke 

conditie te houden.
d. Bewoners dienen beschermd te worden 

tegen gevaar.
e. Bewoners dienen ‘meegenomen’ te worden 

in het gewone leven.
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niet helder dat ze één keer per twee jaar de 
herhalingscursus medicatie moeten volgen. 
Hierop worden gerichte acties uitgezet via 
onder andere nieuwsberichten, oproep 
en informatie op het nieuwe leerplein. In 
maart 2020 vindt een evaluatie plaats door 
geneesmiddelen commissie.

2. Afleveren
 Na bezorging van de medicatie wordt 

niet altijd medicatie buiten bereik van 
onbevoegden geplaatst. Hierop wordt actie 
uitgezet, onder meer via berichtgeving in 
nieuwsbrieven en op het portaal (intranet).

3. Opslag en beheer
 Het beheer van de toegang tot de 

medicijnvoorraad zowel voor de 
werkvoorraad als voor de voorraad die 
op naam van een cliënt staat is voor 
verbetering vatbaar. Er worden op dit 
moment verschillende sleutelsystemen 
gehanteerd. Om hier verbetering in aan 
te brengen komen er aparte sleutelkastjes 
met een cijferslot voor de medicatiekast. 
Ook komt er een werkinstructie over wat te 
doen bij afwijkende koelkast temperatuur  
en wordt de werkwijze opiaten aangepast.

4. Gereed maken
 Wanneer een zogenaamde dubbele 

controle nodig is lukt dit niet altijd omdat 
een begeleider bijvoorbeeld alleen staat  op 
een groep. Daar wordt een oplossing voor 
gezocht.

5. Toedienen en registreren
 Na het toedienen aan de cliënt moet er 

direct afgetekend worden. Dit gebeurt vaak 
niet. Vaak is de reden dat de computer 
waarop moet worden afgetekend in een 
andere ruimte staat of te traag werkt. Er 
wordt onderzocht of de applicatie voor de  
medicatietoediening (genaamd Medimo) 
benaderbaar kan worden gemaakt op 
mobiele apparatuur, waardoor begeleiders 
worden gefaciliteerd in het eenvoudig en 
snel aftekenen.

We hebben steeds vooropgesteld dat het 
melden gebeurt om te leren en te verbeteren. 
Bovenaan het uitgangspuntenlijstje waar een 
nieuw registratiesysteem aan moet voldoen 
staat dat het systeem moet bestaan uit 
moderne software (toegankelijk via internet 
en daarmee bruikbaar op vaste en mobiele 
devices), eenvoudig moet zijn en dat het 
teams moet helpen in het reflecteren en leren. 

In 2018 is er nog gemeld in het oude 
systeem. Vanaf januari 2019 wordt er via een 
eenvoudiger meldingsformulier gemeld in 
Afas. Of dit de meest wenselijke oplossing is 
moet nog blijken.

Het nieuwe systeem zien we in de eerste 
plaats als een hulpmiddel voor teams 
om zo snel mogelijk na een incident met 
betrokkenen na te denken of er iets van te 
leren valt. Dat het op organisatieniveau een 
beeld geeft over aantallen en soort incidenten 
is ook relevant, maar de ervaring leert dat dit 
maar beperkt bruikbaar is. Ook hierin ‘telt elk 
verhaal’.
Maar we zijn er nog niet. Uitgangspunt is een 
systeem waarin iedereen zijn meldingen goed 
en makkelijk kan maken, en waarvan teams 
kunnen leren en verbeteren. Ook moeten 
teams er zelf in kunnen analyseren, trends 
kunnen ontdekken en lering uit kunnen 
trekken. Dat behoeft nog aandacht om dit te 
realiseren.

1.9 MEDICATIEVEILIGHEID

Cliënten in de gehandicaptensector kunnen 
net als iedereen medicatie gebruiken. Dit 
vraagt om een zorgvuldig georganiseerd 
medicatieproces. Door systematisch met 
risicosituaties om te gaan, is de veilige 
medicatietoediening geborgd en zijn de 
risico’s voor de cliënt geminimaliseerd.
Binnen Elver hebben we in de periode 
oktober 2018 tot april 2019 medicatie-
audits uitgevoerd binnen alle woongroepen 
en enkele dagbestedingsgroepen. Tijdens 
de audits is gekeken naar de volgende 
onderdelen van het medicatieproces en zijn 
de volgende verbeterpunten aan de orde 
gekomen:

1 Is iedereen bevoegd en bekwaam  
om medicatie te delen? 

 Het is niet duidelijk of iedere begeleider 
de basiscursus medicatie heeft gevolgd, 
daarnaast was het voor medewerkers vaak 



13

(deelraad cliënten en deelraad 
cliëntvertegenwoordigers) is vanuit 
het afgelopen jaar het verbeterpunt 
klimaatbeheersing genoemd. Voor de 
komende zomer 2019 gaan we ons hier beter 
op voorbereiden.

1.11 VERSLAGEN  
KLACHTENFUNCTIONARIS,  
CLIËNTVERTROUWENSPERSOON, 
MEDEWERKERSVERTROUWENS- 
PERSOON

Binnen Elver werken we met een cliëntver-
trouwenspersoon, klachtenfunctionaris en 
medewerkervertrouwenspersoon. Elke func-
tionaris maakt jaarlijks een verslag over de 
bevindingen van het afgelopen jaar. Daarover 
in het kort het volgende.

De cliëntvertrouwenspersoon is in 2018 bij 
twee casussen betrokken en heeft hierover 
meerdere gesprekken gevoerd met bewoners, 
wettelijk vertegenwoordigers of medewerkers. 
De cliëntvertrouwenspersoon is niet 
betrokken geweest bij een procedure met de 
klachtenfunctionaris of de klachtencommissie 
BOPZ.

Bij de klachtenfunctionaris zijn in 2018 drie 
klachten ingediend. Alle klachten konden 
door bemiddeling van de klachtenfunctionaris 
naar tevredenheid van zowel klagers als 
aangeklaagden afgehandeld worden. 
Er hebben zes medewerkers contact gezocht 
met de medewerkervertrouwenspersoon en 
deze heeft met in totaal negen medewerkers 
gesproken over zes situaties. De onderwerpen 
waren verschillend van aard, maar 
hadden allen betrekking op psychosociale 
arbeidsbelasting (stress).

We vinden het aantal klachten gering, 
maar elke klacht behoeft aandacht en 
wordt gebruikt om van te leren. Naar 
aanleiding van de bevindingen van 
de medewerkersvertrouwenspersoon, 
hebben we geconcludeerd dat aandacht 
voor psychosociale belasting van groot 
belang is. Daardoor is het project Gezond 
Samenwerken ontstaan. Het is goed om 
de bekendheid van klachtenfunctionaris, 
cliëntvertrouwenspersoon en 
medewerkervertrouwenspersoon onder de 
aandacht te houden.

1.10 HUISVESTING

Binnen nu en tien jaar wordt ruim 80% van 
de huidige bebouwing van Elver vervangen 
door nieuwbouw. We hebben de afgelopen 
tijd hard gewerkt aan een concreet 
huisvestingsconcept. Basis daarvoor vormden 
een ervaringsonderzoek en woonwensen 
van bewoners, verwanten en medewerkers. 
Deze reacties, tips en wensen zijn uitgewerkt 
door bouwkundige professionals in nauwe 
samenwerking met het managementteam. 

veiligheid en 

duurzaamheid 

staan centraal
Zo gewoon mogelijk wonen, dat is waar 
we naar streven voor onze bewoners. Onze 
zorgverlening schuift op naar ervaringsrijker 
leven, dus waar mogelijk zelf boodschappen 
doen, lekker koken en klussen in de tuin. 

Uiteraard staan veiligheid en duurzaamheid 
centraal bij de nieuwbouw. Evenals privacy, 
goede luchtbehandeling, uitgekiende 
verlichting en akoestiek. Meer te lezen is in de 
Elver Wooncourant (bijlage). 
Vanuit de medezeggenschapsorganen 

‘Zo gewoon mogelijk wonen, dat is waar we 
naar streven voor onze bewoners’

Elk verhaalt telt
Ze legt haar hand op het ‘Ontwikkelplan Huisvesting’. ‘Ja, 

we staan te popelen om te beginnen’, geeft Irma Harmelink 

toe. Het is al weer bijna twee jaar geleden dat ze aantrad als 

directeur/bestuurder bij Elver. ‘Toen ik hier kwam was mijn 

opdracht al snel duidelijk. En bij mijn rondgang langs de vele 

locaties, werd de noodzaak van nieuwbouw bevestigd. 

Zorgvuldigheid maar ook snelheid is nu van belang. Zowel 

voor de bewoners en verwanten als voor de medewerkers 

die je zo graag een fijne woon- en werkomgeving gunt. Ik 

was meteen onder de indruk van de grote betrokkenheid 

van de mensen rond de bewoners. De diversiteit onder be-

woners bij Elver is enorm. Van verstandelijk beperkt en wo-

nend in een wijk tot meervoudig gehandicapt waarbij inten-

sieve begeleiding en wonen op een beschut terrein 

wenselijk is; allemaal uniek in z’n soort en menszijn. Mooi 

om te zien en ervaren hoe mensen hier écht met bezieling 

samen wonen en werken. Het motto van Elver; ‘elk verhaal 

telt’, vind ik een gouden greep en dat wordt hier écht in 

praktijk gebracht.’      

Overeenkomsten als uitgangspunt
Elver bouwt duurzaam, leeftijdsbestendig en flexibel. ‘IAA Ar-

chitecten ontwerpt de woningen die we gaan bouwen. Bij 

hen ligt grote expertise in zorg en welzijn, en dat merk je aan 

alles. Met hen hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van 

de overeenkomsten tussen onze bewoners. En ja, de ver-

schillen zijn soms heel groot, maar er zijn zeker ook veel be-

hoeften en voorwaarden die voor alle bewoners gelijk zijn. 

Door dit als basis te nemen voor het ontwerp van de woon-

gebouwen, zijn we flexibel naar de toekomst. Daar waar no-

dig voor de bewoner, vullen we de wooneenheid aan totdat 

deze voldoet. Krijgt deze studio na verloop van tijd een ande-

re bewoner met een andere zorgvraag, dan is de omgeving 

relatief snel en eenvoudig aanpasbaar. Duurzaam bouwen 

betekent naast materiaalkeuze en energiebesparing wat ons 

betreft ook dat het voor bewoners mogelijk is om hier prettig 

oud te worden. Alles in het ontwerp is gericht op een mooi 

resultaat, maar zeker ook op ruimte voor wendbaarheid, 

praktisch gebruik en leefgenot.’ 

Het tijdpad
Mensen vragen haar vaak naar de planning. Waar wordt het 

eerst gebouwd en wát is wanneer klaar? ‘Ik kan me het ver-

langen naar die informatie voorstellen. Maar we werken be-

wust niet met strakke tijdbalken. We kunnen immers geen 

tien jaar vooruitkijken. Het ontwikkelplan is dan ook grofma-

zig met ruimte om te anticiperen op ontwikkelingen in de 

markt. Onze uitdaging is groot. Het gaat hier om herhuisves-

ting van circa 500 van de circa 600 bewoners. En ook in deze 

planning staan de bewoners centraal. Streven is dat in Arn-

hem-Noord, aan de Kemperbergerweg en de Bakenberg-

seweg binnen nu en een jaar de eerste schop de grond in 

gaat. Daar gaan we nieuw bouwen voor minimaal 85 bewo-

ners. Afhankelijk van vergunningen en aanbesteding starten 

we ook op korte termijn in Doetinchem met nieuwbouw 

voor 48 bewoners die nu voor een belangrijk deel wonen aan 

de zogenaamde Hofjes. Ook in Nieuw-Wehl gaan we bin-

nenkort van start. Daar realiseren we een woongebouw voor 

mensen die intensief begeleid worden. Verderop in deze 

krant leest u meer over de uitwerking van concrete bouw-

plannen die we binnen nu en een paar jaar realiseren.’ 

Logeermogelijkheden en ambulante zorg
Natuurlijk wil Irma Harmelink straks terugkijken op 10 jaar 

Elver waarin de bouwplannen gerealiseerd zijn, maar ze 

heeft meer doelen om te verwezenlijken. ‘Ik wil ruimte bie-

den aan de talenten die ik hier zie. Zowel bewoners en deel-

nemers als medewerkers moeten zich maximaal kunnen 

ontwikkelen. Binnen Elver kennen we al zelfstandig werken-

de teams. We vinden het namelijk heel belangrijk dat teams 

de ruimte hebben en de verantwoordelijkheid kunnen ne-

men om vanuit hun eigen vakbekwaamheid de passende 

ondersteuning te bieden voor de groep bewoners/deelne-

mers waar ze mee werken. Ook vraagt de markt om meer 

tijdelijke opvang en logeermogelijkheden, dus daarin gaan 

we de komende jaren uitbreiden. Hetzelfde geldt voor am-

bulante zorg op maat, die we bij mensen thuis aanbieden. 

Op het gebied van IT en Domotica zetten we fors in op ef-

ficiency en gebruikersgemak.’ Er verschijnt een hartelijke 

glimlach op haar gezicht. ‘Wensen genoeg, maar we maken 

realistische keuzes die haalbaar en verantwoord zijn. Elver is 

een gezonde organisatie en dat willen we zo houden.’    

Volg Elver in aanbouw
‘Ik nodig u graag uit deze krant te lezen en erover in gesprek 

te gaan met anderen die geïnteresseerd zijn in de ontwikke-

lingen bij Elver’, benadrukt Irma Harmelink. ‘Misschien roept 

de inhoud op tot vragen. Op www.elver.nl vindt u heel veel 

antwoorden, maar we staan u ook graag persoonlijk te 

woord. Dus weet ons te vinden.’

DOETINCHEM

Lees verder op pagina 3 Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 6

Holterweg

NIEUW-WEHL
Nieuw Wehlseweg

ARNHEM
Bakenbergseweg

Binnen nu en 10 jaar wordt 80% van de huidige bebouwing van Elver vervangen door nieuwbouw. ‘Hierover wordt al vele jaren gesproken en er zijn plannen gemaakt die 

nooit ten uitvoer kwamen, maar begin 2019 gaat dan toch écht die eerste schop de grond in’, benadrukt Irma Harmelink, directeur/bestuurder Elver. ‘We hebben samen hard 

gewerkt aan een concreet huisvestigingsconcept. Basis daarvoor vormden een ervaringsonderzoek en woonwensen van bewoners, hun verwanten en de medewerkers. Deze 

reacties, tips en wensen zijn uitgewerkt door bouwkundig professionals in nauwe samenwerking met ons als managementteam. Resultaat: we realiseren woongebouwen 

voor gemiddeld acht bewoners met elk een eigen studio voorzien van zit/slaapkamer en eigen sanitair. Centraal tussen de studio’s ligt de gezamenlijke woonkamer waar 

bewoners en medewerkers zo gewoon mogelijk samenleven’, ligt Irma Harmelink toe, wijzend op heldere tekeningen. ‘Onze zorgverlening schuift op naar ervaringsrijker 

leven. Dus waar mogelijk zelf boodschappen doen, lekker koken en klussen in de tuin. Uiteraard staat veiligheid en duurzaamheid centraal bij de bouw van de nieuwe wo-

ningen. Maar dat geldt ook voor het creëren van meer privacy, goede luchtbehandeling, waaronder verwarming/koeling, en uitgekiende verlichting en akoestiek.’  

U i t g a v e  1  |  d e c e m b e r  2 0 1 8

“Ook in de planning 
staan de bewoners 

centraal”
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1.12 MELDINGEN INSPECTIE 
GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD (IGJ)

In 2018 zijn vanuit Elver zes meldingen 
gedaan aan de IGJ. Bij één melding ging het 
om het melden van een calamiteit en vijf 
meldingen hadden betrekking op geweld in 
de zorgrelatie. 

Bij al de zes incidenten is een onderzoeksteam 
ingesteld, die met behulp van de Prisma-
methodiek onderzoek heeft verricht. Het 
onderzoek richt zich op de veiligheid 
en kwaliteit van de zorg die is geboden 
voorafgaand, tijdens en na de gemelde 
situatie (de reconstructie). Daarnaast richt 
het onderzoek zich op de analyse van de 
feiten en wat gedaan is of gaat gebeuren 
om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) 
en om de kans op herhaling te verkleinen 
(preventie). Twee meldingen zijn naar 
tevredenheid van de IGJ afgehandeld. De 
onderzoeksrapportages van de overige vier 
meldingen liggen nog ter beoordeling bij de 
IGJ. 



e
lk

 ve
rh

a
a

l te
lt

HOOFDSTUK 2 
Onderzoek naar cliëntervaringen

In 2018 zijn er twee bijeenkomsten geweest 
waarin we allerlei samenwerkingspartners 
hebben uitgenodigd om hen te horen over de 
ervaringen die zij hebben met Elver en wat zij 
vinden van onze dienstverlening. Daarnaast 
geeft het cliëntervaringsinstrument Ben Ik 
Tevreden (BIT) ons inzicht op cliëntervaringen.

Vanuit het werken in de driehoek is het 
vanzelfsprekend dat in de dagelijkse praktijk 
onderzocht wordt hoe de cliëntervaring is. Dat 
doen we door dagelijkse observaties en door 
de navraag van de professionals bij cliënten en 
verwanten naar het welbevinden. Daarnaast 
worden er ook cliëntervaringen gehoord in 
de gesprekken met de cliëntenraden, met 
groepen cliënten en verwanten van cliënten 
in het kader van de huisvestingsplannen. 

15

Het Bastion

We zijn het afgelopen jaar gestart met bewonersvergaderingen. Een onderwerp dat naar 
voren is gekomen tijdens een bewonersvergadering, is dat bewoners behoefte hebben aan 
medezeggenschap over de maaltijden. 

Vanuit dit uitgangspunt zijn twee medewerkers op zoek gegaan naar een geschikte 
maaltijdleverancier. Dat is gelukt, waardoor bewoners de mogelijkheid hebben om 
dagelijks hun eigen maaltijd te kiezen. Daarnaast wordt er iedere maandag vers gekookt 
door bewoners samen met een vrijwilliger, in de weekenden koken bewoners met een 
begeleider. 

Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling, omdat het aansluit bij de visie die wij hebben 
op mensgerichte zorg. Ons teammotto luidt dan ook; “connecting to you”. We zoeken 
verbinding met onze bewoners, gaan samen in gesprek over mogelijkheden en geven zo 
samen vorm aan een zo gewoon mogelijk leven. 



16

2.1 REFLECTEREN OP GROEPSNIVEAU 

Vanuit teams worden er op groepsniveau 
ouderavonden en huiskameroverleg met 
cliënten georganiseerd. De vorm en frequentie 
is verschillend per groep. Het voornemen is 
om medezeggenschap meer op groepsniveau 
te gaan organiseren. Er staat een gesprek met 
de deelraad cliëntvertegenwoordigers gepland 
om te bespreken hoe we meer vorm en 
inhoud kunnen geven aan dit onderwerp.

2.2 CLIËNTENRAAD 

Sinds eind 2017 zijn de deelraden uit Arnhem 
en Nieuw Wehl samengevoegd tot één 
cliëntenraad met 8 cliënten. Er worden 
regelmatig werkbezoeken gedaan op de 
locaties van Elver om in gesprek te gaan met 
medewerkers en cliënten.

De cliëntenraad heeft in 2018 meegepraat 
over onder andere de nieuwe huisvestings-
plannen, het nieuwe zorgplan, veiligheid op 
het terrein, voeding en verruimde bedtijden. 
Wat betreft de veiligheid op het terrein, 
heeft de cliëntenraad onderzoek gedaan 
en de resultaten teruggekoppeld aan de 
veiligheidsadviseur. Het advies van de raad 
was meerdere lantaarnpalen te plaatsen, witte 
strepen aan de kanten van de weg en extra 
verkeersborden. Deze adviezen zijn opgevolgd 
en eind 2018 toegepast.

deelraden uit 

Arnhem en 

Nieuw Wehl 

samengevoegd
Ook heeft de cliëntenraad haar zienswijze 
gegeven bij het morele beraad over de 
carnavalstent op het terrein in Nieuw-Wehl. 
De raad vond dat de tent kan blijven staan, 
want carnaval hoort er ook echt bij. Wel moet 
de muziek zachter en moet er extra personeel 
zijn op de groepen als de tent wordt gebruikt 
en de muziek hard is. 

Via de website ‘Elver voor jou’ houdt de 
cliëntenraad de achterban op de hoogte over 

waar de raad mee bezig is. Deze website 
kan verbeterd worden. Sommige informatie 
is verouderd en we hebben het idee dat 
er weinig gebruik van wordt gemaakt. We 
willen nog zichtbaarder worden binnen de 
organisatie. We willen dan ook op een andere 
manier vertellen waar we mee bezig zijn, via 
een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Daar gaan we 
mee aan de slag het komende jaar.

2.3 CLIËNTERVARINGSINSTRUMENT 
BEN IK TEVREDEN 2018 

Elver gebruikt een cliëntervaringsinstrument 
om de tevredenheid van cliënten te 
‘meten’, maar vooral om de tevredenheid 
te verbeteren. We werken met ‘Ben Ik 
Tevreden’ (BIT), een instrument dat voor 
de zorgplanbespreking met de cliënt wordt 
ingezet om de ervaring en wensen van de 
cliënt in kaart te brengen. 
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat 
er door de jaren heen geen grote verschillen 
zitten in de resultaten. Zowel niet in de 
kwantitatieve analyse als in de kwalitatieve 
analyse en ook niet in de verwantenenquête. 
Het gaat om nuanceverschillen en dat 
maakt ook dat in zijn algemeenheid gezegd 
kan worden dat zowel de cliënten als de 
verwanten tevreden zijn. De onderwerpen 
die naar voren komen, zoals Gewoon Leven 
en Driehoekskunde, zijn onderdeel van het 
ontwikkelplan van Elver. Het gehele rapport 
Ben Ik Tevreden 2018 is te lezen via de bijlage. 

We worstelen met het vraagstuk hoe erg we 
het moeten vinden dat de vragenlijst Ben Ik 
Tevreden weinig wordt ingevuld. Als reden 
waarom het niet wordt ingevuld, horen we 
van zowel verwanten als van bewoners dat 
ze het er wel over hebben in het gesprek. Dat 
is een constant proces. Maar aan de andere 
kant maak je daardoor geen gebruik van een 
goed doordachte vragenlijst die kan helpen 
om in het gesprek alles aan de orde te stellen 
en lukt het niet goed om een totaalbeeld te 
vormen over de tevredenheid van bewoners 
en familie. Over dit vraagstuk gaan we in 
overleg met de cliëntenraden en anderen. De 
onderliggende vraag is of Ben Ik Tevreden 
te veel  gezien wordt als een afvinksysteem, 
terwijl het als hulpmiddel voor het goede 
gesprek ingezet kan worden. Maar wellicht 
vinden niet alle cliënten en hun familie dat 
dit een goed hulpmiddel is. Dit vraagt nader 
onderzoek.
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2.4 EVALUATIE VERRUIMING 
BEDTIJDEN 

Met ingang van 1 april 2018 zijn de bedtijden 
voor cliënten verruimd om zo beter te 
voldoen aan de wensen van bewoners te 
aanzien van hun bedtijden en meer ruimte te 
geven aan de invulling van de avond. 
Roosters van de medewerkers zijn 
aangepast waarbij diensten een uur langer 
doorlopen en eindigen om 22.30 uur. Er 
heeft een evaluatieonderzoek in maart 2019 
plaatsgevonden. 
Het onderzoek geeft als signaal dat 22.30 uur 
als bedtijd goed past. Voor een groot deel van 
de bewoners zijn de bedtijden aangepast. 
Voor de meeste bewoners sluiten deze tijden 
beter aan bij hun wensen. Bijna alle groepen 
hebben de avondinvulling en -indeling 
zodanig aangepast dat zij beter in staat zijn 
een gewone en plezierige avond te realiseren. 
Daarom handhaven we de avonddiensten 
tot 22.30 uur en daarmee de starttijd van de 
nachtdienst. 
In het onderzoek komt ook naar voren 
dat het soms voor medewerkers als een 
verzwaring kan worden ervaren, met name 
bij de combinatie late-vroege dienst. Teams 
kunnen hun eigen regelruimte benutten 
om te bepalen hoe zij de avonden passend 
kunnen invullen aansluitend bij de wensen 
en mogelijkheden van de bewoners, om 
vervolgens de roostering en bezetting efficiënt 
hierop aan te laten sluiten (bv. winter/zomer 
verschillen, aantal aanwezige begeleiders, 
dienstenpatroon over de hele dag onder de 
loep nemen etc.).
Daarnaast ervaart men ook praktische 
problemen die belemmerend kunnen 
werken, zoals de terreinverlichting in Nieuw-
Wehl, geluidoverlast in de woning en de 
beschikbaarheid van vervoer. In het najaar 
2019 wordt een verlichtingscheck uitgevoerd 
op het terrein in Nieuw Wehl. Er hebben 
inmiddels aanpassingen plaats gevonden, 
gecheckt wordt of deze voldoende zijn.
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2.5 RELATIEBIJEENKOMSTEN
 
Op 15 en 22 oktober 2018 hebben we 
relatiebijeenkomsten gehouden in de 
regio Achterhoek en Arnhem. Tijdens deze 
interactieve avonden is met verschillende 
relaties van Elver (zoals gemeenten, collega 
instellingen en scholen) gesproken over 
de thema’s: meedoen in de samenleving, 
sponsoring, arbeidsmarkt en samenwerking. 
Van de gesprekken van beide avonden is een 
mindmap gemaakt waarin de belangrijkste 
bevindingen zijn samengevat.
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HOOFDSTUK 3 
Zelfreflectie in teams

groot belang om helder en concreet te zijn 
in de bedoeling van de organisatie. Dit geeft 
voor alle betrokkenen bij Elver richting en 
houvast in het handelen. 

Reflectie is een veelgebruikt woord in de 
zorg. Ook wij gebruiken het steeds meer. We 
hebben ons afgevraagd waarom. Waarvoor 
staat het? Wat maakt het anders ten opzichte 
van evalueren? 
Voor ons staat reflectie voor het samen 
nadenken en bespreken of je het juiste 
doet voor de cliënt. Dat samen nadenken 
en bespreken doen we met verschillende 
mensen, zodat het gesprek verrijkt wordt 
met meerdere perspectieven en meer met 
verschillende bronnen van kennis en kunde. 
Een goede reflectie eindigt met een beeld 
van wat goed is gegaan en wat beter kan en 
afspraken hoe verbetermogelijkheden een 
vervolg krijgen.

3.1 CONSTANT LEREN EN 
REFLECTEREN VIA DE CYCLUS VAN 
ONTWIKKELPLANNEN

Reflectie vindt primair plaats in de zelfstandige 
teams. Elk team is gevormd rondom een 
groep cliënten met elk hun eigen verhaal. 
In het ontwikkelplan van Elver worden de 
missie en visie, ofwel de bedoeling, uitgebreid 
beschreven. Juist omdat we in een constant 
veranderende omgeving zitten, is het van 
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Visie
• De beste mensgerichte zorg en behandeling leveren.
• Voor iedere cliënt een zo gewoon en plezierig mogelijk leven, eigen keuzes 

en zinvolle daginvulling.
• ‘Elk verhaal telt’, individu staat centraal.
• Verwant en netwerk cliënt zijn natuurlijke partners.
• Ontwikkelingsgerichte ondersteuning gericht op zelfontplooiing.
• Financieel gezonde organisatie met gemotiveerde medewerkers.

Intensieve zorgvraag, 
Grotendeels afhankelijk van 

begeleiders, Veelal motorische, 
visuele, auditieve beperkingen 

en medische problemen, Vraagt 
om sensitieve en responsieve 

begeleiders, Dagbesteding op maat 
noodzakelijk, Belevingsgerichte 

dagbesteding,  
Samenwerking driehoek

Individuele begeleiding 
gericht op reguleren van gedrag, 

Bieden veiligheid en structuur, 
Stimuleren ontwikkelingsmogelijkheden 
en vermaatschappelijking waar mogelijk, 

Begeleiding voert complexe taken uit, regelt 
dagelijkse routing, nabijheid en toezicht regulering 
gedragsproblematiek, Wonen in groepsverband, 

24 uurs begeleiding, ontwikkeling sociale 
redzaamheid, Vraagt om sensitieve en 

responsieve begeleiding, Zinvolle dagbesteding 
op maat in de regio, ontwikkelingsgericht, 

jobcoaches begeleiding zoveel mogelijk naar 
externe werkplek, Zo gewoon mogelijk 

leven, zoveel mogelijk meedoen in 
maatschappelijk leven, Samenwerking 

driehoek

Complex gedrag, Nabijheid  
begeleiders en behandelaars  

noodzakelijk, Vraagt om sensitieve 
en responsieve begeleiders, 

Betekenisvolle dagbesteding met 
ontwikkelingsmogelijkheden op maat, 

Ervaren gewone leven is wezenlijk, 
Samenwerking driehoek

Kleinschalige woonlocaties, Soms 
meervoudige beperking, Sociale  

context omgeving van grote 
meerwaarde, Zo gewoon mogelijk 

leven, Planbare zorg van behandelaren, 
Goede beeldvorming cliënt, eigen regie 

en ontwikkelingsmogelijkheden, Zinvolle 
dagbesteding op maat, hulp jobcoaches 

begeleiding externe werkplek, 
Samenwerking driehoek

Matig verstandelijk beperkt  
gecombineerd met gedrags en/of  
psychiatrische problematiek

Doelgroepen Ontwikkelplan Elver
Waar staan we voor?

Ernstige verstandelijke beperking, 
intensieve begeleiding

Matig tot ernstig verstandelijk 
beperkt, woont in de wijk

Ernstig verstandelijke- en 
meervoudige beperking

 

Missie

Visie

Ambitie

Missie 
‘Er zijn om bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor mensen met een 
verstandelijke beperking.’
‘Er zijn’ betekent dat we er onvoorwaardelijk zijn, alert en aandachtig.

Ambitie
Het bieden van de beste zorg aan mensen met een 
verstandelijke beperking.

Waarom een ontwikkelplan?
• Het verankeren van onze missie en visie.
• De dynamische omgeving, nieuwe inzichten en constante dialoog vraagt dat we constant 

leren, reflecteren en richting geven.
• Het geeft helder en concreet de bedoeling van onze organisatie weer.

Doel:
• Geeft richting en houvast
• Is de basis voor de deelplannen per regio en op teamniveau.

Hoe organiseren wij bij Elver?
• Via zelfstandig werkende teams
• Interdisciplinair
• Support faciliteert
• Ontwikkelen door te doen
• Samen onder 1 dak bij Elver
• Medezeggenschap van bewoners/cliënten en verwanten en medewerkers
• Raad van Toezicht
• Samen met vrijwilligers en Vrienden van Elver

Feiten en cijfers

Aantal bewoners en deelnemers (dagbesteding):

2015:          661 (542/119)

2016:         675 (545/130)

2017:          686 (543/143)

Aantal teams en groepen:

      2015   2016   2017 
Wonen (teams)      59      58     59

Dagbesteding (groepen)    82      86     85

Personele informatie:
  Aantal mw       Aantal FTE      Vrijwilligers
2015    1211            747     354

2016    1277            780                315

2017    1219            796                375

6,01 %
   6,57 %

  5,21 %

2015    2016  2017

Ziekteverzuim

Financiële informatie:
     Omzet   WLZ % t.o.v. andere inkomstenbronnen

2015     € 55.743.233,-  93,2%
2016     € 58.473.479,-  92,9%
2017     € 59.778.780,-  95,1% 

ZZP-typering:
        3-VG        4-VG        5-VG           6-VG         7-VG       8-VG
2015  53  60  108  121  122  78

2016  53  53  106  116  132  85

2017  43  51  103  119  139  88

Aantal cliënten met meerzorg
2015 > 26   2016 > 29   2017 > 30
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Periodiek wordt de voortgang van het 
ontwikkelplan door het managementteam 
besproken en geëvalueerd. Bezien wordt 
welke resultaten zijn behaald, welke in- en 
externe ontwikkelingen er zijn en of er 
aanleiding is tot aanpassing of bijstelling 
van het plan. Ook de ontwikkelplannen op 
regio- en teamniveau worden besproken 
en geëvalueerd. Elke manager heeft samen 
met ieder team drie maal per jaar een 
reflectiegesprek. Periodiek wordt de voortgang 
ook besproken met de ondernemingsraad, de 
cliëntenraad en raad van toezicht. 

Als we het goede willen doen, dat aansluit 
bij de behoefte van deze groep cliënten, 
dan heeft een team de ruimte nodig om 
zijn eigen ontwikkelpunten te kiezen. 
Deze ontwikkelpunten vormen het 
teamontwikkelplan. Bewust is gekozen om 
teams geen vast format aan te bieden voor 
het teamontwikkelplan. We denken dat eigen 
regie wat betreft de vorm het eigenaarschap 
binnen het team versterkt. Het afgelopen 
jaar zien we een positieve ontwikkeling. Het 
teamontwikkelplan geeft teams houvast en 

teams nemen zelf initiatief tot verbeteracties 
in plaats van het af te wachten. Dat lukt nog 
niet overal. Soms is het teamontwikkelplan 
niet altijd geïntegreerd in de dagelijkse 
werkzaamheden. Het wordt als extra werk 
gezien, teams gaan er op een apart moment 
voor zitten. We zien bijvoorbeeld dat teams 
wel een teamdag of teamreflecties plannen, 
maar geen koppeling maken naar het 
teamontwikkelplan. We streven ernaar om 
teams te helpen dit ontwikkelplan meer te 
integreren in de werkzaamheden. Elk team op 
hun eigen manier.

Prisma onderzoek 

We maken met enige regelmaat gebruik van een Prisma onderzoek, met als doel te leren 
van incidenten en herhaling te voorkomen. Als voorbeeld beschrijven we een incident die 
het afgelopen jaar bij een woongroep is voorgekomen.

Bij een bewoner is een palliatief traject gestart. Er zijn problemen rondom de toediening 
van de medicatie. Door een kapot snoertje, gaat de toediening anders en dit is 
onvoldoende duidelijk/begrepen. Ook over hoe vaak de medicatie toegediend kan worden 
heerst er onduidelijkheid. De AVG arts constateert de dag nadat de medicatietoediening 
is ingezet, dat de toediening niet goed is gegaan. Er is een Prisma onderzoek opgestart. 
Op basis van gesprekken met alle betrokkenen en een gezamenlijke nabespreking zijn de 
volgende zaken naar voren gekomen, waar we van kunnen leren:
 
• Het is wenselijk dat in voorkomende situaties er een teamlid vrijgesteld wordt voor de 

palliatieve zorg. Deze persoon kan alle aandacht voor de cliënt hebben, heeft overzicht 
en stuurt andere teamleden aan.

• Uitleg van medisch personeel, zowel de medische dienst van Elver als externe 
ondersteuners, geven hun informatie aan minimaal twee collega’s door: het 
zogenaamde ‘4 oren principe’.

• Feitelijke autorisatie van handelingen aan medewerkers door externe of interne 
medische disciplines (daadwerkelijk technisch handelingen laten doen in het bijzijn van 
deskundigen).

• De medische dienst heeft een werkmap gemaakt wat betreft palliatieve zorg, die direct 
in gebruik kan worden genomen door begeleiders in voorkomende situaties. 

Het is belangrijk om deze situaties met elkaar te blijven bespreken, ook deze ervaringen 
te delen en hiervan te leren. We willen deze casussen en analyses vaker delen binnen de 
organisatie. 
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Reflectie dagbesteding De Groene Wolk - Irma Harmelink

De Groene Wolk is een dagbestedingsgroep voor deelnemers met een intensieve 
begeleidingsvraag. Meerdere deelnemers hebben een indicatie voor Meerzorg en er is 
regelmatig sprake van incidenten met agressie. Het team heeft samen met de manager 
in 2018 een aanvraag gedaan voor een CCE-consultatie. Op meerdere gebieden liep het 
niet goed. Er waren veel incidenten met agressie, veel ziekte en verloop in het team van 
medewerkers en het was moeilijk om nieuwe collega’s te werven. Het team voelde zich niet 
voldoende gesteund door de organisatie. Ze misten organisatorische randvoorwaarden en 
erkenning in de complexiteit van hun werk.

De CCE-consultatie is gestart op 25 september 2018 met een uitgebreid oriënterend 
gesprek waarbij een brede analyse is gemaakt van de problemen die ervaren worden 
binnen de Groene Wolk. Vanuit een meervoudige kijk en multidisciplinaire benadering is 
toen gekozen voor de inzet van een systeemcoach. Het team van de Groene Wolk heeft 
samen met de systeemcoach vijf bijeenkomsten gehad waarin gekeken is naar de pijlers 
‘context, inhoud en betrekking’. Op deze wijze zijn alle aspecten aan bod gekomen, die 
nodig zijn voor goede zorg aan de kwetsbare deelnemers binnen de Groene Wolk.

20 maart 2019 heb ik een gesprek gehad met het team, de coach van Elver en de coach die 
via het CCE-consultatieteam betrokken is geraakt. In dit gesprek werd voor mij nogmaals 
bevestigd hoe belangrijk het is om tijdig tijd en aandacht te besteden in een team aan 
werkomstandigheden en werkplezier. Het team heeft grondig stilgestaan bij wie ze zijn 
als individu en als team, met welke passie ze het werk doen, met welke visie ze deze groep 
deelnemers willen ondersteunen, welke voorwaarden er dan nodig zijn, hoe ze willen 
en kunnen samenwerken met anderen en welke hulp er nodig is. Ik was onder de indruk 
van alle inzichten die ze hebben opgedaan door middel van deze reflectie en met welke 
energie en concrete ideeën ze verder konden. 

Een concreet verbetervoorstel kwam ook naar voren, namelijk: maak binnen Elver 
duidelijker wie voor wat benaderbaar is als een team hulp nodig heeft. Voor wat benader 
je de manager, waar kan de coach mee helpen, wie is direct beschikbaar na een incident 
als er extra ondersteuning gewenst is, enzovoort. We hebben ook nog een tijdlang 
gesproken over het belang om goed voor jezelf te zorgen. Pas dan kun je ook goed werk 
doen in de begeleiding van deze groep deelnemers. Binnen Elver is opgemerkt dat het 
voor veel teams niet vanzelfsprekend is om aandacht te besteden aan goede zorg voor je 
eigen vitaliteit en werkplezier. Om die reden is aan alle teams gevraagd om in het kader 
van het project Gezond Samenwerken met behulp van een werkvorm het gesprek te 
voeren in het team over de beleving van werkplezier en vitaliteit. Deze drie werkvormen 
zijn Marieke Werkt, Veilig Plus en Koerskaart. Met name de Veilig Plus-aanpak past goed bij 
de teams die te maken hebben met gedragsintensieve begeleiding. 

Wat ik voor mijzelf een aandachtspunt vind, is dat ik als bestuurder bewustwording en 
alertheid scherp houd dat het niet normaal gevonden wordt dat collega’s regelmatig fysiek 
geweld ondergaan. We moeten de dilemma’s blijven bespreken die ontstaan tussen aan 
de ene kant onvoorwaardelijke zorg willen bieden aan mensen met een verstandelijke 
beperking, maar ook grenzen stellen zodat collega’s veilig hun werk kunnen doen. 
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persoonlijk begeleiders. Naar aanleiding van 
deze positieve ervaring organiseren we in 
2019  weer intervisie groepen. Niet alleen 
voor persoonlijk begeleiders maar ook voor 
begeleiders

3.3 SCHOLINGEN BIJ ELVER

Er is een ruimschoots aanbod bij Elver. Voor 
een deel zijn het verplichte scholingen 
en een deel is vrije keuze. Wij vinden het 
belangrijk dat er ruimte is voor professionals 
om de scholing te kiezen die aansluit bij de 
behoefte. Dit doen we vanuit de overtuiging 
dat leren tot stand komt in combinatie met 
eigenaarschap voor de vakontwikkeling bij 
professionals. Uiteraard wordt dit gefaciliteerd 
vanuit de organisatie. Signalen over de 
beperkte tijd die beschikbaar is voor leren 
en reflecteren zijn aanleiding geweest voor 
het verhogen van het aantal beschikbare 

3.2 INTERVISIE
 
In de periode september 2018 t/m maart 
2019 heeft een groep van vier persoonlijk 
begeleiders een intervisie traject gevolgd van 
zes bijeenkomsten van twee uur. Deze pilot 
werd begeleid door een orthopedagoog die 
gekwalificeerd is om intervisie  te begeleiden. 
Het doel was deskundigheidsbevordering en 
vanuit verschillende perspectieven te leren 
denken.
Er werden verschillende methodieken ingezet 
om de intervisie vorm te geven. Het idee was 
om de groep na drie keer begeleide intervisie, 
zelfstandig verder te laten gaan zonder 
begeleider. Tijdens de evaluatie gaven de 
deelnemers aan dat de onbegeleide intervisie 
het gevaar in zich heeft dat deelnemers 
oplossingen gaan zoeken voor casussen 
in plaats van te reflecteren op de eigen 
beroepshouding . 
Aanbeveling van de groep is om door te 
gaan met begeleide  intervisie en groepen 
te vormen van beginnende en ervaren 

Reflectie behandelaren – Renske Hakkert 

Binnen het behandelcentrum vindt er wekelijks een regio overleg plaats met de 
betrokken behandelaren. De samenwerking tussen behandelaren is verbeterd door het 
multidisciplinair bespreken van verschillende thema’s. Wij, als behandelaren van regio 
zorgintensief, hebben aan het begin van 2018 speerpunten opgesteld op basis van het 
ontwikkelingsplan van de regio. Het doel hierbij is aansluiten bij wat er leeft binnen de 
regio en de teams. Voor ons hadden deze speerpunten een dubbele functie. Enerzijds 
het ondersteunen en stimuleren van teams, anderzijds het delen van kennis en ervaring 
onderling. Thema’s waar we ons op hebben gericht zijn nder andere  het gewone leven, 
stimulerende tijdsbesteding in de avond, ouder wordende bewoners, Driehoekskunde en 
dagbeleving. Gedurende het jaar hebben we deze thema’s besproken tijdens het wekelijkse 
regio-overleg. Begin 2019 hebben we teruggekeken naar waar we als regio nu staan. We 
hebben de signalen die we kregen van teams kunnen koppelen aan de thema’s die centraal 
stonden. We delen graag enkele voorbeelden.
 
• Bij het thema stimulerende tijdsbesteding in de avond is er samen met bewoners en 

begeleiders gezocht naar activiteiten die gedaan kunnen worden in de SI zaal (een 
bestaande ruimte binnen Elver die gebruikt kan worden om activiteiten te doen gericht 
op prikkelverwerking). Dit zodat er meer variatie in activiteiten komt wanneer de groep 
hier naar toe gaat.

• Vanuit de Driehoekskunde hebben we, mede door de voorstelling ‘Lastige Ouders’, veel 
meer het besef gekregen dat we de ‘zoveelste’ behandelaar zijn in het leven van cliënten 
en verwanten. 

• Op het gebied van het gewone leven gebeuren leuke dingen. De ergotherapeuten 
krijgen veel vragen op het gebied van goede zithoudingen. Cliënten zitten met hun 
voeten omhoog, is dit wel een goede houding? De vraag wordt dan teruggesteld: 
wanneer jij thuis komt van het werk, hoe ga jij dan het liefste zitten? 

Wat we graag mee willen nemen naar 2019 is om begeleiders nadrukkelijker uit te nodigen 
tijdens onze overleggen om nog beter aan te kunnen sluiten bij de teams.  
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In 2018 is er een nieuw leermanagement-
systeem gekozen. We noemen dit Leerplein 
Elver. Door middel van dit Leerplein hebben 
teams inzicht in wat ze gedaan hebben 
aan scholingen en datgene wat gedaan 
moet worden om kennis en kunde op peil 
te houden. Dit leermanagementsysteem is 
helpend in de informatieverstrekking over 
scholingsmogelijkheden en de organisatie 
daarvan. 

We denken dat het een goede stap is in 
het beter faciliteren van het leren en ook 
de noodzakelijke verheldering geeft in 
de afspraken die bij Elver gelden voor 
de te volgen basisscholingen en de 
herhalingsscholingen. Gebleken is dat 
het in de opvolging van die afspraken de 
laatste jaren niet goed is gegaan en dat dit 
verbetering behoeft.

Om een beeld te geven van het aantal 
scholingen enkele kengetallen.

In 2018 hebben medewerkers bij Elver 
3882 scholingen gevolgd via het eigen 
scholingsaanbod. 

De top 10 van scholingen met aantal 
deelnemers zijn:

uren voor medewerkers. Vanaf 2019 is de 
gemiddelde normtijd van 16 uur per fte 
verhoogd naar 24 uur per fte. 

er is veel van

elkaar te leren 
We hebben nader onderzoek gedaan naar 
hoeveel uren er overblijven in de vrijekeuze-
ruimte na aftrek van de scholingen die 
periodiek herhaald moeten worden om 
de vakbekwaamheid op peil te houden. Te 
denken valt aan de BHV-scholing, medicatie 
en voorbehouden handelingen. Gebleken is 
dat de uitbreiding naar 24 uur per fte in een 
gemiddeld team toch wel de helft van de 
beschikbare uren ingevuld kan worden voor 
vrije keuze. 

Binnen Elver is er ook veel van elkaar te leren. 
Dit is reden geweest voor het organiseren 
van het Elver-congres in februari 2019 waar 
door middel van een informatiemarkt en vele 
workshops kennis en kunde is gedeeld. Dit 
was een succes en dit zullen we herhalen in 
2020. 

Scholing Aantal inschrijvingen

Ontruimer – Fysieke ontruiming 850

Reanimatie – Herhaling 392

Bedrijfshulpverlening (BHV) – Herhaling 153

Epilepsie voor begeleiders – Basis 129

Training roosteren - InPlanning 1e roosteraar 124

Dag van de BHV 112

Medicijnen – Herhaling   98

Epilepsie – Workshop   91

Medicijnen – Basis   83

Ontruimer – Nieuwe medewerker   83

Dit is niet het volledige beeld. Medewerkers 
en teams kunnen ook buiten het Elver-
circuit scholingen volgen, bijvoorbeeld via 
hun beroepsorganisatie. Daar wordt geen 
registratie van bijgehouden. 
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het Elver Congres zijn daar een voorbeeld van. 
Het ziekteverzuim in 2018 was 6,14%, in 2017 
5,21% en in 2016 was dit 6,57%. In 2019 wordt 
het gesprek over hoe je gezond kunt werken 
binnen teams gestimuleerd en gefaciliteerd. 
Daarnaast wordt in 2019 in navolging 
van het nationale preventieakkoord een 
Elver preventieakkoord opgesteld om de 
gezondheid van medewerkers en cliënten te 
bevorderen.
 

3.5 VERSTERKEN EN VERANKEREN 
PRINCIPES ZELFSTANDIG WERKEN

Het werken met zelfstandig werkende teams 
en de aanwezigheid van minder management 
heeft voor een ieder betekenis in de uitvoering 
van het dagelijks werk. Speerpunt in 2018 was 
de herinrichting van de teamcoaching door 
de benoeming van drie teamcoaches en de 
inrichting van expertcoaching. Een evaluatie 
eind 2018 heeft laten zien dat dit als een 
verbetering wordt ervaren, maar dat er ook 
nog verbeterpunten zijn die opgepakt gaan 
worden.

Cruciaal voor zelfstandig werkende teams is 
een goede ondersteuning. Elver heeft in 2018 
keuzes gemaakt voor nieuwe ondersteunende 
ICT systemen op het gebied van Human 
Resources, Roosteren, Leren en Ontwikkelen 
en Financieel. Daarbij stond voorop dat 
dergelijke systemen eenvoudig in te richten 
waren, gericht op de ondersteuning van het 
primaire proces vanuit de eisen die je stelt aan 
moderne software (via internet toegankelijk).

3.4 PERSONELE BEZETTING, 
DUURZAME INZETBAARHEID 
MEDEWERKERS 

Een goede personele bezetting in kwantiteit 
en kwaliteit is een voorwaarde voor goede 
zorg en ondersteuning. In de afgelopen 
tijd hebben we knelpunten ervaren in het 
vervullen van vacatures voor begeleiders 
werkzaam in groepen waar mensen wonen 
die gedragsintensieve begeleiding nodig 
hebben. Dat heeft geleid tot meer inzet 
van uitzendkrachten. We vinden dit een 
ongewenste ontwikkeling. Mede om die 
reden zijn we in februari 2018 en in november 
2018 twee eigen opleidingsgroepen gestart 
van ruim 20 mensen per groep. Daarnaast 
zijn we voornemens om in november 2019 
wederom een opleidingsgroep te starten. 
Dit zijn veelal mensen die eerder in een 
andere sector hebben gewerkt. Zij volgen 
een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) en 
zijn tijdens deze leerweg geleidelijk aan meer 
zelfstandig werkend en inzetbaar. In totaal 
heeft Elver 78 BBL leerlingen. Daarnaast zijn er 
2018 ruim 100 stagiaires begeleid bij Elver. 
Het behoud van medewerkers is 
eveneens een speerpunt om de personele 
bezetting op het juiste niveau te houden. 
Goed werkgeverschap wordt ingevuld 
door een mooi pakket van secundaire 
arbeidsvoorwaarden en het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden. We denken 
dat een aanbod van leuke en inhoudelijk 
inspirerende evenementen ook een bijdrage 
levert aan de motivatie om bij Elver te blijven 
werken. De voorstelling ‘Lastige Ouders’ en 

Elver klas – Wil Nelis 

Sinds februari 2018 is Elver begonnen met het actief werven van leerlingen voor de 
beroepsbegeleidende leerweg ( BBL). Dit heeft vorm gekregen in de zogenaamd Elver 
klas. Het Graafschap College verzorgt de lessen op het terrein van Elver voor de opleiding 
medewerker maatschappelijke zorg (MMZ), niveau 3 en 4. Hierdoor ontstaat een nauwe 
samenwerking tussen Elver en het Graafschap College en zijn er korte lijnen tussen 
school en de praktijk, bijvoorbeeld in de driehoek werkbegeleider-leerling-docent. Deze 
opzet komt het leerproces van de student ten goede, waardoor de uitval in de Elver klas 
minimaal is. Verder kunnen kennis en vaardigheden die de leerling nodig heeft, zowel 
door school als door Elver zelf aangeboden worden. Een mooi voorbeeld van de integratie 
van werkveld en school.
Door het succes van de eerste Elver klas en het grote aantal geïnteresseerden in een BBL 
plek bij Elver, is er in november 2018 een 2e klas gestart met weer 25 studenten. Het is 
verheugend om te merken hoeveel animo er is voor het werken bij Elver. Deze toestroom 
gaat onverminderd voort. Momenteel vindt de selectie plaats voor de 3e Elver klas die in 
november 2019 start. Uit de 100 binnengekomen reacties mogen we er weer 25 selecteren. 
Met deze opzet hopen we een bijdrage te leveren aan de krapper wordende arbeidsmarkt.
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3.6 MOREEL BERAAD 2018 

Elver heeft de mogelijkheid om een moreel 
beraad te houden naar aanleiding van 
morele vragen die leven rondom cliënten, 
begeleiders, verwanten en vrijwilligers. 
Moreel beraad is een instrument om een 
ingewikkeld dilemma in gezamenlijkheid met 
elkaar te bespreken. De thema’s die in het 
moreel beraad besproken worden variëren 
van medisch-ethische vraagstukken, tot 
dilemma’s rondom handelingsverlegenheid 
bij medewerkers. We zien dat moreel beraad 
veel kan opleveren en het stimuleert reflectie. 
Tegelijkertijd zien we dat moreel beraad 
nog niet vaak wordt ingezet als hulpmiddel 
om dilemma’s te bespreken. In 2019 willen 
we meer bekendheid geven wat betreft de 
mogelijkheden van diverse vormen van 
moreel beraad. 

In 2018 hebben de volgende moreel beraden 
plaatsgevonden:

Door deze nieuwe systemen en de 
herinrichting van de processen willen we 
de administratieve belasting van teams 
verminderen en het werk wat gedaan moeten 
worden om het georganiseerd te krijgen, 
zo makkelijk mogelijk maken. In 2019 moet 
blijken of we daarin geslaagd zijn.

Het doel van het werken met zelfstandig 
werkende teams is om professionals de ruimte 
te geven om het juiste te doen in hun vak. 
Dat is niet zonder kaders en afspraken, maar 
wel met zo min mogelijk kaders en afspraken. 
Een constante dialoog is nodig om daarin de 
balans te vinden. In het afgelopen jaar is een 
interne leergang opgestart omtrent dit thema.

Maand Thema Betrokkenen

Januari 
2018

Is het moreel verantwoord een cliënt naakt 
te laten slapen op een speciaal daarvoor 
vervaardigd bed? 

Arts, team wonen, 
orthopedagoog

Februari/april 
2018

Omgang met (vermeend) suïcidale cliënt (beraad 
in februari met vervolg in april)

Team wonen, team 
dagbesteding

Februari 
2018

Open Moreel Beraad:
Open Moreel Beraad:
Seksueel experimenteer gedrag cliënten

Functionarissen 
uit verschillende 
instellingen, 
begeleiders Elver

Maart 
2018

Rapportage over cliënten. Wat mag/moet daar in 
gezet worden?

Deelraad cliënten, 
orthopedagoog

Maart
 2018 

Wenselijkheid of onwenselijkheid van feesttenten 
op het terrein van Elver 

Carnavalsvereniging, 
schutterij, 
medewerkers Elver 

April 2018 Wens van familie rondom toediening en inhoud 
medicatie cliënt tegenover medisch protocol 
vanuit Elver 

Arts, familie, 
ondersteuner familie, 
begeleiders

April 2018 Vrijheid tegenover bescherming van cliënt die 
gedrag vertoont dat gevaarlijk voor hemzelf en 
anderen kan zijn

Team wonen

Mei
2018

Dilemma in de omgang met een cliënt Team wonen, verwant 
en orthopedagoog 

November
2018

Dwang in de zorg Deelraad cliënten, 
pastoraal 
medewerker, 
orthopedagoog
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HOOFDSTUK 4 
Samenvatting en voornemens

bestaan voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 
Rondom bewoners/deelnemers zijn 
meerdere vak-professionals betrokken en 
de zeggenschap van de cliënt en wettelijk 
vertegenwoordiger is goed geregeld. Als het 
ons blijft lukken om het huidige werkklimaat 
van dialoog, reflecteren en leren te behouden, 
is Elver goed in staat om zich te verhouden tot 
de pluriformiteit die goede kwaliteit van zorg 
in zich moet hebben. Immers… Elk Verhaal 
Telt!

In het afgelopen jaar hebben we eveneens 
een merkbare verbetering teweeg gebracht 
in het beter faciliteren van de teams (onder 
andere door betere ICT systemen), meer 
eenvoud en minder administratie. Dit is gelukt 
door veel meer samenwerking te organiseren 
tussen medewerkers in het primaire proces 
en medewerkers in de ondersteuning. Dit 
laat nog maar weer eens zien dat elkaar goed 
kennen helpt om samen problemen op te 
lossen en wensen te realiseren.

Het beeld dat we hebben opgehaald voor dit 
kwaliteitsrapport kan worden samengevat in 
drie onderdelen, namelijk: 

1 Aspecten van kwaliteit die goed 
gaan, mede omdat ze voortdurend 
aandacht krijgen  voor de borging 
daarvan.

2 Aspecten van kwaliteit die op weg 
zijn naar verbetering. 

3 Aspecten van kwaliteit die met 
prioriteit aangepakt worden om te 
verbeteren.

In dit hoofdstuk heb ik, als bestuurder van 
Elver, een samenvatting van het rapport 
gecombineerd met een nabeschouwing 
waarin een relatie wordt gelegd hoe we een 
vervolg geven op de bevindingen.
De vele thema’s in het rapport laten zien dat 
kwaliteit een breed begrip is. Vele aspecten 
hebben systematisch aandacht nodig. We 
realiseren ons dat we systeemafspraken 
nodig hebben om kwaliteit te borgen, maar 
nog belangrijker is wat er in de directe relatie 
gebeurd tussen bewoners/deelnemers, hun 
naasten (wettelijk vertegenwoordigers) en 
de zorgverleners. In die directe relatie kan 
worden waargemaakt waar Elver voor staat, 
zoals die beschreven is in de visie van Elver.
Op basis van het cliëntervaringsonderzoek, 
de verhalen uit de dagelijkse praktijk en de 
bevindingen van de externe visitatie door de 
collegae van Severinus, durf ik de conclusie 
te trekken dat we er veelal in slagen het 
goede te doen voor de individuele bewoners 
en deelnemers. In deze tijd waar het mantra 
rondgaat van constant verbeteren is het niet 
gebruikelijk om te zeggen dat het “gewoon 
goed” is. Er is natuurlijk ook altijd wel iets wat 
beter kan, ook bij Elver. Maar waar we mijn 
inziens erg tevreden over kunnen zijn is de 
aanwezigheid van vakbekwame, betrokken 
professionals die de uniekheid van elke cliënt 
zien en willen bijdragen aan een gelukkig 
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Aspecten van kwaliteit die goed 
gaan mede omdat ze de voortdurend 
aandacht krijgen ten behoeve van de 
borging van deze aspecten
- De veiligheid is geborgd door de 

systematische aanpak en controle. 
- De cyclus van multidisciplinaire 

reflectie samen met de cliënt en 
cliëntvertegenwoordigers verloopt goed. 

- De reflectieverslagen van de 
cliëntvertrouwenspersoon, de 
klachtenfunctionaris en de medewerkers-
vertrouwenspersoon evenals de beelden 
die opgehaald worden door de Prisma-
analyses laten zien dat er binnen Elver 
weliswaar incidenten en klachten zijn, maar 
het aantal is gering en naar onze mening 
binnen de marge van wat er te verwachten 
valt vanuit het gegeven dat 100% perfectie 
niet reëel is. 

Aspecten van kwaliteit die op weg zijn 
naar verbetering 
- Steeds meer teams hebben in het afgelopen 

jaar onderdelen vanuit het ontwikkelplan 
Gewoon Leven geïntegreerd. De verruiming 
van de aanwezigheid van de avonddienst 
en het later ingaan van de nachtdienst geeft 
gewenste mogelijkheden aan bewoners om 
ook in de avond actief te zijn en de keuze 
te maken om op een later tijdstip naar 
bed te gaan. Nieuwe huisvesting zal meer 
mogelijkheden geven om onze visie op 
‘gewoon leven’ in de praktijk te verbeteren.

- Wij hebben in 2018 een flinke stap gezet 

om teams in het primaire proces beter te 
faciliteren. In 2019 moet ontdekt worden of 
deze verbeteringen daadwerkelijk het effect 
hebben dat teams beter en eenvoudiger de 
organisatorische taken kunnen uitvoeren, 
zodat werkplezier en beschikbare tijd voor 
bewoners en deelnemers toeneemt.

- De vereenvoudiging van het proces om 
incidenten te melden heeft plaatsgevonden 
en het proces om teams beter te faciliteren 
in de reflectie na incidenten is gaande.

- De vervanging van oude, niet passende 
huisvesting is volop in ontwikkeling. 

- Het belang om samen te werken in de 
driehoek wordt breed gedragen en de 
professionals van Elver worden steeds 
vaardiger door scholing en training.

- Doorontwikkeling van de beleidscyclus 
waarin geborgd is dat we vanuit 
ontwikkelplannen passend beleid maken, 
waarin we bij de uitvoering rekening 
houden met de diversiteit van bewoners/
deelnemers en teams. We zien dat steeds 
meer teams hun eigen vorm vinden om te 
komen tot een teamontwikkelplan. Er zijn 
ook teams voor wie het teamontwikkelplan 
nog niet de gewenste toegevoegde 
waarde heeft. Door middel van coaching, 
Elver-congressen (van elkaar leren) en 
de periodieke gesprekken tussen de 
manager en de teams willen we dat verder 
ontwikkelen. 
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Een belangrijke conclusie bij de 
bespreking van dit kwaliteitsrapport 
is dat er een duidelijke verbinding te 
maken is met de bevindingen uit dit 
rapport en het ontwikkelplan van Elver 
en de uitwerking daarvan in de regio- en 
teamontwikkelplannen.

De externe visitatiecommissie heeft ons het 
advies gegeven om in de gaten te houden of 
Elver niet teveel hooi op de vork neemt. Een 
advies dat we ons ter harte zullen nemen 
door in periodieke evaluaties  de voortgang 
van het ontwikkelplan te monitoren en zo 
nodig bij te stellen als dat noodzakelijk is. Dat 
is sowieso van belang, aangezien de wereld 
om ons heen constant in ontwikkeling is 
en we met een blik naar buiten ons blijven 
afvragen of we nog steeds de goede dingen 
doen en of we ze goed doen.

Met dit kwaliteitsrapport geven we een beeld 
van de kwaliteit van zorg bij Elver.
Ik hoop van harte dat het ons gelukt is om 
alle belangstellenden inzicht te geven. In ieder 
geval heeft het ons een goede gelegenheid 
gegeven om stil te staan bij de kwaliteit van 
zorg en te weten wat goed gaat en wat beter 
kan. 

Aspecten van kwaliteit die met 
prioriteit aangepakt worden om te 
verbeteren
- De kwaliteit van zorg is onlosmakelijk 

verbonden met de beschikbaarheid en 
continuïteit van vakbekwame professionals. 
De knelpunten op de arbeidsmarkt is 
een grote uitdaging. Speerpunt in het 
ontwikkelplan van Elver zijn verschillende 
acties voor zowel behoud (gezond 
samenwerken, grote contracten door 
duobanen, meer betrokkenheid van 
medewerkers bij projecten, etc.) als ook 
verkrijgen van voldoende collega’s (de Elver 
klas, actieve en aantrekkelijke werving, etc.). 

- De bevindingen die zijn opgedaan in 
de audit op medicatieveiligheid zijn 
aanleiding voor een opdracht aan de 
geneesmiddelencommissie onder de 
verantwoordelijkheid van de manager 
behandeling om in 2019 de benodigde 
verbeteringen te realiseren.

- Het weer op niveau brengen en behouden 
van kennis en kunde op het gebied van 

 Triple-C zal worden opgenomen in een 
plan van aanpak voor de tijdsperiode 2019 
en 2020.

- De implementatie van een nieuw 
zorgdossier zal volgens planning worden 
doorlopen.

- De voorbereiding op de nieuwe wetgeving 
Zorg en Dwang.
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HOOFDSTUK 5 
Reacties Raad van Toezicht, Cliëntenraad en

Ondernemingsraad 

“vertellen”. Er mag wel wat meer aandacht 
zijn voor dat wat goed gaat. Verschillende 
aanwezigen geven aan dat meer getoond mag 
worden dat Elver een prima organisatie is. 

Tijdens het tweede gedeelte van de 
bijeenkomst zijn de drie bouwstenen 
besproken en is stilgestaan bij de vraag “wat 
gaat goed en wat kan beter?”.
Er werd benadrukt dat het belangrijk is om 
prioriteiten te stellen. Teams mogen nog 
meer bij elkaar in de keuken kijken. Ten 
aanzien van de cliëntervaringen is er sprake 
van oprechte interesse en betrokkenheid om 
cliëntervaringen op te halen. Bij de verdere 
doorontwikkeling van het onderzoek naar 
cliëntervaringen is het belangrijk om alle 
belanghebbenden erbij te betrekken. Verder is 
het belangrijk om te streven naar maatwerk. 
De aanwezigen geven aan dat het werken in 
de “driehoek” binnen de organisatie begint te 
leven. Verder is het belangrijk om een goede 
balans te houden tussen het aantal jongere 
en oudere medewerkers. Als aandachtspunt 
kwam naar voren de bewustwording te 
vergroten inzake de alertheid over financiële 
fraude.

In dit hoofdstuk komen reacties en reflecties 
op de eerste hoofdstukken aan de orde. 
Door een bijeenkomst te organiseren met 
alle betrokkenen hopen we gezamenlijke 
verbeterpunten voor de kwaliteit van de zorg 
te vinden, maar ook verbeteringen voor de 
rapportage over kwaliteit.
We beginnen met een verslag van deze 
bijeenkomst, gevolgd door reacties van Raad 
van Toezicht, Cliëntenraden en als laatste de 
Ondernemingsraad.

5.1 REFLECTIEBIJEENKOMST 
KWALITEITSRAPPORT

Op 6 mei 2019 hebben we het 
kwaliteitsrapport besproken met 
medewerkers, leden van de Cliëntenraad, van 
de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht 
en het Managementteam.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst 
is het kwaliteitsrapport in het algemeen 
besproken. De aanwezigen waren enthousiast 
over het rapport. De leesbaarheid is goed 
en er is een goede balans tussen “tellen” en 
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professional. Het is belangrijk dat professionals 
maximaal eigen regelvermogen hebben en 
worden ondersteund in hun professioneel 
werken. Er wordt gewerkt met kaders en 
zo min mogelijk regels en zoveel mogelijk 
ruimte voor professionals en teams om hun 
eigen werk te organiseren. Het vertrouwen 
dat professionals vakbekwaam zijn, is het 
uitgangspunt evenals het nakomen van 
afspraken.  
De Raad van Toezicht maakt met enige 
regelmaat gebruik van de mogelijkheid 
om zelf contact te hebben met cliënten 
en medewerkers. De Raad van Toezicht 
waardeert het dat er gedurende het jaar 
meerdere momenten zijn geweest voor deze 
contacten. Wij zien op de werkvloer dat de 
missie en visie van Elver daadwerkelijk het 
handelen van medewerkers beïnvloedt. Ofwel 
dat “de beleving van de missie en visie” bij de 
medewerkers congruent is aan het handelen.
Ook in het rapport herkennen we het beeld 
dat datgene in praktijk wordt gebracht wat 
in de missie en visie van Elver tot uitdrukking 
komt. Bij alle vraagstukken is de cliënt steeds 
het uitgangspunt. Het kwaliteitsrapport kent 
een goede balans tussen “tellen” en “vertellen”. 
Een aandachtspunt is de grote hoeveelheid 
ambities, plannen en activiteiten. Het werken 
met “driehoekskunde” geeft de Raad van 
Toezicht het vertrouwen dat er voortdurend 
gericht wordt gewerkt aan de verbetering van 
de kwaliteit. De Raad van Toezicht steunt de 
bestuurder in haar streven om scherp zicht te 
houden op de veiligheid van medewerkers, wij  
onderschrijven van harte haar uitspraak dat 
het niet normaal gevonden mag worden dat 
collega’s regelmatig fysiek geweld ondergaan. 

Reactie deelraad cliënten 
De cliëntenversie van het kwaliteitsrapport is 
overzichtelijk, duidelijk en begrijpelijk door de 
korte teksten en het gebruik van plaatjes. We 
vinden het goed dat de cliëntenversie geen 
algemene samenvatting is, deze praatplaat 
spreekt meer aan voor de bewoners van Elver. 
De bijeenkomsten waarbij de cliëntenraad 
ook is uitgenodigd, moeten toegankelijk zijn 
en aangepast worden, zodat het begrijpelijk 
voor ons is en wij daar een bijdrage kunnen 
leveren. Er kunnen vaker picto’s worden 
gebruikt bij de algemene informatie die vanuit 
Elver wordt gestuurd. 

Knelpunten binnen teams moeten zo vroeg 
mogelijk worden gesignaleerd en daarbij 
moet zorg gedragen worden voor goede 
ondersteuning. Een proactieve rol van 
behandelaren en teamcoaches is in dit kader 
van belang. 

input voor 

kwaliteitsdenken

in 2019
Er zijn goede ervaringen met intervisie en dat 
zou verder kunnen worden uitgebouwd. De 
leergang Zelfstandig Werkende Teams draagt 
positief bij aan de doorontwikkeling  van het 
werken met zelfstandig werkende teams. 
Er werd aandacht gevraagd voor de vitaliteit 
van medewerkers. Voor het Medewerkers-
tevredenheids-onderzoek in 2019 wordt 
dan ook meegegeven dat ingezoomd moet 
worden op vitaliteit en daarnaast op werkdruk 
en duurzaamheid.  

De bijeenkomst vormde een positief kritische 
reflectie op het rapport en tegelijkertijd input 
voor het kwaliteitsdenken in 2019.

5.2 REACTIES KWALITEITSRAPPORT 

Hieronder volgen de schriftelijke 
reacties op het kwaliteitsrapport van de 
Raad van Toezicht, Cliëntenraden en 
Ondernemingsraad. 

Reactie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in haar visie op 
toezichthouden het volgende aangegeven: 
Elver heeft als missie “Er zijn om bij te 
dragen aan een gelukkig bestaan voor 
mensen met een verstandelijke beperking”. 
“Er zijn”, betekent er onvoorwaardelijk zijn, 
alert en aandachtig. Als Raad van Toezicht 
onderschrijven we deze missie van harte. De 
waarden van Elver zijn richtinggevend voor 
het functioneren van de Raad van Toezicht. 
Ook wij willen “er zijn” en alert en aandachtig 
bijdragen aan de besturing van Elver.
Wij onderschrijven de besturingsfilosofie van 
Elver waarin elke cliënt uniek (‘elk verhaal 
telt!’) is. De kwaliteit van de ondersteuning 
aan de cliënt wordt bepaald in de onderlinge 
relaties binnen de driehoek cliënt-verwanten-
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en goede professionals binnen te halen. Wij 
onderstrepen het belang hierbij van scholing, 
reflectie, zelfstandigheid en duurzaamheid. 
Er is een goede weg ingeslagen met de 
Elver klassen (de nieuwe collega’s voor de 
toekomst) en het behouden van collega’s blijft 
aandacht vragen. 
Het volgende willen we voor de komende 
jaren meegeven: 
De ondernemingsraad werkt graag mee aan 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek, 
om zo een bijdrage te leveren aan het 
in kaart brengen van wat goed gaat en 
waar de verbeterpunten liggen. Nogmaals 
te kijken naar kaders met betrekking 
tot bezetting en formatie, zodanig dat 
arbeidsmarktconcurrentie en uren-inzet 
versus duurzaamheid aan bod komen en 
gezond samen werken ingebed is.

Reactie deelraad 
cliëntvertegenwoordigers
Dit kwaliteitsrapport 2018 is mede door het 
verminderde aantal verhalen overzichtelijker.
In algemene zin is verder duidelijk, dat het 
rapport een compleet overzicht geeft, je mist 
eigenlijk niets. 
Op een aantal punten kan de beschrijving 
korter/compacter, wat de leesbaarheid verder 
verbetert. 
Verdere toelichting is uitgebreid te vinden in 
de diverse bijlagen.
Belangrijke aandachtspunten voor behoud 
van kwaliteit in de zorg blijven binnen de 
zelfsturende teams de constante in personele 
bezetting, de individuele kwaliteiten binnen 
het team m.b.t. de organisatorische zaken 
als planning en financiën en de juiste 
ondersteuningsvragen naar het MT.
Ook de overdracht van kennis door ervaren 
medewerkers richting de anderen is een 
belangrijk item. De resultaten van de 
opgestarte opleidingstrajecten binnen Elver 
stemmen tot tevredenheid. 

Reactie Ondernemingsraad
De ondernemingsraad vindt het 
kwaliteitsrapport 2019 een goede weergave 
van waar wij als organisatie voor staan. Het 
geeft een balans weer tussen onze visie 
en wat we doen om goede mensgerichte 
zorg te leveren binnen een veranderende 
maatschappij. 

elke bouwsteen 

tot een stevig 

fundament

samenvoegen
Als ondernemingsraad vinden we 
het belangrijk dat vakmanschap en 
deskundigheid, maar ook werkplezier leidt 
tot goede ondersteuning aan cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers en collega’s. Dat 
we meebewegen en meesturen om elke 
bouwsteen tot een stevig fundament samen 
te voegen. 
We richten ons met betrekking tot dit 
kwaliteitsrapport met name op de derde 
bouwsteen: ‘zelfreflectie in teams’. Hierin 
wordt nagestreefd om collega’s te behouden 
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BIJLAGE 1 
Visie Elver
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2. De bedoeling: waar staan we voor als Elver? 
 
Elver heeft als missie:  

Er zijn om bij te dragen aan een gelukkig bestaan  
voor mensen met een verstandelijke beperking. 

‘Er zijn’ betekent dat we er onvoorwaardelijk zijn, alert en aandachtig.  
 
We willen de beste zorg leveren en voor iedere cliënt een zo goed mogelijk leven creëren. 
’Elk verhaal telt’ en het verhaal van ieder mens is uniek. Wat is belangrijk voor een cliënt? 
Hoe zorgen we er met elkaar voor dat iemand zoveel mogelijk de regie houdt over zijn of 
haar leven? Zinvol de dag invult? Samen gaan we op zoek, ook wanneer iemand zich 
moeilijk kan uitdrukken. Ontwikkelingsgericht en onvoorwaardelijk. De verwanten en het 
netwerk van onze cliënten beschouwen we hierbij als natuurlijke partners.  
 
In de zorg voor onze cliënten willen wij hen de vrijheid bieden om te komen tot de grootst 
mogelijke zelfontplooiing die voor hen mogelijk is. Om deze zelfontwikkeling te bereiken 
hebben cliënten in hun dagelijks leven hulp, ondersteuning, advies en begeleiding nodig van 
o.a. zorgmedewerkers. Voor cliënten is het van groot belang dat zij zich kunnen 
ontwikkelen. Daarbij hoort dat zij keuzes kunnen maken die bij hen passen.  
In onze zorgvisie vullen wij het vrijheidsbegrip voor cliënten in door te kiezen voor ‘Vrijheid 
tot zelfontplooiing’ in plaats van ‘Vrijheid van bemoeienis van anderen’. In dialoog met en in 
relatie tot onze cliënten gaan wij met hen op zoek naar een goede invulling van hun leven, 
waarbij ze de vrijheid ervaren hier naar op zoek te gaan zonder het alleen te hoeven doen.  
 
Planetree 
Elver heeft in het mensgerichte zorgmodel Planetree een mooie samenhang gevonden van 
verschillende aspecten die zorgdragen voor goede zorg die geboden wordt in een prettige 
omgeving vanuit een organisatie die gezond en duurzaam is. Het Planetree model geeft 
nader invulling aan de visie en bevat twaalf componenten verdeeld in drie onderdelen. Deze 
twaalf componenten vormen een goede kapstok om te vertellen wie we zijn en welke 
betekenis we willen geven aan ons werk.  
 
De beste zorg 
1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening 

De naam Elver staat voor ’Elk verhaal telt’ en is uniek. Het gaat daarbij om verhalen van 
cliënten en hun verwanten, maar ook om de verhalen van medewerkers, vrijwilligers en 
andere betrokkenen. We luisteren met aandacht en begrip naar datgene wat belangrijk 
is om bij te dragen aan een gelukkig bestaan van cliënten van Elver. Oprecht vriendelijk 
contact maken en luisteren met aandacht vinden we belangrijk. 
 

2. Eigen keuzes en verantwoordelijkheid 
De cliënt kan eigen keuzes maken en kan zijn leven invullen op persoonlijke wijze. 
Hierbij hoort het om cliënten inzicht te geven in keuzemogelijkheden. Van belang is dat 
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cliënten en hun vertegenwoordigers op een begrijpelijke manier tijdig betrokken, 
geïnformeerd en geraadpleegd worden. Elke cliënt heeft een individueel 
ondersteuningsplan dat samen met hem en de wettelijk vertegenwoordiger is opgesteld 
en regelmatig met hen wordt besproken. Alle relevante professionals (begeleiders en 
behandelaars) zijn betrokken bij het plan. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider 
die als eerste aanspreekpunt fungeert en die de cliënt heel goed kent.  

 
3.  Uitstekende behandeling en zorg 

Medewerkers zijn deskundig en toegerust om werkzaamheden adequaat uit te voeren. 
Ze zorgen ervoor dat ze bekwaam blijven, onder meer via het proces van constant leren 
en reflecteren. Het is duidelijk aan welke eisen medewerkers moeten voldoen ten 
aanzien van diploma’s, kennis en kunde van methodieken en professionele richtlijnen en 
standaarden. We zijn voortdurend benieuwd naar hoe we het anders of nog beter 
kunnen doen. 
 

4. Gezond eten, drinken en bewegen 
Met de cliënten worden afspraken gemaakt over gezond leven, over ondersteuning bij 
algemene dagelijkse levensverrichtingen en over eten en drinken. Daarbij is er ook 
aandacht voor de balans tussen activiteit, ontspanning, rust en slaap. Uitgangspunt is: 
‘een zo gewoon mogelijk leven’, waarbij de dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, 
samen koken en eten, het huishouden doen, zoveel mogelijk met of in nabijheid van 
cliënten plaatsvindt. 
 

5. Aanvullende zorg en zingeving 
Wij helpen cliënten om relaties op te bouwen en te onderhouden die zowel praktische 
als sociaal emotionele steun kunnen bieden. Er is aandacht voor het omgaan met 
genegenheid en intimiteit. We stimuleren deelname aan de samenleving door kansen op 
participatie te benutten in het wonen, werken en vrijetijdsbesteding. De ondersteuning 
is alert op persoonlijke wensen en op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor 
de gewenste participatie.  
We vinden het van belang dat er een voortdurende reflectie op morele vragen 
plaatsvindt binnen onze organisatie. Reflecteren op zorg is nodig om te onderzoeken of 
goede zorg wordt verleend en om te analyseren of de zorg zich voldoende richt op de 
vrijheid van de cliënt om te komen tot zelfontwikkeling.  
We zijn ons ervan bewust dat er regelmatig ethische vraagstukken zijn. Bijvoorbeeld 
over de mate van vrijheidsbeperking, het verantwoord risico nemen om de eigen regie 
en ontwikkeling te stimuleren enzovoort. We vinden het belangrijk om welbewust en 
sensitief om te gaan met deze vraagstukken en het gesprek daarover tussen 
professionals en met verwanten goed te voeren en te faciliteren. 
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Prettige omgeving 
6. Menswaardige technologie 

We gebruiken gemakkelijke, begrijpelijke en helpende technologie. Technologie kan het 
leven veraangenamen en vereenvoudigen. Technologische ontwikkelingen gaan zeer 
snel. Met een open houding met de blik naar buiten en goede verbindingen met 
verschillen innovatieve platformen pikken we datgene eruit wat het meeste bijdraagt 
aan een plezierig leven voor onze cliënten en/of het beter en efficiënt inrichten van de 
werkprocessen. 
 

7. Goede gebouwen waarin plezierig gewoond en gewerkt wordt 
Elver heeft voor verschillende doelgroepen cliënten een huisvestingsconcept. Hierin is 
een balans aanwezig tussen eigen regie en privéruimte voor cliënten en de nabijheid 
van anderen. Wij vinden het belangrijk dat de woonomgeving mooie elementen bevat, 
schoon is, een aangenaam klimaat heeft, veel licht binnenlaat en dat er contact is met 
de buitenwereld. Alle locaties waar cliënten verblijven en medewerkers werken zijn 
veilig (brandveiligheid, voldoen aan Arbo-regels). Verbetering van de duurzaamheid van 
gebouwen is een belangrijk doel bij de nieuwbouwplannen en de herhuisvesting. 
 

8. Samen met vrienden, familie en gemeenschap 
Professionals, cliënten en verwanten van cliënten vormen een driehoek (cliënt-
verwant-begeleider/behandelaar). In deze driehoek worden afspraken gemaakt over 
hoe het leven van de cliënt invulling krijgt. We vinden het belangrijk dat familie en 
vrienden zich altijd welkom voelen en kunnen komen wanneer de cliënt dat wil. We 
vragen aan naasten en aan vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan een gelukkig 
bestaan van cliënten.  
Daarnaast willen wij een ‘goede buur’ zijn voor de omwonenden van een woonlocatie 
van Elver.  
 

Gezonde organisatie 
9. Tevreden cliënten  

De vraag over hoe tevreden de cliënt en verwanten zijn over de zorg en ondersteuning 
vanuit Elver wordt regelmatig gesteld. De uitkomsten worden besproken tijdens de 
bespreking van het ondersteuningsplan, zodat er individueel constant gereflecteerd 
wordt, er afspraken worden gemaakt en verbeteringen worden doorgevoerd. We 
gebruiken indrukken en trends uit de individuele gesprekken over tevredenheid ook om 
in de organisatieontwikkeling bij Elver het juiste te blijven doen.  
 

10. Kwaliteit van medewerkers en teams 
Professionals hebben een zo maximaal mogelijke eigen regelruimte nodig en goede 
ondersteuning om goede kwaliteit te kunnen leveren. We vertrouwen op het 
vakmanschap en de deskundigheid van onze medewerkers. Ze zijn zelf 
verantwoordelijkheid voor behoud en verbeteren van hun kennis en kunde en geven 
zelf vorm en inhoud aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Elver faciliteert 
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professionals in deze verantwoordelijkheid. We stimuleren ook dat teams en 
individuele professionals hun specifieke kennis en kunde delen met collega’s, evenals 
hun ervaringen in kwaliteitsverbeteringen. 
 
We werken conform het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 en 
onderschrijving het belang om processen in te richten op basis van continue reflecteren 
en leren. We zijn ons ervan bewust dat dit alleen kan plaatsvinden als er sprake is van 
veiligheid en van ruimte om van fouten te leren.  
Wij zijn terughoudend met het opleggen van centrale regels en procedures. 
Ontwikkeling en invoering van nieuwe methodes en instrumenten gebeurt altijd in 
samenspraak met gebruikers en/of belanghebbenden.  
 

11. Gezonde financiële resultaten  
We geven niet meer geld uit dan dat we binnen krijgen en streven naar een bescheiden 
jaarlijks rendement. We zijn ons ervan bewust dat het budget van Elver de som is van 
cliëntgebonden budgetten. Om die reden vinden we het vanzelfsprekend dat een zo 
maximaal mogelijk deel van dit budget wordt ingezet voor het primaire proces en 
overheadkosten zo beperkt mogelijk worden gehouden.  
 

12. Goede marktpositie en relatie met belanghebbenden  
Door goede zorg en ondersteuning te geven aan cliënten en er over te vertellen willen 
we zichtbaar zijn en het vertrouwen krijgen van nieuwe cliënten en verwijzers. Iedere 
medewerker is een ambassadeur van Elver. We zijn ons bewust van onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid om goed om te 
gaan met de beschikbare publieke gelden en het in ons gestelde vertrouwen om goede 
zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare burgers. We verantwoorden ons in het 
directe individuele contact met cliënten en verwanten. Op organisatieniveau 
verantwoorden we ons door middel van het (financiële) jaarverslag en het 
kwaliteitsrapport.  
Er vindt regelmatig overleg plaats met belanghebbenden zodat we als Elver kunnen 
vertellen wat we doen en willen en we kunnen horen wat belanghebbenden ervan 
vinden. 
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van anderen. Wij vinden het belangrijk dat de woonomgeving mooie elementen bevat, 
schoon is, een aangenaam klimaat heeft, veel licht binnenlaat en dat er contact is met 
de buitenwereld. Alle locaties waar cliënten verblijven en medewerkers werken zijn 
veilig (brandveiligheid, voldoen aan Arbo-regels). Verbetering van de duurzaamheid van 
gebouwen is een belangrijk doel bij de nieuwbouwplannen en de herhuisvesting. 
 

8. Samen met vrienden, familie en gemeenschap 
Professionals, cliënten en verwanten van cliënten vormen een driehoek (cliënt-
verwant-begeleider/behandelaar). In deze driehoek worden afspraken gemaakt over 
hoe het leven van de cliënt invulling krijgt. We vinden het belangrijk dat familie en 
vrienden zich altijd welkom voelen en kunnen komen wanneer de cliënt dat wil. We 
vragen aan naasten en aan vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan een gelukkig 
bestaan van cliënten.  
Daarnaast willen wij een ‘goede buur’ zijn voor de omwonenden van een woonlocatie 
van Elver.  
 

Gezonde organisatie 
9. Tevreden cliënten  

De vraag over hoe tevreden de cliënt en verwanten zijn over de zorg en ondersteuning 
vanuit Elver wordt regelmatig gesteld. De uitkomsten worden besproken tijdens de 
bespreking van het ondersteuningsplan, zodat er individueel constant gereflecteerd 
wordt, er afspraken worden gemaakt en verbeteringen worden doorgevoerd. We 
gebruiken indrukken en trends uit de individuele gesprekken over tevredenheid ook om 
in de organisatieontwikkeling bij Elver het juiste te blijven doen.  
 

10. Kwaliteit van medewerkers en teams 
Professionals hebben een zo maximaal mogelijke eigen regelruimte nodig en goede 
ondersteuning om goede kwaliteit te kunnen leveren. We vertrouwen op het 
vakmanschap en de deskundigheid van onze medewerkers. Ze zijn zelf 
verantwoordelijkheid voor behoud en verbeteren van hun kennis en kunde en geven 
zelf vorm en inhoud aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Elver faciliteert 
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BIJLAGE 2 
Inlegvel ontwikkelplan Elver Update



Leeswijzer

In 2018 hebben we ons ontwikkelplan samengevat in een handige drieluik. 
Voor je ligt een aanvullende notitie, te gebruiken als inlegvel. In deze 
notitie geven we in het kort de stand van zaken weer over de ontwikkel- en 
speerpunten van 2018. Naast een terugblik, kijken we ook vooruit met ‘Hoe 
nu verder’. Daarmee zie je de ontwikkelpunten voor 2019. De missie, visie, 
ambitie en het hoe en waarom een ontwikkelplan is uiteraard gelijk gebleven. 
De feiten en cijfers op de achterkant van het drieluik zijn geüpdatet. Omdat 
de belangrijkste punten worden aangestipt is de opsomming niet volledig. 
Wel geeft het een goed beeld dat op allerlei gebieden volop wordt gewerkt 
om onze missie ’Bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor mensen met een 
verstandelijke beperking’ in de praktijk te brengen. 
Naast interne zijn er ook externe ontwikkelingen: 
• Meer onderlinge concurrentie in de sector en in de regio;
• Nieuwe NZa-tarieven;
• Nieuwe wet zorg en dwang;
• VWS-programma ‘Volwaardig leven’; 
• Arbeidsmarktproblematiek; 
• De ‘buitenwereld’ naar binnen halen met onze belangrijkste externe 

belanghebbenden.
• Vraag naar flexibele opvang (logeren, ambulante zorg, parttime wonen).

Uitgebreide informatie vindt je in het volledige Ontwikkelplan Elver op ons 
Portaal of website.

Ontwikkelplan Elver
Update

 

Feiten en cijfers

Aantal bewoners en deelnemers (dagbesteding):

2016:         675 (545/130)

2017:          686 (543/143)
 
2018:         720 (547/173)

Aantal teams en groepen:

         2016     2017   2018
Wonen (teams)         58        59                 60

Dagbesteding (groepen)       86        85                 85

Personele informatie:
  Aantal mw       Aantal FTE      Vrijwilligers
2016    1277            780                315

2017    1219            796                375

2018    1286                      855                     400

   6,57 %    6,14 %

  5,21 %

2016  2017   2018

Ziekteverzuim

Financiële informatie:
     Omzet   WLZ % t.o.v. andere inkomstenbronnen

2016     € 58.473.479,-  92,9%
2017     € 61.966.414,-  91,7% 
2018     € 63.767.541,-  93,0% 

ZZP-typering:
        3-VG        4-VG        5-VG           6-VG         7-VG       8-VG
2016  53  53  106  116  132  85

2017  43  51  103  119  139  88

2018  42  47  103  119  151  85

Aantal cliënten met meerzorg
2016 > 29   2017 > 30  2018 > 46
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Realisatie nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg:
• Reflectie heeft plaatsgevonden. Het kwaliteitsbeeld van Elver is beschreven in 

het kwaliteitsrapport van juni 2018. 
• Veel scholing en training op het gebied van driehoekskunde.
• De voorstelling ‘Lastige Ouders’ ter inspiratie voor driehoekskunde.
• Intensiveren scholing- en trainingsmogelijkheden behoud en verdieping kennis 

en kunde Triple-C, LACCS en EIM/BOL.
• Nieuw kwaliteitsrapport 2018, inclusief externe visitatie (externe deskundigen 

geven oordeel over de kwaliteit).
• Constant leren en reflecteren via de cyclus van ontwikkelplannen.
• Controle en toezicht op veiligheidsaspecten goed regelen.
• Medicatieveiligheid borgen.

Personele bezetting (en duurzame inzetbaarheid medewerkers):
• Start van twee nieuwe lesgroepen BBL met goed gevulde klassen.
• Aantal stagiairs in 2018: 112. Aantal BBL-leerlingen in 2018: 73.
• Veel moeilijk vervulbare vacatures en groei inzet uitzendkrachten. 
• Meer personele wisselingen in teams --> onrustiger voor bewoners en deelnemers.
• Verzuimpercentage 2018 is 6,14 %.
• Intern onderzoek laat zien hoe combi-banen mogelijk zijn, wordt zoveel als mogelijk gefaciliteerd. 
• Arbeidsmarktconcurrentie, discussie over functiegebouw.
• Uitvoering plan Gezond Samenwerken.
• November 2019: nieuwe Elver BBL-klas.
• Faciliteren combi-banen en interne mobiliteit.
• Ontplooiingsmogelijkheden medewerkers door scholing, opleiding en projectparticipatie. 

Kwaliteit van medewerkers

De bedrijfsvoering

Kwaliteit 

van zorg

Wat hebben we gedaan in 2018 (zwart) en wat pakken we op vanaf 2019 (groen)

Gewoon leven:
• Verruiming avonddienst en bedtijden.
• Meer groepen zijn overgegaan naar zelf koken, zelf 

boodschappen doen, de was, etc.. 
• Faciliteren en delen van goede voorbeelden over het 

gewone leven.
• Herinrichten centrale dienstverlening (keuken, 

wasserij, naar meer decentraal).
• Waar mogelijk en nog passend voorwaarden inregelen 

(keukens, wasmachines etc..).

Implementatie nieuw elektronisch cliëntendossier:
• Implementatie PlanCare 2.0 is stopgezet. Voorkeur gaat 

uit naar een ander ECD dat beter het primaire proces 
ondersteunt, eenvoudiger is in gebruik en toegang 
geeft aan wettelijk vertegenwoordigers.

• Nieuw ECD in maart 2020 (voorkeur “Puur”), start 
implementatie in 2019.

• Ook nieuw behandeldossier in samenhang met het 
nieuwe ECD.

• Visie van Elver over ECD sluit aan op nieuwe landelijke 
ontwikkeling.

Prettige omgeving voor bewoners:
• Zie Elver Wooncourant.
• Verschillende aanpassingen op woonlocaties om het 

gewone leven te ondersteunen.
• Huisvestingsplannen realiseren.
• Nieuwe editie wooncourant.

Zinvolle dagbesteding:
• Dialoog in teams over belang doorstroommogelijkheden 

en zelfontplooiing deelnemers.
• Dagbeleving voor EVMB-bewoners in woningen is 

opgestart. 
• Proces om te komen tot kostenvermindering is volop 

gaande. Huidige kosten zijn hoger  dan de opbrengsten. 
• Kinderdagcentrum (KDC) van start.
• Nieuwe kaders over bezetting en formatie.
• Duidelijkheid over omgang met dubbele 

verstrekkingen.
• Minder instellingsgebonden dagbesteding - meer in de 

maatschappij.

Participatie van familieleden en inzet vrijwilligers:
• Groei in 2018 van 375 naar 401 vrijwilligers. 
• Pilot met deelraad cliëntvertegenwoordigers naar meer 

familieparticipatie in de groep.
• Inzet vrijwilligers bij kortdurende acties (NL-doet etc.).
• Meer vrijwilligers.

Verbetering en vereenvoudiging van de 
ondersteuning aan teams en professionals: 
• Herinrichting van processen gekoppeld aan 

uittreding Carante Groep en de keuze voor nieuwe 
ondersteunende ICT-systemen. 

• Vermindering administratieve last: niet meer centraal 
zorgplannen met handtekening verzamelen.

• Inrichting Centraal Meldpunt voor alle vragen van 
medewerkers. Start 1 januari 2019.

• Herijking 24-uurs beschikbaar- en 
bereikbaarheidsfuncties. 

• Vervolg geven aan project herinrichten van 
processen om ambities realiseren van: eenvoud – 
primair proces ondersteunend – moderne software 
(toegang via internet).

• Doorontwikkeling Meldpunt naar bredere 
functionaliteit.

Versterken en verankeren principes zelfstandig 
werken:
• Herverdeling coaching van teams door benoeming drie 

teamcoaches en start expertcoaching. 
• Verschillende leer- en verdiepingssessies over 

zelfstandig werken hebben plaatsgevonden, o.a. tussen 
teamcoaches en regiomanagers. 

• Leergang Zelfstandig Werken is gestart met 45 collega’s 
uit alle lagen van de organisatie.

• Start intervisiegroepen voor medewerkers van de 
gedragsintensieve begeleidingsgroepen.

• Inzet senior-begeleiders in groepen waar regiomanager 
(in samenspraak met team) tijdelijke nabijheid van extra 
expertise wenselijk vindt.

• Verschillende teams hebben met teamcoaches aan 
teamontwikkeling gewerkt.

• Enkele teams zijn gesplitst om effectiever te kunnen 
werken als ZWT. 

• Sommige teams hebben afspraken gemaakt over 
onderlinge samenwerking.

• Inzet senior begeleiders.
• Intervisie.
• Teams faciliteren die willen door ontwikkelen in 

zelfstandig werken.
• Elver leergang Zelfstandig Werken.
• Reflectiebijeenkomsten teamcoaches en 

regiomanagers.
• Ondersteuning en faciliteiten behandelcentrum goed 

inrichten. 
• Doorontwikkeling behandelcentrum op basis van 

de “visie op en organisatie van behandeling”(notitie 
januari 2018).

Herijking verdeelsleutel van de 
zorgzwaartepakkettenfinanciering:
• Herijking verdeelsleutels 
• Nieuwe NZa-tarieven. Voor Elver omzetstijging van 2 

miljoen. Belangrijkste wijzigingen: zorg personeel   , 
behandelend personeel , ondersteunend 

  personeel   . Voornemen om geleidelijk toe te werken 
naar de aansluiting bij deze herverdeling.

• Vervolg geven aan: Zorggeld is voor zorg en 
Huisvestingsgeld is voor huisvesting. 

Van financiële begroting naar financieel kompas: 
• Nog niet gerealiseerd.
• Resultaat 2018 op vastgoed: 3,7 miljoen positief, 

op de zorg: 0,4 miljoen negatief (inschatting januari 
2019). De plus van vastgoed is nodig voor financiering 
van de nieuwbouw en de structurele hogere uitgaven 
voor vastgoed in de toekomst.

•  Nieuw financieel kompas voor teams.

Ontvlechting Carante Groep per 1 januari 2019: 
• Is gereed! 

ICT-ontwikkeling:
• Nieuw roosterprogramma met app met 

mogelijkheden voor zelfroosteren.
• App en internettoegang geregeld voor Mijn Elver (HR) 
• Nieuw leermanagementsysteem (Elver leerplein).
• Elver Portaal nog niet vernieuwd. Wel meer berichten 

en plek voor delen van ervaringen. 
• Naar mobiele werkplekken.
• Google of Microsoft?
• In de cloud.

Elver als expertisecentrum voor de gehele regio 
en in samenwerking met andere zorgaanbieders: 
• Symposium september 2018 voor alle externe 

relaties/verwijzers over mogelijkheden 
Expertisecentrum.

• Diverse mailings uitgegaan met promotiemateriaal 
naar verwijzers.

• Werkprocessen vereenvoudigen en optimaliseren 
van de behandelpoli.

• Concretiseren ambities als regionaal 
expertisecentrum en groei.

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde: 
• Geen ontwikkeling in 2018. Nog steeds onduidelijke status 

tussen Elver en de tandartsen gezien de wetgeving rondom 
de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp). 

• Herinrichting van arbeidsrelatie met tandartsen.
• Huisvestingsvraagstuk.

Innovatie: 
• In 2018 start innovatiefonds waar ideeën kunnen worden 

aangedragen. Commissie maakt een beoordeling. 
      o Onderzoek met universiteit Twente naar duwen 
          meerdere rolstoelen door één begeleider.
      o Training met honden.
      o Human body dryer.
• Visievorming op innovatie.
• Meer innovatie.

En we voegen twee nieuwe ontwikkelpunten toe aan 
het Ontwikkelplan Elver:

• Duurzaamheidsbeleid Elver.
• Elver preventieakkoord voor bewoners en medewerkers.
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Realisatie nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg:
• Reflectie heeft plaatsgevonden. Het kwaliteitsbeeld van Elver is beschreven in 

het kwaliteitsrapport van juni 2018. 
• Veel scholing en training op het gebied van driehoekskunde.
• De voorstelling ‘Lastige Ouders’ ter inspiratie voor driehoekskunde.
• Intensiveren scholing- en trainingsmogelijkheden behoud en verdieping kennis 

en kunde Triple-C, LACCS en EIM/BOL.
• Nieuw kwaliteitsrapport 2018, inclusief externe visitatie (externe deskundigen 

geven oordeel over de kwaliteit).
• Constant leren en reflecteren via de cyclus van ontwikkelplannen.
• Controle en toezicht op veiligheidsaspecten goed regelen.
• Medicatieveiligheid borgen.

Personele bezetting (en duurzame inzetbaarheid medewerkers):
• Start van twee nieuwe lesgroepen BBL met goed gevulde klassen.
• Aantal stagiairs in 2018: 112. Aantal BBL-leerlingen in 2018: 73.
• Veel moeilijk vervulbare vacatures en groei inzet uitzendkrachten. 
• Meer personele wisselingen in teams --> onrustiger voor bewoners en deelnemers.
• Verzuimpercentage 2018 is 6,14 %.
• Intern onderzoek laat zien hoe combi-banen mogelijk zijn, wordt zoveel als mogelijk gefaciliteerd. 
• Arbeidsmarktconcurrentie, discussie over functiegebouw.
• Uitvoering plan Gezond Samenwerken.
• November 2019: nieuwe Elver BBL-klas.
• Faciliteren combi-banen en interne mobiliteit.
• Ontplooiingsmogelijkheden medewerkers door scholing, opleiding en projectparticipatie. 

Kwaliteit van medewerkers

De bedrijfsvoering

Kwaliteit 

van zorg

Wat hebben we gedaan in 2018 (zwart) en wat pakken we op vanaf 2019 (groen)

Gewoon leven:
• Verruiming avonddienst en bedtijden.
• Meer groepen zijn overgegaan naar zelf koken, zelf 

boodschappen doen, de was, etc.. 
• Faciliteren en delen van goede voorbeelden over het 

gewone leven.
• Herinrichten centrale dienstverlening (keuken, 

wasserij, naar meer decentraal).
• Waar mogelijk en nog passend voorwaarden inregelen 

(keukens, wasmachines etc..).

Implementatie nieuw elektronisch cliëntendossier:
• Implementatie PlanCare 2.0 is stopgezet. Voorkeur gaat 

uit naar een ander ECD dat beter het primaire proces 
ondersteunt, eenvoudiger is in gebruik en toegang 
geeft aan wettelijk vertegenwoordigers.

• Nieuw ECD in maart 2020 (voorkeur “Puur”), start 
implementatie in 2019.

• Ook nieuw behandeldossier in samenhang met het 
nieuwe ECD.

• Visie van Elver over ECD sluit aan op nieuwe landelijke 
ontwikkeling.

Prettige omgeving voor bewoners:
• Zie Elver Wooncourant.
• Verschillende aanpassingen op woonlocaties om het 

gewone leven te ondersteunen.
• Huisvestingsplannen realiseren.
• Nieuwe editie wooncourant.

Zinvolle dagbesteding:
• Dialoog in teams over belang doorstroommogelijkheden 

en zelfontplooiing deelnemers.
• Dagbeleving voor EVMB-bewoners in woningen is 

opgestart. 
• Proces om te komen tot kostenvermindering is volop 

gaande. Huidige kosten zijn hoger  dan de opbrengsten. 
• Kinderdagcentrum (KDC) van start.
• Nieuwe kaders over bezetting en formatie.
• Duidelijkheid over omgang met dubbele 

verstrekkingen.
• Minder instellingsgebonden dagbesteding - meer in de 

maatschappij.

Participatie van familieleden en inzet vrijwilligers:
• Groei in 2018 van 375 naar 401 vrijwilligers. 
• Pilot met deelraad cliëntvertegenwoordigers naar meer 

familieparticipatie in de groep.
• Inzet vrijwilligers bij kortdurende acties (NL-doet etc.).
• Meer vrijwilligers.

Verbetering en vereenvoudiging van de 
ondersteuning aan teams en professionals: 
• Herinrichting van processen gekoppeld aan 

uittreding Carante Groep en de keuze voor nieuwe 
ondersteunende ICT-systemen. 

• Vermindering administratieve last: niet meer centraal 
zorgplannen met handtekening verzamelen.

• Inrichting Centraal Meldpunt voor alle vragen van 
medewerkers. Start 1 januari 2019.

• Herijking 24-uurs beschikbaar- en 
bereikbaarheidsfuncties. 

• Vervolg geven aan project herinrichten van 
processen om ambities realiseren van: eenvoud – 
primair proces ondersteunend – moderne software 
(toegang via internet).

• Doorontwikkeling Meldpunt naar bredere 
functionaliteit.

Versterken en verankeren principes zelfstandig 
werken:
• Herverdeling coaching van teams door benoeming drie 

teamcoaches en start expertcoaching. 
• Verschillende leer- en verdiepingssessies over 

zelfstandig werken hebben plaatsgevonden, o.a. tussen 
teamcoaches en regiomanagers. 

• Leergang Zelfstandig Werken is gestart met 45 collega’s 
uit alle lagen van de organisatie.

• Start intervisiegroepen voor medewerkers van de 
gedragsintensieve begeleidingsgroepen.

• Inzet senior-begeleiders in groepen waar regiomanager 
(in samenspraak met team) tijdelijke nabijheid van extra 
expertise wenselijk vindt.

• Verschillende teams hebben met teamcoaches aan 
teamontwikkeling gewerkt.

• Enkele teams zijn gesplitst om effectiever te kunnen 
werken als ZWT. 

• Sommige teams hebben afspraken gemaakt over 
onderlinge samenwerking.

• Inzet senior begeleiders.
• Intervisie.
• Teams faciliteren die willen door ontwikkelen in 

zelfstandig werken.
• Elver leergang Zelfstandig Werken.
• Reflectiebijeenkomsten teamcoaches en 

regiomanagers.
• Ondersteuning en faciliteiten behandelcentrum goed 

inrichten. 
• Doorontwikkeling behandelcentrum op basis van 

de “visie op en organisatie van behandeling”(notitie 
januari 2018).

Herijking verdeelsleutel van de 
zorgzwaartepakkettenfinanciering:
• Herijking verdeelsleutels 
• Nieuwe NZa-tarieven. Voor Elver omzetstijging van 2 

miljoen. Belangrijkste wijzigingen: zorg personeel   , 
behandelend personeel , ondersteunend 

  personeel   . Voornemen om geleidelijk toe te werken 
naar de aansluiting bij deze herverdeling.

• Vervolg geven aan: Zorggeld is voor zorg en 
Huisvestingsgeld is voor huisvesting. 

Van financiële begroting naar financieel kompas: 
• Nog niet gerealiseerd.
• Resultaat 2018 op vastgoed: 3,7 miljoen positief, 

op de zorg: 0,4 miljoen negatief (inschatting januari 
2019). De plus van vastgoed is nodig voor financiering 
van de nieuwbouw en de structurele hogere uitgaven 
voor vastgoed in de toekomst.

•  Nieuw financieel kompas voor teams.

Ontvlechting Carante Groep per 1 januari 2019: 
• Is gereed! 

ICT-ontwikkeling:
• Nieuw roosterprogramma met app met 

mogelijkheden voor zelfroosteren.
• App en internettoegang geregeld voor Mijn Elver (HR) 
• Nieuw leermanagementsysteem (Elver leerplein).
• Elver Portaal nog niet vernieuwd. Wel meer berichten 

en plek voor delen van ervaringen. 
• Naar mobiele werkplekken.
• Google of Microsoft?
• In de cloud.

Elver als expertisecentrum voor de gehele regio 
en in samenwerking met andere zorgaanbieders: 
• Symposium september 2018 voor alle externe 

relaties/verwijzers over mogelijkheden 
Expertisecentrum.

• Diverse mailings uitgegaan met promotiemateriaal 
naar verwijzers.

• Werkprocessen vereenvoudigen en optimaliseren 
van de behandelpoli.

• Concretiseren ambities als regionaal 
expertisecentrum en groei.

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde: 
• Geen ontwikkeling in 2018. Nog steeds onduidelijke status 

tussen Elver en de tandartsen gezien de wetgeving rondom 
de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp). 

• Herinrichting van arbeidsrelatie met tandartsen.
• Huisvestingsvraagstuk.

Innovatie: 
• In 2018 start innovatiefonds waar ideeën kunnen worden 

aangedragen. Commissie maakt een beoordeling. 
      o Onderzoek met universiteit Twente naar duwen 
          meerdere rolstoelen door één begeleider.
      o Training met honden.
      o Human body dryer.
• Visievorming op innovatie.
• Meer innovatie.

En we voegen twee nieuwe ontwikkelpunten toe aan 
het Ontwikkelplan Elver:

• Duurzaamheidsbeleid Elver.
• Elver preventieakkoord voor bewoners en medewerkers.
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Realisatie nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg:
• Reflectie heeft plaatsgevonden. Het kwaliteitsbeeld van Elver is beschreven in 

het kwaliteitsrapport van juni 2018. 
• Veel scholing en training op het gebied van driehoekskunde.
• De voorstelling ‘Lastige Ouders’ ter inspiratie voor driehoekskunde.
• Intensiveren scholing- en trainingsmogelijkheden behoud en verdieping kennis 

en kunde Triple-C, LACCS en EIM/BOL.
• Nieuw kwaliteitsrapport 2018, inclusief externe visitatie (externe deskundigen 

geven oordeel over de kwaliteit).
• Constant leren en reflecteren via de cyclus van ontwikkelplannen.
• Controle en toezicht op veiligheidsaspecten goed regelen.
• Medicatieveiligheid borgen.

Personele bezetting (en duurzame inzetbaarheid medewerkers):
• Start van twee nieuwe lesgroepen BBL met goed gevulde klassen.
• Aantal stagiairs in 2018: 112. Aantal BBL-leerlingen in 2018: 73.
• Veel moeilijk vervulbare vacatures en groei inzet uitzendkrachten. 
• Meer personele wisselingen in teams --> onrustiger voor bewoners en deelnemers.
• Verzuimpercentage 2018 is 6,14 %.
• Intern onderzoek laat zien hoe combi-banen mogelijk zijn, wordt zoveel als mogelijk gefaciliteerd. 
• Arbeidsmarktconcurrentie, discussie over functiegebouw.
• Uitvoering plan Gezond Samenwerken.
• November 2019: nieuwe Elver BBL-klas.
• Faciliteren combi-banen en interne mobiliteit.
• Ontplooiingsmogelijkheden medewerkers door scholing, opleiding en projectparticipatie. 

Kwaliteit van medewerkers

De bedrijfsvoering

Kwaliteit 

van zorg

Wat hebben we gedaan in 2018 (zwart) en wat pakken we op vanaf 2019 (groen)

Gewoon leven:
• Verruiming avonddienst en bedtijden.
• Meer groepen zijn overgegaan naar zelf koken, zelf 

boodschappen doen, de was, etc.. 
• Faciliteren en delen van goede voorbeelden over het 

gewone leven.
• Herinrichten centrale dienstverlening (keuken, 

wasserij, naar meer decentraal).
• Waar mogelijk en nog passend voorwaarden inregelen 

(keukens, wasmachines etc..).

Implementatie nieuw elektronisch cliëntendossier:
• Implementatie PlanCare 2.0 is stopgezet. Voorkeur gaat 

uit naar een ander ECD dat beter het primaire proces 
ondersteunt, eenvoudiger is in gebruik en toegang 
geeft aan wettelijk vertegenwoordigers.

• Nieuw ECD in maart 2020 (voorkeur “Puur”), start 
implementatie in 2019.

• Ook nieuw behandeldossier in samenhang met het 
nieuwe ECD.

• Visie van Elver over ECD sluit aan op nieuwe landelijke 
ontwikkeling.

Prettige omgeving voor bewoners:
• Zie Elver Wooncourant.
• Verschillende aanpassingen op woonlocaties om het 

gewone leven te ondersteunen.
• Huisvestingsplannen realiseren.
• Nieuwe editie wooncourant.

Zinvolle dagbesteding:
• Dialoog in teams over belang doorstroommogelijkheden 

en zelfontplooiing deelnemers.
• Dagbeleving voor EVMB-bewoners in woningen is 

opgestart. 
• Proces om te komen tot kostenvermindering is volop 

gaande. Huidige kosten zijn hoger  dan de opbrengsten. 
• Kinderdagcentrum (KDC) van start.
• Nieuwe kaders over bezetting en formatie.
• Duidelijkheid over omgang met dubbele 

verstrekkingen.
• Minder instellingsgebonden dagbesteding - meer in de 

maatschappij.

Participatie van familieleden en inzet vrijwilligers:
• Groei in 2018 van 375 naar 401 vrijwilligers. 
• Pilot met deelraad cliëntvertegenwoordigers naar meer 

familieparticipatie in de groep.
• Inzet vrijwilligers bij kortdurende acties (NL-doet etc.).
• Meer vrijwilligers.

Verbetering en vereenvoudiging van de 
ondersteuning aan teams en professionals: 
• Herinrichting van processen gekoppeld aan 

uittreding Carante Groep en de keuze voor nieuwe 
ondersteunende ICT-systemen. 

• Vermindering administratieve last: niet meer centraal 
zorgplannen met handtekening verzamelen.

• Inrichting Centraal Meldpunt voor alle vragen van 
medewerkers. Start 1 januari 2019.

• Herijking 24-uurs beschikbaar- en 
bereikbaarheidsfuncties. 

• Vervolg geven aan project herinrichten van 
processen om ambities realiseren van: eenvoud – 
primair proces ondersteunend – moderne software 
(toegang via internet).

• Doorontwikkeling Meldpunt naar bredere 
functionaliteit.

Versterken en verankeren principes zelfstandig 
werken:
• Herverdeling coaching van teams door benoeming drie 

teamcoaches en start expertcoaching. 
• Verschillende leer- en verdiepingssessies over 

zelfstandig werken hebben plaatsgevonden, o.a. tussen 
teamcoaches en regiomanagers. 

• Leergang Zelfstandig Werken is gestart met 45 collega’s 
uit alle lagen van de organisatie.

• Start intervisiegroepen voor medewerkers van de 
gedragsintensieve begeleidingsgroepen.

• Inzet senior-begeleiders in groepen waar regiomanager 
(in samenspraak met team) tijdelijke nabijheid van extra 
expertise wenselijk vindt.

• Verschillende teams hebben met teamcoaches aan 
teamontwikkeling gewerkt.

• Enkele teams zijn gesplitst om effectiever te kunnen 
werken als ZWT. 

• Sommige teams hebben afspraken gemaakt over 
onderlinge samenwerking.

• Inzet senior begeleiders.
• Intervisie.
• Teams faciliteren die willen door ontwikkelen in 

zelfstandig werken.
• Elver leergang Zelfstandig Werken.
• Reflectiebijeenkomsten teamcoaches en 

regiomanagers.
• Ondersteuning en faciliteiten behandelcentrum goed 

inrichten. 
• Doorontwikkeling behandelcentrum op basis van 

de “visie op en organisatie van behandeling”(notitie 
januari 2018).

Herijking verdeelsleutel van de 
zorgzwaartepakkettenfinanciering:
• Herijking verdeelsleutels 
• Nieuwe NZa-tarieven. Voor Elver omzetstijging van 2 

miljoen. Belangrijkste wijzigingen: zorg personeel   , 
behandelend personeel , ondersteunend 

  personeel   . Voornemen om geleidelijk toe te werken 
naar de aansluiting bij deze herverdeling.

• Vervolg geven aan: Zorggeld is voor zorg en 
Huisvestingsgeld is voor huisvesting. 

Van financiële begroting naar financieel kompas: 
• Nog niet gerealiseerd.
• Resultaat 2018 op vastgoed: 3,7 miljoen positief, 

op de zorg: 0,4 miljoen negatief (inschatting januari 
2019). De plus van vastgoed is nodig voor financiering 
van de nieuwbouw en de structurele hogere uitgaven 
voor vastgoed in de toekomst.

•  Nieuw financieel kompas voor teams.

Ontvlechting Carante Groep per 1 januari 2019: 
• Is gereed! 

ICT-ontwikkeling:
• Nieuw roosterprogramma met app met 

mogelijkheden voor zelfroosteren.
• App en internettoegang geregeld voor Mijn Elver (HR) 
• Nieuw leermanagementsysteem (Elver leerplein).
• Elver Portaal nog niet vernieuwd. Wel meer berichten 

en plek voor delen van ervaringen. 
• Naar mobiele werkplekken.
• Google of Microsoft?
• In de cloud.

Elver als expertisecentrum voor de gehele regio 
en in samenwerking met andere zorgaanbieders: 
• Symposium september 2018 voor alle externe 

relaties/verwijzers over mogelijkheden 
Expertisecentrum.

• Diverse mailings uitgegaan met promotiemateriaal 
naar verwijzers.

• Werkprocessen vereenvoudigen en optimaliseren 
van de behandelpoli.

• Concretiseren ambities als regionaal 
expertisecentrum en groei.

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde: 
• Geen ontwikkeling in 2018. Nog steeds onduidelijke status 

tussen Elver en de tandartsen gezien de wetgeving rondom 
de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp). 

• Herinrichting van arbeidsrelatie met tandartsen.
• Huisvestingsvraagstuk.

Innovatie: 
• In 2018 start innovatiefonds waar ideeën kunnen worden 

aangedragen. Commissie maakt een beoordeling. 
      o Onderzoek met universiteit Twente naar duwen 
          meerdere rolstoelen door één begeleider.
      o Training met honden.
      o Human body dryer.
• Visievorming op innovatie.
• Meer innovatie.

En we voegen twee nieuwe ontwikkelpunten toe aan 
het Ontwikkelplan Elver:

• Duurzaamheidsbeleid Elver.
• Elver preventieakkoord voor bewoners en medewerkers.



Leeswijzer

In 2018 hebben we ons ontwikkelplan samengevat in een handige drieluik. 
Voor je ligt een aanvullende notitie, te gebruiken als inlegvel. In deze 
notitie geven we in het kort de stand van zaken weer over de ontwikkel- en 
speerpunten van 2018. Naast een terugblik, kijken we ook vooruit met ‘Hoe 
nu verder’. Daarmee zie je de ontwikkelpunten voor 2019. De missie, visie, 
ambitie en het hoe en waarom een ontwikkelplan is uiteraard gelijk gebleven. 
De feiten en cijfers op de achterkant van het drieluik zijn geüpdatet. Omdat 
de belangrijkste punten worden aangestipt is de opsomming niet volledig. 
Wel geeft het een goed beeld dat op allerlei gebieden volop wordt gewerkt 
om onze missie ’Bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor mensen met een 
verstandelijke beperking’ in de praktijk te brengen. 
Naast interne zijn er ook externe ontwikkelingen: 
• Meer onderlinge concurrentie in de sector en in de regio;
• Nieuwe NZa-tarieven;
• Nieuwe wet zorg en dwang;
• VWS-programma ‘Volwaardig leven’; 
• Arbeidsmarktproblematiek; 
• De ‘buitenwereld’ naar binnen halen met onze belangrijkste externe 

belanghebbenden.
• Vraag naar flexibele opvang (logeren, ambulante zorg, parttime wonen).

Uitgebreide informatie vindt je in het volledige Ontwikkelplan Elver op ons 
Portaal of website.

Ontwikkelplan Elver
Update

 

Feiten en cijfers

Aantal bewoners en deelnemers (dagbesteding):

2016:         675 (545/130)

2017:          686 (543/143)
 
2018:         720 (547/173)

Aantal teams en groepen:

         2016     2017   2018
Wonen (teams)         58        59                 60

Dagbesteding (groepen)       86        85                 85

Personele informatie:
  Aantal mw       Aantal FTE      Vrijwilligers
2016    1277            780                315

2017    1219            796                375

2018    1286                      855                     400

   6,57 %    6,14 %

  5,21 %

2016  2017   2018

Ziekteverzuim

Financiële informatie:
     Omzet   WLZ % t.o.v. andere inkomstenbronnen

2016     € 58.473.479,-  92,9%
2017     € 61.966.414,-  91,7% 
2018     € 63.767.541,-  93,0% 

ZZP-typering:
        3-VG        4-VG        5-VG           6-VG         7-VG       8-VG
2016  53  53  106  116  132  85

2017  43  51  103  119  139  88

2018  42  47  103  119  151  85

Aantal cliënten met meerzorg
2016 > 29   2017 > 30  2018 > 46
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BIJLAGE 3 
Toelichting Triple C LACCS EIM-BOL
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Triple C, LACCS en EIM-BOL 
 

Triple C  

Gewoon leven, dat wil iedereen. Maar voor veel mensen met een verstandelijke beperking 
is gewoon leven niet vanzelfsprekend. Triple c is erop gericht dat ook zij het gewone leven 
kunnen ervaren. Triple c is een visie voor de begeleiding en behandeling van mensen met 
een verstandelijke beperking.  

De drie C's staan voor cliënt, coach en competentie.  

Coaches ondersteunen begeleiders om met cliënten,  op basis van een onvoorwaardelijke 
ondersteuning, samen competenties op te bouwen.  

Cliënten ervaren het gewone leven door: 

 Uitgaan van de menselijke behoefte (fysieke, emotionele, mentale en zingevende 
behoefte). 

 Een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met ze aan gaan (relatieopbouw). 
 Samenwerken aan een betekenisvolle dag invulling (competentieopbouw). 
 Anders kijken naar probleemgedrag en onderliggende oorzaken aanpakken.   

LACCS  

Goed Leven! Ontwikkelings-denken en LACCS-werken 

Een Goed Leven voor mensen met ernstige beperkingen betekent dat het ‘goed voor elkaar 
is’ op vijf verschillende gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en 
Stimulerende tijdsbesteding. Vijf herkenbare gebieden voor ieder mens, maar het is vaak 
niet eenvoudig om ze vorm te geven bij mensen met ernstige beperkingen. Het vraagt 
specifieke kennis en vaardigheden op deze vijf gebieden. Inzicht in iemands 
niveau/belevingswereld is hierbij essentieel. Omdat ontwikkelingsleeftijden en IQ-cijfers 
nauwelijks houvast geven bij deze groep mensen, is door de Geeter en Munsterman 
(orthopedagogen) het ontwikkelingsdenken in het leven geroepen. Er wordt daarbij 
uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen: sensatiefase, klikfase en begrijpfase. Mensen met 
ernstige verstandelijke beperkingen functioneren veelal in de sensatiefase en de klikfase. 
Als je weet wat dit betekent kun je gedrag beter begrijpen en geeft het je handvatten hoe je 
de ondersteuning op de LACCS-gebieden kunt vormgeven. 

EIM-BOL  

Hoe geweldig is het om meer eigen verantwoordelijkheid, keuzes, zelfstandigheid, inzicht en 
regie te hebben als cliënt bij Elver.  
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EIM-BOL is de Eigen Initiatief Methode - Begeleid Ontdekkend Leren.  Het is een trainings- 
en begeleidingsmethode voor het vergroten van de zelfredzaamheid en flexibiliteit van 
mensen met een verstandelijke beperking.  
Het vraagt van begeleiders een stijl van ondersteunen, waarbij het  gaat om een wezenlijke 
attitude- en gedragsverandering van de begeleider/ondersteuner. De cliënt de ruimte geven 
om zelf te ontdekken, te leren, te denken en te handelen en niet meer voorschrijven, 
voordoen, uit handen nemen of structureren. Dat vergroot de zelfredzaamheid en zorgt 
voor een sterker zelfbeeld. Het biedt cliënten de mogelijkheid effectiever te functioneren op 
andere maatschappelijke gebieden.  
Als begeleider kan je je afvragen: 'wat doe ik voor iemand, dat ook door de cliënt zelf kan 
worden gedaan'? 

De uitgangspunten van EIM-BOL 

 Kijken naar en geloven in de mogelijkheden van de cliënten en samen in gesprek gaan (of 
m.b.v. andere hulpmiddelen) over deze mogelijkheden  

 Redeneer vanuit de cliënt en niet vanuit jezelf.  
 Als ondersteuner voorwaarden scheppend zijn i.p.v. werkuitvoerend bezig zijn, het 

praktisch toepassen van het methodisch handelen. 
 'Zorgen voor' i.p.v. 'zorgen dat'. 
 De cliënten keuzes bieden en binnen hun eigen mogelijkheden verantwoordelijkheid 

geven en zelf beslissingen laten nemen. 
 De ondersteuner geeft op een andere wijze aanwijzingen nl. door lerend leren (inzicht) 

i.p.v. directe instructie. 
 Het initiatief tot het ontdekken, denken en het handelen ligt bij de cliënten. 
 Het stimuleren van de zelfstandigheid en vergroten van de inzetbaarheid. 
 Respect voor 'het eigen' van de cliënt en dus een individuele aanpak en het onderhouden 

van gelijkwaardige relaties. 
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BIJLAGE 4 
Rapport Veiligheid
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Rapportage Veiligheid & Kwaliteit 2018 
 
Om goede zorg te kunnen leveren hebben zowel bewoners, bezoekers als 
medewerkers recht op een veilige woon/werkplek. 
Deze rapportage geeft informatie over de kwaliteit en veiligheid bij Elver, ten 
aanzien van: Brandmeldingen, Bedrijfshulpverlening(BHV), Legionella, Medische 
hulpmiddelen, Voedselveiligheid (HACCP), Speeltoestellen, Meldingen incidenten 
(MIC), Risico inventarisatie en evaluatie(RI&E), Hygiëne en Overzicht minder 
ernstige geweldsincidenten. De rapportage geeft inzicht in hoe dit in 2018 is 
verlopen en wat we verder willen verbeteren. 
 
Brandmeldingen 
Brandmeldingen verdelen we in drie categorieën te weten: 

 Ongewenste meldingen (Bakken en braden, rook-en stoomvorming, 
werkzaamheden) deze zijn blauw in het schema; 

 Onechte meldingen (Vervuilde melder, defecte melder, handmelder 
indrukken, spontane melding) deze zijn zwart in het schema; 

 Brandmeldingen (echte brand, beginnende brand). rood in het schema 
 

 
In totaal hebben we in 2018 49 meldingen gehad, waarbij geen enkele 
Brandmelding. 
27 meldingen kwamen van de hoofdlocatie, 11 meldingen van Kemperbergerweg/ 
Bakenbergseweg en 11 vanuit andere locaties. 
 
In 2017 waren er totaal 59 meldingen, in 2018 totaal 49. Een vermindering van 17%. 
De onderverdeling over de jaren 2017 en 2018 is als volgt: 
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Begin 2018 zijn er nieuwe brandmeldinstallaties (BMI) in Laag Soeren, Emily 
Brontesingel en het Pleijwerk geplaatst. 
Ook dit jaar zijn al onze BMI ’s weer gecertificeerd, met uitzondering van “de 
Hofjes” en de Esdoornlaan. Hier is certificeren niet meer mogelijk, omdat omdat 
deze sterk verouderd zijn en er geen onderdelen meer voorhandig zijn. 
Bij Hof van Londen wordt de BMI in januari 2019 vervangen. Bij de Esdoornlaan is 
deze meegenomen bij de verbouwing bij de eventuele wisseling tussen 
Klompendreef 2 en de Esdoornlaan. 
Dat betekent dat er alleen bij de Hof van Straatsburg en Hof van Rome nog oude 
BMI’s zitten die niet meer gecertificeerd kunnen worden. Deze worden nog 
gedoogd door het bevoegd gezag omdat verhuizing op korte termijn plaats zal 
vinden!  De BMI’s zijn technisch nog goed in orde, maar er zijn geen onderdelen 
meer leverbaar. 
 
Via het geven van informatie, werken aan bewustwording en waar nodig in overleg 
aanpassingen te doen willen we het aantal meldingen in 2019 nog verder naar 
beneden brengen. 
 
Bedrijfshulpverlening (BHV) 
In 2018 hadden we rond de 150 BHV-ers, waarbij er minimaal 1 BHV-er per 
woning/dagbesteding/dienst is, die het aanspreekpunt vormt voor de adviseur 
veiligheid. Alle BHV-ers hebben in 2018 de herhalingscursus gevolgd. 
 
Op de landelijke BHV dag in oktober hebben we binnen Elver een middag 
georganiseerd met een informatief programma. 
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Ruim 100 BHV-ers waren deze middag aanwezig waarbij de documentaire “Brand” 
bij de Prinsenstichting werd vertoond en de meest voorkomende brandoorzaken 
zijn besproken.  
 
Noodstroomvoorziening hoofdlocatie 
Op maandag 28 mei is de stroom overgezet naar een noodaggregaat, omdat de 
schakelkast voor noodstroomvoorziening moest worden vernieuwd. Donderdag 31 
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ontruiming uitgevoerd met of zonder bewoners. Steeds meer groepen oefenen met 
bewoners, waarvoor ze vooraf een cursus kunnen volgen bij Suc6. 
Ook is er een aantal keren geoefend samen met de brandweer. Tijdens de 
bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers is ook de (brand)veiligheid is besproken. 
De oefeningen werden veelal begeleid door de eigen BHV-er van de groep, Hans 
Lubbers (begeleider Hoef 5 en bij de vrijwillige brandweer) of de adviseur veiligheid. 
Dit gebeurde dan aan de hand van een voor elke woning/groep/gebouw relevant 
scenario. 
De registratie van de oefeningen worden bij gehouden in het 
leermanagementsysteem van Elver. 
 
Legionella: 
2x per jaar (voorjaar/najaar) worden er door een extern bedrijf (C-mark 
Consultants) watermonsters genomen en getest op legionella. Begin april 2018 zijn 
er 65 monsters genomen, alle resultaten waren positief er is geen enkele 
overschrijding vastgesteld. 
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Los van bovenstaande locaties worden er bij het CBT en de behandelunits in het 
Slingeland ziekenhuis ook monsters genomen. In één van de behandelunits in het 
CBT was een lichte overschrijding. Op deze leidingen zijn correctieve acties 
(spoelacties) uitgevoerd en na her-bemonstering was het goed. 
 
In oktober bij de tweede monstername waren er in totaal 7 overschrijdingen 
waarbij er twee (Hof van Straatsburg en Terlaakstraat) ver boven de toegestane 
1000 kve/l waren namelijk 6500 (HvStr.) en 4400 (Terlaakstraat). Deze zijn dan ook 
gemeld bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Ook is er direct actie 
ondernomen door de douche koppen te vervangen voor speciale douchekoppen en 
zijn de correctieve acties direct ingezet.  
Op de andere locaties bleef het aantal kvr/l ver onder de 1000 maar zijn dezelfde 
acties  uitgevoerd. Na her-bemonstering waren op alle locaties de waarden weer 
goed. 
 
De reden van het verschil tussen het voorjaar en najaar is met C-mark consultants 
besproken, maar is moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijke  spelen de zeer warme 
zomermaanden en het niet regelmatig spoelen een rol. 
Op de hoofdlocatie en bij de Opmaat zijn ook de keerkleppen gecontroleerd. 
Andere locaties gaan we in 2019 hierop controleren, uitgezonderd die locaties waar 
al snel nieuwbouw voor gaat plaats vinden. 
Momenteel ligt er een voorstel bij het MT om de spoelingen op de locaties te gaan 
borgen. Als het voorstel wordt goedgekeurd willen we hier in 2019 mee starten. 
Van groot belang is ook om vooraf bij nieuwbouw te kijken hoe de waterleidingen 
gelegd worden, zodat spoelen niet meer nodig is. 
 
HACCP: 
Op basis van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg moeten we als Elver 
kwalitatief goede en verantwoorde zorg leveren. Onderdeel daarvan is dan we 
moeten zorgen voor een veilige maaltijd. Ten aanzien van de maaltijden werken we 
op dit moment binnen de hele organisatie op basis van de “hygiënecode voor de 
voedselverzorging in zorginstellingen en defensie” volgens de werkinstructie 
“HACCP wonen en dagbesteding”. Onderdeel hiervan is dat wekelijks checklijsten 
moeten worden ingevuld en diverse vleeswaren etc. moeten worden voorzien van 
stickers met de datum van open maken erop (registratie). 
 
Voor de groepen binnen wonen en dagbesteding willen we in 2019 gaan werken 
met de hygiënecode voor voedselverzorging in kleine woonvormen. Een voorstel 
hiervoor is door het MT goedgekeurd en communicatie hierover wordt opgepakt.  
Voor de centrale keuken blijft de “Hygiënecode voor Zorginstellingen en Defensie” 
van toepassing. 
 
Transfers:  (zoals tilliften, bad brancards, baden, douche stoelen) 

Momenteel zijn er 174 transfers in gebruik. Deze worden jaarlijks geïnspecteerd 
door externe deskundigen (Arjo en Lopital). Na de inspecties vindt er overleg plaats 
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met de externe deskundigen en wordt de staat van alle hulpmiddelen 
doorgenomen. 
Ook in 2018 zijn de gebruikers erop gewezen dat bij de geringste twijfel het 
hulpmiddel niet meer gebruikt mag worden en dat er melding moet worden 
gemaakt van reparatie of vervanging. 
10 woongroepen en het CBT hebben gebruik gemaakt van de opfriscursus hoe te 
werken met de tillift etc.. Ook in 2019 willen we deze opfriscursus onder de 
aandacht houden. 
Ten aanzien van het gebruik en controle van de tilbanden willen we in 2019 toe 
naar een eenvoudige (digitale) manier van registratie. 
 
Persoonsbeveiliging: (PZI) 
Nadat we in 2017 zijn begonnen met een nieuw Personen Zoek Installatie (PZI) 
systeem in Arnhem en Laag Soeren waarbij diverse alarmen op een smartphone 
komen, is dit in 2018 verder uitgebreid. Het systeem heeft een update gehad, 
waarbij er verschillende geluiden per soort alarm te horen zijn en het geluid 
aangepast kan worden. Op deze locaties worden de smartphones inmiddels 
gebruikt voor bellen, alarmering, brandmelding en bij de nachtdiensten komt het 
uitluistergedeelte tijdens het lopen van een ronde ook op de smartphone. 
Het grote voordeel van dit systeem is dat de locatiebepaling veel beter is. Ben je in 
het gebouw dan komt er de plattegrond van het gebouw in de display en ben je 
buiten dan schakelt deze over naar google-maps zodat je ook buiten direct weet 
waar iemand hulp nodig heeft. 
Vooral door de precieze locatiebepaling zijn we in november 2018 op verzoek van 
dagbesteding en wonen een pilot gestart op de hoofdlocatie. 3 
dagbestedingsgroepen en 9 woningen nemen hieraan deel en ook de teamcoaches 
krijgen de alarmen op hun telefoon. De pilot zal een half jaar duren en mede op 
basis van de conclusies uit de pilot zal duidelijk worden hoe we hier mee verder 
willen gaan. 
 
Speeltoestellen: 
In 2018 waren er rond de 115 speeltoestellen aanwezig verdeelt over de locaties in 
Arnhem 18, Didam 6, Doetinchem 6, Wehl 2,  Steenderen 2 en in Nieuw-Wehl 75. 
Dit betreft voornamelijk schommels en trampolines, maar bijvoorbeeld ook 
basketbalpalen. 
Jaarlijks worden alle toestellen geïnspecteerd en waar nodig worden er reparaties 
uitgevoerd.   
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(Verkeers-) Veiligheid op locaties: 
Na aanleiding van een onderzoek, dat samen met de deelraad cliënten is 
uitgevoerd, zijn er de volgend aanpassingen uitgevoerd, die deels nog een vervolg 
krijgen in 2019: 

 Extra verlichting op de hoofdlocatie (op Zonne-energie) 
 Witte strepen op beide zijkanten van de weg op de hoofdlocatie (voorjaar 

2019) 
 Extra verkeersborden geplaatst 
 Flyers uitdelen (begin 2019) 

 
RI&E: 
Op basis van de interviewvorm voor het uitvoeren van de RI&E zijn in het tweede en 
derde triaal van 2018 15 gesprekken geweest bij woningen en 
dagbestedingsgroepen.  
Bij deze gesprekken zijn steeds de belangrijkste risico’s vanuit de RI&E behandeld te 
weten: Fysieke belasting, Psychosociale Arbeidsrisico’s, en Werk- en Rusttijden 
 
Vanaf augustus 2018 wordt het instrument RI&E-Zorg niet meer actief ondersteund 
vanuit Carante Groep. Van elke woning/dienst is door HR Arbeid&Gezondheid, 
inmiddels het laatste Plan van Aanpak (PvA) in Excel opgeslagen, zodat er (nog) 
voldaan kan worden aan de noodzakelijke wettelijke verplichtingen. 
Vanaf het tweede triaal 2018 wordt door de projectgroep RI&E, in het kader van de 
ontvlechting met de Carante Groep, onderzoek gedaan naar een eventueel 
vervangend instrument voor de RI&E, om te kunnen blijven voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen. 
Met medewerkers uit het primaire proces is een pakket van eisen opgesteld en 
worden referentiebezoeken gebracht aan instellingen om te komen tot een 
gedegen voorstel voor het goed kunnen blijven uitvoeren van de RI&E. 
Vanuit de RI&E-interviews zijn de nodige vragen gekomen op het gebied van o.a. 
werkplek- en klimaatonderzoeken. Hier is in het tweede en derde triaal 2018 de 
nodige aandacht voor geweest en zijn waar nodig acties uitgezet. 
 
Hygiëne:  
Voor de hygiëne/schoonmaak in de gebouwen hanteren medewerkers facilitaire 
ondersteuning het formulier “verklaring schoonmaak” dat terug te vinden is in de 
veiligheid/hygiëne map die in elk gebouw aanwezig is. Er wordt gewerkt aan de 
hand van het “dagelijks kwaliteit systeem”(DKS). 
Vanuit een extern bedrijf (via een gekwalificeerde inspecteur) word er éénmaal per 
jaar een inspectie ronde gedaan. Steekproefsgewijs worden er ook inspecties 
uitgevoerd door de coördinator facilitair. Deze inspecties gebeuren volgens het DKS 
systeem. 
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Als er onregelmatigheden worden geconstateerd wordt in overleg tussen het 
aanspreekpunt van de woning/gebouw en facilitair ondersteuner de frequentie 
aangepast. 
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT), medische dienst en fysiotherapie 
stellen hogere eisen aan de hygiëne en schoonmaak, waardoor de frequentie van 
schoonmaak hier hoger ligt. 
 
MIC: 
Het systeem en bijbehorende proces van MIC (Melden Incidenten en Calamiteiten) 
is onderzocht ten aanzien van noodzaak en werkwijze. Doelstelling bij het melden 
van incidenten is dat het reflecteren en leren van incidenten centraal staat.  
Eind 2018 is het MIC-systeem vervangen door een nieuw VIM (Veilig Incident 
Melden) systeem. Het proces en bijbehorende systeem is nog volop in ontwikkeling 
en zal in 2019 verder uitgewerkt gaan worden. 

 
 
 

 1e triaal 2e triaal 3e triaal * Totaal 2018 

Apotheek 16 28 14 58 
ARBO 966 900 608 2474 
FOBO 644 690 499 1833 
Medicatie 159 166 104 429 
Overig 94 88 66 248 
alle meldingen  1879 1872 1291 5042 

 
* Voor het derde triaal zijn de gegevens van december en niet meegenomen, 
aangezien ze vanwege de ontvlechting Carante Groep niet beschikbaar zijn.  
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Bij een groot aantal ARBO meldingen, wordt door medewerkers aangegeven dat er 
behoefte is aan vormen van nazorg. In twaalf individuele situaties is in 2018 externe  
professionele nazorg uitgevoerd door D.O.e.N. (Directe Opvang en Nazorg) door 
middel van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).  Daarnaast is 
er één keer gebruik gemaakt van directe traumaopvang voor collega’s na een 
ernstig en traumatisch incident.  
 
Van vijf incidenten is melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ). Op basis van de richtlijnen van de IGJ is (of wordt) nader onderzoek verricht 
naar de incidenten met behulp van de Prisma methodiek. Eén onderzoek is naar 
tevredenheid van de IGJ afgerond. De onderzoeken naar vier meldingen die zijn 
gedaan in december 2018 lopen nog.  
 
Overzicht van minder ernstige geweldsincidenten tussen cliënten: 
Voor 2018 is een nieuwe wettelijke beleidsregel van toepassing over de meldplicht 
geweld tussen cliënten. In dit wettelijke besluit is het volgende vastgelegd:  

“Aanbieders hoeven situaties van minder ernstig geweld tussen cliënten 
onderling niet afzonderlijk te melden, maar dienen deze wel zelf te 
registreren. Aanbieders hebben daarvoor doorgaans al een eigen systeem 
ingericht. Zij dienen deze gebeurtenissen voorts jaarlijks op geaggregeerd 
niveau te analyseren en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. Zij 
dienen deze gebeurtenissen voorts jaarlijks op geaggregeerd niveau te 
analyseren en waar nodig verbetermaatregelen te treffen.”  

 
Vanuit het MIC systeem zijn in 2018 die meldingen waarbij sprake was van minder 
ernstig geweld tussen cliënten en dus niet gemeld hoefden te worden aan de IGJ 
gefilterd. Dat levert het volgende overzicht op: 
 
1. Aantallen: 

Totaal aan geregistreerde (gewelds)incidenten: 403 
Bij 30 meldingen was er sprake van zowel lichamelijk als geestelijk geweld. 

2. Type meldingen:                                                                                                                                                                                                                                                               
Lichamelijk geweld: 295  = 73,3 % van alle meldingen 
Geestelijk geweld:   108   = 26,7 %  van alle meldingen  

3. Locaties (met de meeste meldingen in 2018): 
 Paardenbloem 2:   54 
 Klimop:  24 
 Klompendreef 3:    19 
 Plataan L.S:  17 
 Klompendreef 6: 16 
 Hof van Londen:  15 
 Elzenpas 1:  15 
 Elzenpas 2:  15 
 DB team 5:  13 
 DB team 12:  12  
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4. Recidive 
Bij 263 meldingen is sprake van recidive 

5. Cliëntenpopulatie: 
In de verdeling van de cliëntenpopulatie is gekeken naar de gebruikte indeling 
binnen Elver, te weten; Intensieve begeleiding, Begeleiding, Intensieve 
erzorging,  en Verzorging. 

 Intensieve begeleiding:   234 meldingen  
 Begeleiding:   137 meldingen  
 Intensieve verzorging:      1 melding 
 Verzorging        1 melding 
6. Analyse oorzaken: 
 Gedrag andere cliënten: 113      
 Aanleiding onbekend:   88 
 Omgevingsfactoren:    50 
 Overgangssituatie:    39 
 Begeleidingssituatie:    38 
 Verzoek uitvoeren taken:    25 
 Overige / samenloop:    20 
7. Verbetermaatregelen en voortgangsbewaking: 

Op zowel cliënt als groepsniveau worden continue verbetermaatregelen 
doorgevoerd. Hiervoor is met name in de driehoek, cliënt, wettelijk 
vertegenwoordiger en organisatie tijd en energie gestoken. Binnen Elver is in 
2018 veel aandacht geschonken aan het onderwerp Driehoekskunde en wordt 
in multidisciplinair overleg continue gekeken hoe kwaliteit van zorg kan worden 
gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd. Veiligheid van het individu staat 
hierbij hoog op de agenda. In enkele situaties is gebruik gemaakt van de 
ondersteuning en expertise van o.a. het CCE (Centrum voor Consultatie en 
Expertise) en externe deskundigen op het gebied de kwaliteit van leven voor 
cliënten  
Medewerkers hebben scholing gevolgd op het gebeid van fysieke en mentale 
weerbaarheid vanuit de Triple C visie. Waar nodig is, soms tijdelijk, gekozen 
voor ophoging van de personele bezetting binnen een team.  

8. Vroegsignalering: 
In 2018 is binnen Elver gewerkt met het cliëntendossier Plancare. Hierin worden 
afspraken vastgelegd en tijdens cliëntbesprekingen wordt met diverse 
disciplines de voortgang  bewaakt. Afhankelijk van individuele afspraken met 
wettelijk vertegenwoordigers worden tijdens een zorgplanbespreking de 
gemaakte afspraken doorgenomen en waar nodig bijgesteld. 

 
12 februari 2019 
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‘Zo gewoon mogelijk wonen, dat is waar we 
naar streven voor onze bewoners’

Elk verhaalt telt
Ze legt haar hand op het ‘Ontwikkelplan Huisvesting’. ‘Ja, 

we staan te popelen om te beginnen’, geeft Irma Harmelink 

toe. Het is al weer bijna twee jaar geleden dat ze aantrad als 

directeur/bestuurder bij Elver. ‘Toen ik hier kwam was mijn 

opdracht al snel duidelijk. En bij mijn rondgang langs de vele 

locaties, werd de noodzaak van nieuwbouw bevestigd. 

Zorgvuldigheid maar ook snelheid is nu van belang. Zowel 

voor de bewoners en verwanten als voor de medewerkers 

die je zo graag een fijne woon- en werkomgeving gunt. Ik 

was meteen onder de indruk van de grote betrokkenheid 

van de mensen rond de bewoners. De diversiteit onder be-

woners bij Elver is enorm. Van verstandelijk beperkt en wo-

nend in een wijk tot meervoudig gehandicapt waarbij inten-

sieve begeleiding en wonen op een beschut terrein 

wenselijk is; allemaal uniek in z’n soort en menszijn. Mooi 

om te zien en ervaren hoe mensen hier écht met bezieling 

samen wonen en werken. Het motto van Elver; ‘elk verhaal 

telt’, vind ik een gouden greep en dat wordt hier écht in 

praktijk gebracht.’      

Overeenkomsten als uitgangspunt
Elver bouwt duurzaam, leeftijdsbestendig en flexibel. ‘IAA Ar-

chitecten ontwerpt de woningen die we gaan bouwen. Bij 

hen ligt grote expertise in zorg en welzijn, en dat merk je aan 

alles. Met hen hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van 

de overeenkomsten tussen onze bewoners. En ja, de ver-

schillen zijn soms heel groot, maar er zijn zeker ook veel be-

hoeften en voorwaarden die voor alle bewoners gelijk zijn. 

Door dit als basis te nemen voor het ontwerp van de woon-

gebouwen, zijn we flexibel naar de toekomst. Daar waar no-

dig voor de bewoner, vullen we de wooneenheid aan totdat 

deze voldoet. Krijgt deze studio na verloop van tijd een ande-

re bewoner met een andere zorgvraag, dan is de omgeving 

relatief snel en eenvoudig aanpasbaar. Duurzaam bouwen 

betekent naast materiaalkeuze en energiebesparing wat ons 

betreft ook dat het voor bewoners mogelijk is om hier prettig 

oud te worden. Alles in het ontwerp is gericht op een mooi 

resultaat, maar zeker ook op ruimte voor wendbaarheid, 

praktisch gebruik en leefgenot.’ 

Het tijdpad
Mensen vragen haar vaak naar de planning. Waar wordt het 

eerst gebouwd en wát is wanneer klaar? ‘Ik kan me het ver-

langen naar die informatie voorstellen. Maar we werken be-

wust niet met strakke tijdbalken. We kunnen immers geen 

tien jaar vooruitkijken. Het ontwikkelplan is dan ook grofma-

zig met ruimte om te anticiperen op ontwikkelingen in de 

markt. Onze uitdaging is groot. Het gaat hier om herhuisves-

ting van circa 500 van de circa 600 bewoners. En ook in deze 

planning staan de bewoners centraal. Streven is dat in Arn-

hem-Noord, aan de Kemperbergerweg en de Bakenberg-

seweg binnen nu en een jaar de eerste schop de grond in 

gaat. Daar gaan we nieuw bouwen voor minimaal 85 bewo-

ners. Afhankelijk van vergunningen en aanbesteding starten 

we ook op korte termijn in Doetinchem met nieuwbouw 

voor 48 bewoners die nu voor een belangrijk deel wonen aan 

de zogenaamde Hofjes. Ook in Nieuw-Wehl gaan we bin-

nenkort van start. Daar realiseren we een woongebouw voor 

mensen die intensief begeleid worden. Verderop in deze 

krant leest u meer over de uitwerking van concrete bouw-

plannen die we binnen nu en een paar jaar realiseren.’ 

Logeermogelijkheden en ambulante zorg
Natuurlijk wil Irma Harmelink straks terugkijken op 10 jaar 

Elver waarin de bouwplannen gerealiseerd zijn, maar ze 

heeft meer doelen om te verwezenlijken. ‘Ik wil ruimte bie-

den aan de talenten die ik hier zie. Zowel bewoners en deel-

nemers als medewerkers moeten zich maximaal kunnen 

ontwikkelen. Binnen Elver kennen we al zelfstandig werken-

de teams. We vinden het namelijk heel belangrijk dat teams 

de ruimte hebben en de verantwoordelijkheid kunnen ne-

men om vanuit hun eigen vakbekwaamheid de passende 

ondersteuning te bieden voor de groep bewoners/deelne-

mers waar ze mee werken. Ook vraagt de markt om meer 

tijdelijke opvang en logeermogelijkheden, dus daarin gaan 

we de komende jaren uitbreiden. Hetzelfde geldt voor am-

bulante zorg op maat, die we bij mensen thuis aanbieden. 

Op het gebied van IT en Domotica zetten we fors in op ef-

ficiency en gebruikersgemak.’ Er verschijnt een hartelijke 

glimlach op haar gezicht. ‘Wensen genoeg, maar we maken 

realistische keuzes die haalbaar en verantwoord zijn. Elver is 

een gezonde organisatie en dat willen we zo houden.’    

Volg Elver in aanbouw
‘Ik nodig u graag uit deze krant te lezen en erover in gesprek 

te gaan met anderen die geïnteresseerd zijn in de ontwikke-

lingen bij Elver’, benadrukt Irma Harmelink. ‘Misschien roept 

de inhoud op tot vragen. Op www.elver.nl vindt u heel veel 

antwoorden, maar we staan u ook graag persoonlijk te 

woord. Dus weet ons te vinden.’

DOETINCHEM

Lees verder op pagina 3 Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 6

Holterweg

NIEUW-WEHL
Nieuw Wehlseweg

ARNHEM
Bakenbergseweg

Binnen nu en 10 jaar wordt 80% van de huidige bebouwing van Elver vervangen door nieuwbouw. ‘Hierover wordt al vele jaren gesproken en er zijn plannen gemaakt die 

nooit ten uitvoer kwamen, maar begin 2019 gaat dan toch écht die eerste schop de grond in’, benadrukt Irma Harmelink, directeur/bestuurder Elver. ‘We hebben samen hard 

gewerkt aan een concreet huisvestigingsconcept. Basis daarvoor vormden een ervaringsonderzoek en woonwensen van bewoners, hun verwanten en de medewerkers. Deze 

reacties, tips en wensen zijn uitgewerkt door bouwkundig professionals in nauwe samenwerking met ons als managementteam. Resultaat: we realiseren woongebouwen 

voor gemiddeld acht bewoners met elk een eigen studio voorzien van zit/slaapkamer en eigen sanitair. Centraal tussen de studio’s ligt de gezamenlijke woonkamer waar 

bewoners en medewerkers zo gewoon mogelijk samenleven’, ligt Irma Harmelink toe, wijzend op heldere tekeningen. ‘Onze zorgverlening schuift op naar ervaringsrijker 

leven. Dus waar mogelijk zelf boodschappen doen, lekker koken en klussen in de tuin. Uiteraard staat veiligheid en duurzaamheid centraal bij de bouw van de nieuwe wo-

ningen. Maar dat geldt ook voor het creëren van meer privacy, goede luchtbehandeling, waaronder verwarming/koeling, en uitgekiende verlichting en akoestiek.’  
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“Ook in de planning 
staan de bewoners 

centraal”



‘Je komt van alles tegen als medewerker technische 

dienst binnen de gehandicaptenzorg. Van het oplossen 

van een lekkage of een elektriciteitsstoring tot het ver-

stevigen van meubilair dat daarna écht niet meer stuk 

te krijgen is. Die veelzijdigheid maakt mijn werk juist zo 

mooi. Maar je moet er wel tegen kunnen’, vertelt Walter 

Pahlke (46 jaar), medewerker technische dienst. ‘Je hebt 

met kwetsbare mensen te maken en je ziet doordoor 

soms onverwacht leed. Tegelijk is het mooi om bewo-

ners en deelnemers te betrekken bij een klusje waar dat 

mogelijk en veilig is. Al is het maar het vastdraaien van 

een schroef. Eerlijk zeggen? Ik heb een wereldbaan’, be-

kent de goedlachse TD-er. 

Efficiënt en vakkundig
Walter Pahlke uit ‘s-Heerenberg werkt al meer dan 20 jaar 

bij Elver. Eerst in deeltijd via een elektrotechnisch bedrijf dat 

ingehuurd werd voor onderhoud van het vastgoed. Maar in-

middels al vele jaren als fulltime kracht binnen de Techni-

sche Dienst van Elver. ‘Met twee collega’s zorgen we voor 

regulier onderhoud aan installaties in alle gebouwen en 

voor het oplossen van storingen.’ Zijn telefoon heeft hij 

constant binnen bereik. ‘Medewerkers appen of bellen ons 

en wij lossen het op.’ Dat betekent ook dat hij regelmatig 

onderweg is binnen het werkgebied van Elver. ‘Klopt, maar 

we werken zo efficiënt mogelijk door klussen te clusteren 

en slim samen te plannen binnen Arnhem of Doetinchem 

bijvoorbeeld. Altijd in goed overleg en op de beste manier.’

Adviseurs bij nieuwbouw
De mannen van de technische dienst zijn vroegtijdig be-

trokken bij de bouwplannen van Elver. ‘Niet gek, als je be-

denkt dat wij zo langzamerhand overal verstand van hebben 

als het gaat om onderhoud, beheer en oplossingsgerichte 

inzetbaarheid van gebouwen binnen de gehandicapten-

zorg. Ook op het gebied van infrastructuur vraag je bij mij 

niet mis. Ik weet precies waar gas- en waterleidingen, maar 

ook stroom- en internetkabels liggen rond de locaties van 

Elver. Wij zorgen dat het netwerk niet overbelast raakt, om 

maar eens iets te noemen.’ Walter ziet de nieuwbouw zeker 

niet als een bedreiging voor z’n werk. ‘Welnee, ook in de 

nieuwe situatie liggen er uitdagingen genoeg. Ook dan heb 

je te maken met systemen die vragen om onderhoud en 

aanpassing op maat. We denken mee over duurzaamheid 

met behulp van warmtepompen, zonnepanelen en inrich-

ting met ledverlichting. En op basis van ervaring adviseren 

we hoe je geluidsoverdracht tot een minimum beperkt. Hoe 

je omgaat met luchtbehandeling, wat dit betekent voor je 

plafonds en de positionering van deuren. Of hoe je kranen 

veilig afstelt zodat er water uitstroom met een maximum 

temperatuur van 38 graden...’

Veiligheid gegarandeerd
Echt trots is de allround installateur op de nieuwe bestu-

ring voor de generator die een half jaar geleden in gebruik 

werd genomen op het terrein van Elver in Nieuw-Wehl. 

‘Daar ga ik graag mee op de foto’, lacht Walter Pahlke. ‘In 

de huidige, maar straks ook in de nieuwe situatie, voorziet 

deze generator ons van stroom op het moment dat de 

netstroom uitvalt. Stroomvoorziening is van essentieel be-

lang voor onze systemen. Denk aan de brandmeldcentrale 

en aan Domoticavoorzieningen, waaronder observatieca-

mera’s. We willen in elke omstandigheid de veiligheid van 

de bewoners waarborgen. Juist met het oog op de aan-

staande nieuwbouw, is deze besturing van de generator 

daarom nu al vervangen. Zo zijn we goed voorbereid op 

mogelijke incidenten waardoor we anders zonder stroom 

zouden zitten.’

Als technisch medewerker 
uit het juiste hout gesneden

“Het is mooi om  
bewoners en deel- 

nemers te betrekken 
bij een klusje.”

Dit is Thea.

‘Na afronding van het definitief ontwerp van het VIC, start 

de nieuwbouw in 2019. En daar ben ik heel blij mee’, be-

kent Judith Huitink (41 jaar). Ze is geboren en getogen in 

Wichmond en begon 7 jaar geleden als clustermanager bij 

Elver. Opgeleid als maatschappelijk werker heeft ze al veel 

leidinggevende functies in de zorg bekleed. ‘Sinds 2015 

ben ik regiomanager in Nieuw-Wehl en geef ik leiding aan 

de medewerkers die intensieve begeleiding geven in een  

beschermde woonomgeving. Waar ik zelf ook trots op ben 

is dat alle doelgroepen op hun eigen manier invloed  

hadden op het ontwerp. Bewoners en verwanten dachten 

mee, maar ook de goede en praktische ideeën van mede-

werkers en behandelaars over inrichting zijn meegeno-

men.’ Haar gezicht straalt als ze wijst op de animatiefoto’s 

die een indruk geven hoe de nieuwe woongebouwen er 

straks uitzien.

Beschermde woonomgeving 
in Nieuw-Wehl

Thea is ernstig verstandelijk beperkt (EVB) en heeft in-

tensieve begeleiding nodig.

De vraag van Thea rondom huisvesting is:
• Een beschermde woonomgeving

• Wonen op het terrein in de nabijheid van dagbesteding 

 en behandelcentrum

• Bewegingsruimte in en rond de woning

• Aanwezigheid van een tuin (verbinden van binnen 

 met buiten)

• Studio met eigen sanitair

• Gezamenlijke woonkamer

• Studio dichtbij woonkamer

• Vormgeven aan het gewone leven, dus ruime keuken, 

 bijkeuken om te koken en het doen van de was

Wat is nodig?
• Gemiddeld 8 bewoners per groep

• Studio’s (28,6 m2 incl. sanitair)

• Bedtoegankelijke woningen

• Mobiele tillift

• Gezamenlijke zorgbadkamer

• Woonkamer is centrale deel van de woongroep 

• Gesloten gezamenlijke buitenruimte

• Voorzieningen dichtbij

• Logeerplek

• Wakkere wacht
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je te maken met systemen die vragen om onderhoud en 
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met behulp van warmtepompen, zonnepanelen en inrich-

ting met ledverlichting. En op basis van ervaring adviseren 
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je omgaat met luchtbehandeling, wat dit betekent voor je 

plafonds en de positionering van deuren. Of hoe je kranen 

veilig afstelt zodat er water uitstroom met een maximum 

temperatuur van 38 graden...’
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Echt trots is de allround installateur op de nieuwe bestu-

ring voor de generator die een half jaar geleden in gebruik 

werd genomen op het terrein van Elver in Nieuw-Wehl. 
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deze generator ons van stroom op het moment dat de 
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kent Judith Huitink (41 jaar). Ze is geboren en getogen in 
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Elver. Opgeleid als maatschappelijk werker heeft ze al veel 
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ben ik regiomanager in Nieuw-Wehl en geef ik leiding aan 

de medewerkers die intensieve begeleiding geven in een  
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is dat alle doelgroepen op hun eigen manier invloed  

hadden op het ontwerp. Bewoners en verwanten dachten 

mee, maar ook de goede en praktische ideeën van mede-

werkers en behandelaars over inrichting zijn meegeno-

men.’ Haar gezicht straalt als ze wijst op de animatiefoto’s 

die een indruk geven hoe de nieuwe woongebouwen er 

straks uitzien.

Beschermde woonomgeving 
in Nieuw-Wehl

Thea is ernstig verstandelijk beperkt (EVB) en heeft in-

tensieve begeleiding nodig.

De vraag van Thea rondom huisvesting is:
• Een beschermde woonomgeving

• Wonen op het terrein in de nabijheid van dagbesteding 

 en behandelcentrum

• Bewegingsruimte in en rond de woning

• Aanwezigheid van een tuin (verbinden van binnen 

 met buiten)

• Studio met eigen sanitair

• Gezamenlijke woonkamer

• Studio dichtbij woonkamer

• Vormgeven aan het gewone leven, dus ruime keuken, 

 bijkeuken om te koken en het doen van de was

Wat is nodig?
• Gemiddeld 8 bewoners per groep

• Studio’s (28,6 m2 incl. sanitair)

• Bedtoegankelijke woningen

• Mobiele tillift

• Gezamenlijke zorgbadkamer
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‘Wij komen op voor de belangen van alle cliënten bij El-

ver’, benadrukt Annelies met klem,  als lid van de Deel-

raad Cliënten. ‘En dan bedoel ik de bewoners maar ook 

de deelnemers zoals hier in de dagopvang. We nemen 

onze taak zeer serieus!’ Alle leden kijken haar aan en 

knikken bevestigend als Annelies zegt dat er goed ge-

luisterd wordt naar hen en dat de organisatie ook echt 

iets doet met de adviezen vanuit de Deelraad Cliënten. 

Rond de tafel van Dagbesteding Het Pleijwerk aan de 

Vlamoven 24 in Arnhem zitten Margriet (61 jaar),  

Harmien (59 jaar), Edgar (49 jaar), Annelies (48 jaar), Tim 

(30 jaar), Fred (30 jaar), Dick (28 jaar) en Jantine (35 jaar). 

Goede vragen stellen
Met ondersteuning van medewerker Iris Willemsen, komt de 

Deelraad Cliënten wekelijks bijeen op donderdagochtend. 

‘Eén keer per maand is het een officiële bijeenkomst met 

een voorzitter en een agenda’, legt Fred uit. ‘De andere ke-

ren zijn minder officieel. Daarin bereiden we juist die offici-

ele bijeenkomst goed voor. Iris is onze coach. Ze is een hele 

goede,’ vindt Edgar. ‘We hebben haar zelf gekozen uit een 

groepje sollicitanten.’ Iris werkt ook nog ergens anders bin-

nen Elver. Daar geeft ze weerbaarheidstrainingen. ‘Ze was 

een tijdje weg omdat ze een baby kreeg. Maar nu is ze weer 

bij ons en dat is heel fijn’, vindt ook Jantien. ‘Dick is onze 

ambtelijk secretaris en hij leest elke week de mailtjes voor 

die bewoners en deelnemers naar ons sturen. We bespreken 

ze samen, waarna Dick de mailtjes beantwoordt. Meestal 

rechtstreeks, soms in overleg met Iris. Ook leggen we sa-

men werkbezoeken af. Dan gaan we ergens op locatie kijken 

in een behandelcentrum of bij een bewoner of deelnemer 

thuis. Iris helpt ons bij het voorbereiden van zo’n werkbe-

zoek. We bedenken dan samen de vragen die we willen stel-

len. Eigenlijk komt het er op neer dat we dan zeggen tegen 

die bewoner of deelnemer: Hoe kunnen we jou helpen?’

Het woonwensenonderzoek
‘Omdat Elver heel veel panden sloopt en gaat nieuwbou-

wen, hebben we onze directeur Irma Harmelink uitgeno-

digd. Zij komt binnenkort in de Deelraad Cliënten. Jantine 

gaat staan en loopt naar het whiteboard om al vast een paar 

punten op te schrijven voor de agenda. ‘We gaan het met 

Irma hebben over het woonwensenonderzoek waaraan de 

Deelraad Cliënten heeft meegewerkt. We willen weten hoe 

ze onze woonwensen verwerkt heeft in de bouwplannen’, 

zegt Dick. Margriet vindt het belangrijk dat alle kamers eigen 

sanitair krijgen. ‘Maar ik wil ook een grotere slaapkamer en 

liefst alles gelijkvloers.’ Harmien vindt dat er rekening ge-

houden moet worden met goede airco’s in de nieuwbouw. 

‘Want met die hitte van afgelopen zomer, is het risico op 

epileptische aanvallen veel groter.’

Veiligheid voor alles
‘Een tijdje geleden hebben we een onderzoekje gedaan naar 

veiligheid rond de woongroepen. Theo Besselink, adviseur 

veiligheid bij Elver, had ons gevraagd of we dit wilden doen. 

We hebben een rondje gemaakt over het terrein. Zo ontdek-

ten we dat sommige wandelpaden slecht verlicht waren. Bin-

nenkort komt Theo bij ons om tijdens een officiële bijeen-

komst een presentatie te geven over dat wat we aan hem 

hadden gerapporteerd en om te vertellen wat ermee gedaan 

wordt. We hebben gezien dat er ondertussen al duidelijke 

strepen zijn aangebracht op de paden en er is extra verlich-

ting aangelegd.’ Dan gaat Fred even rond met de koffiekan. 

‘Koffie is heet!’, roept Annelies. ‘Jahaa, en water is koud!’ vult 

Fred aan. Binnenkort gaat Annelies in gesprek met Gerrie, de 

regiomanager in Arnhem. ‘Ik maak me grote zorgen over mijn 

keuken. Je moet weten dat ik erg van koken houd. Nu heb ik 

zelf een keuken en dat wil ik in de nieuwe situatie graag zo 

houden namelijk.’ 

Uitleg bouwplannen aan bewoners
Dick is een paar weken geleden naar een bewonersbijeen-

komst geweest. Daar werden de bouwplannen toegelicht 
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amer gepresenteerd werden. ‘De oude gebouwen moeten 
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Volgens Fred is het fijn om dagbesteding bij Elver te doen. ‘Ik 

ga elke dag met goede zin naar m’n werk en ik kom elke dag 
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Heb je nu al een vraag voor ons? Stuur deze naar 
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“We willen weten hoe 
ze onze woonwensen 
verwerkt heeft in de 

bouwplannen”

Ook Ramon Kuipers (41 jaar) is zeer positief gestemd over de nieuwbouwplannen. Hij werkt 

als regiomanager in ‘zijn’ stad Doetinchem en omgeving. Ramon begon in 1999 als groeps-

begeleider in de gehandicaptenzorg. Sinds enkele jaren is hij regiomanager voor mensen 

met een verstandelijke beperking, wonend in de wijk. ‘Het toekomstperspectief bij Elver is 

goed. In elk woongebouw komen straks acht studio’s rondom een gezamenlijke huiskamer. 

Elke studio wordt voorzien van eigen sanitair, iets wat heel belangrijk is voor de bewoners 

en hun familie en vrienden. Dat geldt ook voor de ruimte waar straks naast het bed een 

kleine zithoek kan staan. Zo kun je ouders of vrienden die je ontvangt een stoel aanbieden, 

zonder op het bed te hoeven zitten.’ Een omslag in het werk is voor de medewerkers het 

verdwijnen van de zogenaamde kantoortjes. ‘Dit besluit heeft wel stof doen opwaaien’, 

geeft Ramon Kuipers toe. ‘Maar we hebben gezien bij vergelijkbare organisaties hoe goed 

dit uitpakt. Ook bij Elver werken we grotendeels papierloos. De administratie die je als me-

dewerker op je iPad moet bijhouden, kan prima in de huiskamer tussen de bewoners. Wel 

komt er per twee woongebouwen, één multifunctionele ruimte. Deze kamer is in te richten 

als logeerkamer, maar krijgt ook een behandeltafel. En de kamer is te gebruiken om even 

apart te kunnen zitten met een medewerker, bewoner of familie.’

Omslag in werken
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Eén gezamenlijk belang
Inmiddels is het een jaar geleden dat Henk Gersen voor het 

eerst met het managementteam van Elver om tafel zat. ‘Ook 

toen was ons advies om niet elk deelproject afzonderlijk aan 

te vliegen, maar te kiezen voor een integrale aanpak waarbij 

je de uitwerking en ervaring van het ene deelproject mee-

neemt in het volgende. We hebben een concept ontwikkelt 

met planning, ontwerp, technische onderbouwing, investe-

ringskosten en een visie op lange termijn huisvesting. En ja, 

daarin namen we ook mee dat twee gebouwen voor het VIC 

in Nieuw-Wehl al ontworpen waren door Geesink en Weus-

ten Architecten, en dat er al een Design&Build overeenkomst 

in de maak was voor de ontwikkelingen aan de Holterweg in 

Doetinchem. Dat gaan wij niet overnieuw doen natuurlijk. 

Daar voeren we straks dus alleen het bouwmanagement. Van 

concurrentie, belangenverstrengeling of anderszins ruis op 

de lijn, is geen enkele sprake. We zijn zo transparant als wat 

en uiteindelijk hebben we allemaal maar één belang. Dat is 

om een prachtige, duurzame woonomgeving te realiseren 

voor Elver waar mensen gelukkig zijn en zich thuis voelen.’ 

Flexibel en toekomstgericht bouwen
Voor het ontwerpen van woongebouwen is IAA Architecten 

uitgegaan van de uitkomsten van het ervaringsonderzoek en 

de kernwaarden van Elver. Gemiddeld zijn er acht studio’s, een 

gezamenlijke woonkamer en, in sommige woongebouwen, 

appartementen voor de meer zelfstandige bewoners gepland. 

Daarin staat de bewoner centraal die graag een eigen woon-

omgeving wil met meer privacy en eigen sanitair als basisuit-

rusting. ‘Ik herinner me het woonwensenonderzoek en de 

prachtige gesprekken met de Deelraden Cliënten en Verwan-

ten. En daarbij de visie op wonen van Elver en van bestuurder 

Irma Harmelink in het bijzonder, namelijk; ‘zo gewoon moge-

lijk’.’ Dit past helemaal bij ons en waar we voor staan’, bena-

drukt Henk Gersen. ‘We zien nog vaak dat wordt uitgegaan van 

extreme zorgvragen. Ga je, zoals bij Elver, uit van de grootste 

gemene deler, dan blijf je flexibel. Om een concreet voorbeeld 

te noemen. Een doucheruimte van enig formaat behoort tot 

de basis. Deze breiden we voor specifieke zorgvragen uit met 

een tillift. Maar die lift kan er makkelijk weer uit als de zorgvraag 

verandert. Zo bouw je flexibel en dus betaalbaar. Zo bouw je 

voor nu maar ook met oog op de toekomst.’

Communicatie met betrokkenen
Jeroen Nijmeijer (48 jaar) van IAA Architecten is als project-

manager betrokken bij de nieuwbouw van Elver. ‘Henk en ik 

werken al 18 jaar samen en trekken vaak samen op in derge-

lijke omvangrijke projecten als deze. Wij zijn de vaste con-

tactpersonen, waarbij Henk het creatieve brein is terwijl ik als 

bouwkundige en projectleider de stabiele factor ben voor 

Elver. Ook communicatie met de verschillende belangheb-

benden vinden we essentieel. We beperken de last die de 

bouw met zich meebrengt voor bewoners, verwanten maar 

ook voor buren en anderszins betrokkenen tot een mini-

mum. Tijdelijke woonoplossingen zijn niet aan de orde. De 

volgorde is immers; eerst nieuwbouwen, dan verhuizen, de 

oude gebouwen slopen en dan verder bouwen. Maar enige 

last gaan mensen ervaren, daar ontkom je niet aan. Tijdens 

bijeenkomsten, waarvan er al een paar geweest zijn, beant-

woorden we vragen die er leven en luisteren we goed naar de 

inbreng van aanwezigen. Waar mogelijk en praktisch uitvoer-

baar, nemen we de wensen en tips mee in het traject.’

Meer informatie
Bij IAA Architecten, met vestigingen in Amsterdam en En-

schede, werken 75 professionals. Meer informatie over deze 

organisatie vindt u op www.iaa-architecten.nl.

Architectuur die veel verder gaat dan het 
kiezen van de kleur van de voordeur
‘Dat IAA architecten gekozen werd voor ontwerp van de nieuwbouw én voor het begeleiden van de bouw, heeft goede redenen. Onze ervaring in de zorgsector is groot’, ver-

telt directeur Henk Gersen (56 jaar). ‘Het leeuwendeel van de opdrachten die we in portefeuille hebben is zorggerelateerd. Hij refereert aan ziekenhuizen als het Medisch 

Spectrum Twente en GGZ-instellingen maar ook aan de gehandicaptenzorg zoals ’s Heeren Loo. ‘Onze ervaring alleen was echter niet doorslaggevend. Waar we echt het 

verschil maakten, was dat we ons bewezen hebben als totaalpartner van begin tot eind. Dus van actief meedenken over conceptontwikkeling tot aan het definitief ontwerp. 

En van het samen bouwen aan een Programma van Eisen richting aannemers en installateurs tot het voeren van bouwmanagement. We begeleiden het totale bouwproject 

zowel binnen de organisatie als buiten in het veld waar straks gebouwd wordt.’ 

“We luisteren goed 
naar de inbreng 

van aanwezigen.”
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Kevin heeft nodig:
• Een kleinschalige woonlocatie

• De sociale context omgeving is van grote meerwaarde

• Planbare zorg van behandelaren

• Een zo gewoon mogelijk leven

• Ruime studio met ruimte voor bed en kleine zithoek

• Nabijheid van andere bewoners en begeleiding

• Dagelijkse routine in groepsverband

Wat dit betekent?
• Gemiddeld 8 bewoners per groep 

• Studio’s (28,6 m2 incl. sanitair)

• Appartementen (40 m2 incl. sanitair)

• Klein keukenblokje

• Gesloten tuin, zo gewoon mogelijk

• Slaapwacht

• Woonkamer is centrale deel woongroep

• Voorzieningen dichtbij

• Gezamenlijke badkamer

• Bedtoegankelijke woningen

• Mobiele tillift

• Mogelijkheid tot logerenPlattegrond appartement

Heb je Kevin al ontmoet? Kevin heeft een matige toternstige verstandelijke beperking en woont in de wijk.

Van huisvestingsconcept 
naar 'elk verhaal telt'
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De rekensom
Tegelijkertijd bereikt hem soms de vraag; ‘waarom niet  

helemaal energieneutraal? ‘Waar dat te realiseren is binnen 

de marges van wat reëel en betaalbaar is, gaan we dat ook 

zeker doen. Maar alles kost geld. En we zijn ons bewust van 

het feit dat we omgaan met gemeenschapsgeld. Waar we 

kosten kunnen besparen door lager energieverbruik, komt dit 

ten goede aan het zorgbudget. Maar er zijn ook afschrijfkos-

ten en ontwikkelingen in de energiemarkt, dus de rekensom 

lijkt soms op het eerste gezicht eenvoudiger dan die is.’   

Ingebouwde hulpjes  
‘De nieuwbouw van Elver is in de basis zeer duurzaam. De 

isolatie is uitstekend en in het ontwerp houden we rekening 

met optimale inval van daglicht. Dit vullen we aan met  

ledverlichting. Er komen geen gasaansluitingen meer in de 

nieuwe gebouwen. Waar nul op de meter te behalen is,  

bijvoorbeeld met behulp van zonne-energie, doen we dat. 

Ook kijken we naar andere aspecten zoals hang- en sluit-

werk dat gericht is op energiebesparing. Duurzaamheid 

zegt ook iets over materiaalkeuze en de mate waarin  

materialen recyclebaar zijn. Ook dat nemen we mee in het 

ontwerp en in de uitvoering.’ 

Fijner wonen 
Bij het ontwerp van de verschillende woongebouwen is een 

omgevingspsycholoog betrokken. Iemand die meekijkt en als 

het ware in de huid kruipt van iemand met een beperking, van 

iemand met hooggevoeligheid voor prikkels en van iemand in 

een elektrische rolstoel. ‘Veiligheid, rust en ruimte, wendbaar-

heid, licht… al deze aspecten stemmen we af op de verschil-

lende doelgroepen die in deze ruimtes gaan wonen en wer-

ken. Wist je trouwens dat het bewezen is dat een woning 

waarin mensen zich fijn voelen en waar het behaaglijk wonen 

is, langer mee gaat en in die zin dus dubbel duurzaam is?’ Bij 

het ontwerp van alle nieuw te bouwen panden denken ook 

een stedenbouwkundige en de landschapsarchitect van IAA 

Architecten mee. ‘Dit is van grote meerwaarde!’, benadrukt Je-

roen Nijmeijer. ‘In Arnhem en Doetinchem maar ook voor een 

dorp zoals Nieuw Wehl bijvoorbeeld, waar de bebouwing van 

Elver een groot deel uitmaakt van de totale bebouwing.’ 

Bouwmanagement
Jeroen Nijmeijer is projectmanager bij IAA Archtitechten. Bij 

Elver treedt hij op als bouwmanager en vraagbaak (vaste con-

tactpersoon) om gedurende het hele bouwproject te zorgen 

dat plannen uitgevoerd worden zoals vooraf bedacht. Jeroen 

Nijmeijer is te bereiken via j.nijmeijer@iaa-architecten.nl.

‘En hoe zit het dan met 
de duurzaamheid?’
Elver bouwt bijna energie neutraal, of zoals de afkorting zegt: BENG. Dit is de norm die vanaf 2020 verplicht is 

bij nieuwbouw in Europa. Kortgezegd houdt dit in dat de maximale energiebehoefte en het -verbruik lager moet 

liggen dan 25 kWh/m2/jaar. Daarnaast moet de energie die verbruikt wordt in de bebouwing primair bestaan uit 

hernieuwbare energie opgewerkt door zonnepanelen, biomassa of windenergie. ‘We gaan, waar mogelijk zelfs 

een stapje verder dan de norm voorschrijft’, vertelt projectmanager Jeroen Nijmeijer van IAA Architecten. 

“Waarom niet 
helemaal 

energieneutraal?”

Goed in 
complexe zorg
Met bijna 20 jaar ervaring bij Elver, geeft regiomanager 

Anne Vrijdag (38 jaar) leiding aan woongroepen in 

Nieuw-Wehl. Sterk aan ons totale bouwproject vind ik de 

flexibele insteek van het ontwerp. In de basis zijn de  

nieuwe gebouwen straks vrijwel identiek. Dat betekent dat 

alle bewoners een eigen studio krijgen en waar passend bij 

de doelgroep, komt er tussen de geschakelde woningen 

een zorg- en/of snoezelbadkamer. Ook gaat de wens voor 

een tilliftsysteem in het plafond in vervulling. Overal ko-

men deuren die breed genoeg zijn voor rolstoelgebruikers.  

Elver bouwt toekomstgericht, in alle opzichten. We zien 

dat mensen met een beperking langer thuis in de wijk blij-

ven wonen. De zorgvraag van mensen die intern komen 

wonen bij Elver, wordt dus complexer. Vanuit de historie 

bezien is ook die complexe zorgverlening met 24 uurs 

toezicht dát waar we echt goed in zijn. ’

“We bouwen 
toekomstgericht.” 

Gemiddeld 
8 bewoners 
per groep 
“Binnen Elver hebben we op dit moment verschillende 

wooneenheden. Dit varieert van groepen van zes, zeven, 

tien tot zelfs twaalf bewoners. Onderzoek heeft uitgewe-

zen dat in de groepen van 6 tot 7 bewoners er vrijwel altijd 

meer geld wordt uitgegeven aan personele inzet dat dat er 

binnen komt. In enkele gevallen lukt het wel om met een 

kleinere groep bewoners te werken. Dan is er sprake van 

extra budget voor die groep vanwege meerzorg.

In het huisvestingsconcept hebben we als uitgangspunt 

acht bewoners per groep genomen. In de berekeningen 

voor de groepsgrootte hebben we rekening gehouden 

met de nieuwste tarieven die de Nederlandse Zorg Autori-

teit (NZA) heeft afgegeven in 2018. Deze keuze heeft  

uiteraard gevolgen voor bewoners, verwanten en  

medewerkers. Voor sommigen wordt de groep groter, 

voor anderen kleiner. Daarnaast verandert het wonen en 

werken ook omdat er voor de bewoners meer eigen  

priveruimte is met eigen sanitair. Het advies wat we  

hebben gekregen van andere organisaties met nieuwe 

huisvesting, is om aandacht en tijd geven aan de verande-

ringen in de dagelijkse routines in een groep. En dat gaan 

we zeker doen”, aldus bestuurder Irma Harmelink.
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Geen gouden kranen,  
maar wel fijn en goed doordacht

Samenwerking bouwteam
Het meest vergevorderd zijn de nieuwbouwplannen voor het 

VIC in Nieuw-Wehl. ‘VIC staat voor ‘Very Intensive Care’, ofwel; 

een beschermde omgeving voor mensen met een begelei-

dingsintensieve zorgvraag. Deze bewoners hebben een (zeer) 

ernstige verstandelijke beperking en laten daarnaast moeilijk 

verstaanbaar gedrag zien. Daarvoor is intensieve begeleiding 

en ondersteuning nodig’, licht Judith Huitink toe als regioma-

nager Nieuw Wehl. ‘De omvang van dit totale bouwproject is 

zo groot,.. dat doe je niet voor langere tijd even naast je werk. 

Deze nieuwbouw is van grote invloed op het wonen en wer-

ken van heel veel mensen voor de komende 40 jaar. We heb-

ben dit zeer zorgvuldig en goed voorbereid. Het bewust sa-

men nadenken en goede besluiten nemen over dit bouwproject 

maakt dan ook écht deel uit van ons werk. Rond elk project is 

een bouwteam samengesteld dat om de andere week op 

dinsdagmiddag om tafel zit. We vormen een soort van coalitie. 

Naast Jacqueline Hunting, manager support en control, zit de 

regiomanager van dat specifieke bouwproject aan tafel. Ook 

onze bestuurder Irma Harmelink schuift regelmatig aan. Je-

roen Nijmeijer, die in dienst is van IAA Architecten, zit als pro-

jectleider in ons team. En omdat het VIC in Nieuw-Wehl ont-

worpen is door Geesink Weusten Architecten, schuiven ook 

Bart Weusten en Wilbert van Haren aan.  Wij zorgprofessionals 

hebben van bouwen immers weinig verstand. Dus ook in die 

zin zijn deze bouwprofessionals van grote toegevoegde waar-

de in ons bouwteam.’

‘We hebben het mooi samen, de zorg is goed, de betrokkenheid is groot en de onderlinge sfeer is prettig, maar…. en dan komt toch die vraag weer’, weet Gerrie Janssen, 

regiomanager in Arnhem; ‘wanneer begint de nieuwbouw?’ Ook de collega-regiomanagers horen het steeds vaker van de medewerkers die in verschillende locaties van 

Elver werkzaam zijn. ‘Als we klachten horen binnen de organisatie, heeft het te maken met huisvesting. Ja, op veel locaties zijn we echt toe aan nieuwbouw. Dus fijn dat 

we nu stappen maken en snel gaan beginnen.’ De eerste drie projecten die ten uitvoering worden gebracht  liggen in Nieuw-Wehl, Doetinchem en Arnhem. Rode draad 

in het ontwerp van het bouwproject is steeds: fijn en zo gewoon mogelijk wonen, maar ook praktisch en betaalbaar bouwen.   

Doorpakken en voortbouwen
‘Ik ben laaiend enthousiast over de nieuwbouwplannen in Arnhem’, zegt Gerrie Janssen (61 jaar), wonend in Nunspeet. Ze 

werkt nog maar twee jaar als regiomanager bij Elver. Haar expertise bouwde ze vooral op in de ouderenzorg als leidingge-

vende. Goed van pas komt nu ook haar ruime ervaring met bouwprocessen. Ik vind het belangrijk om de meningen en 

wensen van alle doelgroepen mee te nemen in de bouwplannen. Maar je wordt het nooit 100% met elkaar eens over elk 

onderwerp. Dan is het goed om door te pakken als bouwteam en dat lukt ons prima samen. Met respect voor het werk van 

aannemers en installateurs verbinden we samen, op een reële en efficiënte manier, de bouwplannen aan de visie van Elver. 

Daarin speelt trouwens ook onze bestuurder, Irma Harmelink, een prominente rol. Steeds weer stelt ze kritische vragen om 

te toetsen of het deelplan aansluit bij het huisvestingsconcept dat in de voorbereiding zo zorgvuldig tot stand gekomen is.’ 

Dit is Liz.
Liz is matig verstandelijk beperkt (MVB) en heeft  

daarbij een gedrags- of psychiatrische hulpvraag.

De vraag van Liz rondom huisvesting is:
• Individuele begeleiding

• Veiligheid en structuur

• Een eigen privéruimte en gezamenlijke huiskamer.

• Dagbesteding, deze kan verder weg van haar 

 woning plaatsvinden

• De mogelijkheid om te ontwikkelen naar meer zelfstandig 

 wonen en werken in een meer arbeidsmatige setting

Wat betekent dit?
• Gemiddeld 8 bewoners per groep met soms aansluiting 

 van appartementbewoners

• Studio’s (28,6 m2 incl. sanitair)

• Appartementen (40 m2 incl. sanitair)

• Woonkamer is centrale deel woongroep 

• Gesloten tuin, zo gewoon mogelijk

• Slaap- en/of wakkerwacht 

• Voorzieningen dichtbij

• Gezamenlijke badkamer

• Bedtoegankelijke woningen

• Mobiele tillift

• Logeerplek
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Geen gouden kranen,  
maar wel fijn en goed doordacht
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Heeft Elver genoeg geld om te bouwen? 
Jacqueline Hunting: ‘bewoners die bij ons wonen met een 

Wlz-indicatie (Wet Langdurig zorg), hebben een zorgprofiel 

waarin het budget is vastgelegd voor de zorg die nodig is 

(voorheen ZZP: zorgzwaartepakket)’. ‘Dit staat los van de 

NHC. Deze afkorting staat voor de normatieve huisvestings-

component. De NHC is het bedrag dat de overheid toekent 

per bewoner, per dag voor huisvesting. En daar heb je ’t mee 

te doen. De panden bij Elver staan al vrij lang en zijn ge-

bouwd in een tijd dat alles goedkoper was. Vandaar dat we 

nu jaarlijks ‘overhouden’ op de NHC. Daardoor kunnen we 

geld sparen. En dat spaargeld is hard nodig om financiering 

voor nieuwbouw rond te krijgen. Banken eisen immers een 

eigen inbreng die gemiddeld neerkomt op zo’n  20-30% van 

de bouwkosten. Ook hebben we geld opzij gezet om duur-

zaamheidsmaatregelen zo goed mogelijk mee te nemen in 

de bouw. We willen straks immers geen gasaansluiting en 

de nieuwe bebouwing moet voldoen aan de BENG norme-

ring (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Bovendien hebben 

we te maken met een overspannen bouwmarkt. Dit resul-

teerde al in forse prijsstijgingen.’ Jacqueline Hunting (49 

jaar) studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit. Ondanks 

de meer zakelijke studierichting koos ze voor de zorgsector. 

‘Inmiddels heb ik 22 jaar ervaring in financiële functies, 

waarvan 10 jaar bij Elver. Met haar man en twee kinderen, 

woont deze financieel expert in Braamt. ‘Ik heb ooit over-

wogen het bedrijfsleven in te gaan, maar ik ben zo verwe-

ven met de zorg en heb hierin ook mijn expertise opge-

bouwd, dat ik graag blijf. Bovendien is Elver een fijne 

organisatie om in te werken en ik zie uit naar het in praktijk 

brengen van de uitdagingen waarvoor we staan.’

Hoe houd je de bouwkosten in de hand?
Waar we aanvankelijk uitgingen van een levensduur van 30 

jaar, gaan we nu uit van 40 jaar voor onze gebouwen. Dat 

maakt natuurlijk nogal uit voor de begroting en dus de fi-

nanciering. In de onderbouwing van elk projectplan staat 

wat de bouw kost inclusief duurzaamheidsmaatregelen. 

Maar ook hoeveel geld nodig is voor onderhoud, inclusief 

vervanging van onderdelen zoals een warmteketel na 15 

jaar bijvoorbeeld. De verwachting is dat de overheid extra 

kosten die zorginstellingen moeten maken voor het ver-

duurzamen van huisvesting, binnen afzienbare tijd doorbe-

rekent in de hoogte van de NHC. Maar zolang dit nog niet 

concreet is, zorgen we zelf voor het reserveren van budget 

om dit te kunnen uitvoeren.’ Een paar jaar geleden bouwde 

Elver in Nieuw-Wehl en Didam. ‘Daarvan leerden we hoe 

belangrijk het is om eerst je budget vast te stellen. Je kunt 

wel vooraf roepen; zeg maar wat je allemaal graag wilt, 

maar dan is de kans groot dat je achteraf mensen teleur 

moet stellen. Naast budgetbepaling hebben we onze visie 

op wonen vastgesteld. Een visie die mede tot stand kwam 

op basis van een ervaring- en woonwensenonderzoek on-

der bewoners, verwanten en medewerkers. Wat vinden we 

belangrijk en hoe kunnen we daaraan voldoen. Daarna heb-

ben we onderzocht wat er past binnen dit pakket van wen-

sen en eisen. Om een voorbeeld te noemen; we hebben 

bewust gekozen voor woongroepen waarbij we acht woon-

eenheden (studio’s) creëren rond een gemeenschappelijke 

woonkamer en keuken. Voor wat betreft de afwerking en 

aankleding van de studio’s hebben we een groot keuzepak-

ket samengesteld met vloeren, wand- en raambekleding. 

Wáárvoor ook gekozen wordt, het past binnen het budget, 

het ontwerp en het woonconcept.’ 

Toekomstgericht bouwen, wat is dat?  
Elver kiest bewust voor een spreiding van tien jaar om dit 

omvangrijke bouwproject uit te voeren. ‘Dit is één van de 

verklaringen hoe we dit project betaalbaar houden. Maar de 

spreiding over langere tijd heeft meer voordelen. Aan de 

ene kant kiezen we voor een integrale aanpak van het 

totalenieuwbouwproject. Tegelijk kijken we binnen het 

totaal, naar elk deelproject, ofwel; naar elke businesscase 

afzonderlijk. De ervaring die we opdoen bij het bouwen van 

het ene project, nemen we mee in het volgende. Ook de 

ontwikkelingen in de markt nemen we op deze manier mee. 

Gaande de uitvoering kijken we steeds weer waar ontwikke-

lingen inpasbaar, zinvol en gewenst zijn. Spreiding van het 

bouwproject maakt ook dat we kunnen anticiperen op groei 

of krimp van het aantal cliënten.  Misschien hebben we over 

een aantal jaar toch minder bebouwing nodig, dan dat we 

nu kunnen voorzien. Blijkt dat zo te zijn, dan bouwen we 

dus minder studio’s dan nu gepland.’

Tien jaar bouwen? Wat gaat dat kosten?
De nieuwbouwplannen zijn prachtig. Comfortabel, mooi vormgegeven, fraai geschakeld, lekker licht, aangename temperatuur, voorzien van vele gemakken. Maar…. wat kost 

dat allemaal wel niet? Het vervangen van 80% van de huidige gebouwen in een tijdsbestek van 10 jaar? Jacqueline Hunting lacht begripvol en herkent de vraag. Als manager 

support en control wordt ze hiermee regelmatig geconfronteerd. ‘Ook een vraag die mij soms bereikt is of nieuwbouw niet ten koste gaat van goede zorg. Daarin kan ik men-

sen gelukkig snel gerust stellen: Financiering van huisvesting staat volledig los van de financiering voor zorg. De financiële en tactische voorbereidingen van het totale 

bouwproject en alles wat daarbij hoort, is in goede handen bij mijn collega’s en mij. Ook externe specialisten kijken mee over onze schouders. Waar nodig laten we ons goed 

adviseren. Elver is een financieel gezonde organisatie. En dit bouwproject zorgt dat we, ook in de toekomst, aantrekkelijk blijven voor bewoners en deelnemers, verwanten, 

medewerkers en behandelaars om samen te wonen en te werken.’

“Een geruststelling: 
Financiering van 
huisvesting staat 
volledig los van 
de financiering 

voor zorg.”
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Verder zijn de plattegronden van de Bakenbergseweg en de 

Kemperbergerweg in de klankbordgroep toegelicht. Het is 

duidelijk hoe de wooneenheden op de terrein gebouwd wor-

den en waarom. Direct vraagt Gerrie in het eerste overleg al 

advies. “Dit ging over het wel of niet plaatsen van een wand 

met deur tussen de gang naar de studio’s en de  

ingang. Moet hier nu wel of niet een centrale hal gecreeerd 

worden. Na wat voors en tegens te hebben afgewogen, is 

ons advies geweest om het niet af te sluiten”, vertelt bege-

leidster Kirsten Gosselink. “Het is nu aan de projectgroep om 

daar een definitief besluit in te nemen.” “Verder heeft ze ons 

uitgelegd wat het verschil is tussen een Voorlopig Ontwerp 

en het Definitieve Ontwerp. Ook is ons duidelijk dat er al on-

derzoeken, die voor een Definitief Ontwerp nodig zijn, in 

gang zijn gezet. Hierbij kun je dan denken aan een Flora & 

Fauna- en Archeologisch onderzoek”, vertelt ouder en Deel-

raad Cliëntvertegenwoordiger Dolf Wildeman. “Bij het vol-

gende overleg sluiten ook nog twee bewoners aan.” Zo ein-

digt Gerrie de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep.  

Leden van de klankbordgroep Arnhem-Noord:

• Jan Braam

 (begeleider wonen)

• Kirsten Gosselink

 (begeleider wonen)

• Inge Sterk

 (begeleider wonen)

• Annelies Roording

 (Deelraad Cliënten & bewoner Bakenbergseweg)

• Nicoline Geverink

 (Deelraad Cliëntvertegenwoordigers & zus)

• Dolf Wildeman

 (Deelraad Cliëntvertegenwoordigers & ouder)

• Lineke Huiskes

 (communicatieadviseur)

• Belinda Hermsen (begeleider wonen)

• Michael de Kok (bewoner Kemperbergerweg)

• Gerrie Janssen (regiomanager)

Wat nog meer?
Naast alle genoemde projecten in deze uitgave,  

zijn er nog een aantal ontwikkelingen op het gebied 

van huisvesting. 
• Zo zijn we bezig met een verkenning voor vervangende 

 huisvesting voor de bewoners van de Isidorusstraat 

 in Wehl. 

• Kijken we naar de mogelijkheden voor een

 herbestemming van de kerk in Nieuw-Wehl.

• Zijn we gestart met het maken van een groot

 meerjarenplan voor de vernieuwing van de huisvesting

 in Nieuw-Wehl.

Daarover meer in een volgende uitgave van de krant.

Klankbordgroep Arnhem 
voor het eerst bij elkaar
“Inmiddels hebben we als klankbordgroep Arnhem-Noord voor het eerst bij elkaar gezeten. Een nuttige bijeen-

komst waar Regiomanager Gerrie Janssen ons eerst heeft bijgepraat over wat onze rol is en waar het project nu 

precies staat”, vertelt Jan Braam, een van de leden van de klankbordgroep. De communicatie met de bewoners, 

medewerkers en ouders is opgestart met bijeenkomsten en de nieuwsbrieven Nieuwbouwnieuws Arn-

hem-Noord. Ook de buurt is betrokken. Onlangs hebben ze tijdens een bijeenkomst de plannen kunnen bekij-

ken en vragen kunnen stellen. “Alle input die van zowel de bewoners, medewerkers, ouders en buurt is gegeven 

hebben we meegenomen naar de tekentafel. Daar waar het inpasbaar is, is het meegenomen. Lukte dat niet, dan 

hebben we ook uitgelegd waarom het niet mogelijk is. In sommige gevallen konden we een alternatief bieden”, 

vertelt Gerrie.

Van huisvestingsconcept 
naar ‘elk verhaal telt’

Sjoerd zijn vraag rondom huisvesting is:
• Een ruim opgezette, rolstoelvriendelijke woning

• Op de begane grond

• Domotica aanwezig

• Studio met eigen sanitair

• Voldoende eigen ruimte om bezoek te ontvangen

• Studio dichtbij woonkamer

• Sfeervolle Snoezelbadkamer (douchen/baden

 is ontspanningsactiviteit)

• Ruime gezamenlijke woonkamer

• Het bereiden van een maaltijd in de keuken 

 kunnen meebeleven

• Wonen op een terrein, in nabijheid van Behandelcentrum 

 en dagbesteding

• Tuin om zintuigelijke ervaringen op te doen

Dit betekent:
• Gemiddeld 8 bewoners per groep

• Studio’s (28,6 m2 incl. sanitair)

• Bedtoegankelijke woningen

• Tilliftsysteem

• Snoezelbadkamer

• Voelmaterialen in de gang

• Bedboxen in de woonkamer

• Gesloten gezamenlijke buitenruimte

• Voorzieningen dichtbij (dagbesteding, behandelen)

• Mogelijkheid dagbesteding op de woning

• Logeerplek

• Wakkerwacht

Maak kennis met Sjoerd. Sjoerd is ernstig verstandelijk en meervoudig beperkt (EVMB). Hij heeft een 

dagelijkse intensieve zorgvraag.
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Rapport Ben ik tevreden



Analyse rapport Ben ik Tevreden 2018       1 
 

Rapportage Ben Ik Tevreden  
 
Inleiding 
 
 
Vanaf september 2014 is gestart binnen Elver, wonen en dagbesteding met het trainen van Persoonlijk 
Begeleiders (PB-ers) in het gebruik van het cliënt tevredenheidsinstrument Ben ik Tevreden. Juist voor 
dit instrument is gekozen omdat het instrument goed aansluit bij datgene wat PB-ers in hun dagelijks 
werk al toepassen; kijken, observeren en praten met de cliënt. Dit instrument sluit aan bij de normen 
en waarden die bij Elver hoog in het vaandel staan: “Het gaat om het unieke verhaal. Elk verhaal leidt 
tot zorg op maat. Zorg die bijdraagt aan het levensgeluk van de cliënten.”  
 
Wat is BIT? 
BIT is een onderdeel van het landelijk kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De gesprekken gaan over 
de ervaren kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Hoe ervaren zijn hun gezondheid? Zijn zij tevreden 
over familiecontacten, contacten met vrienden of vrijwilligers? Hoe tevreden zijn ze over hun 
woonsituatie, hun werk en hun invulling van vrije tijd? Als PB-er heb je de taak alle onderwerpen aan 
bod te laten komen middels een participerend gesprek. Gedacht kan worden aan de gesprekken 
tijdens de afwas, in de auto, tijdens een wandeling of tijdens het koken. Aan de PB-er wordt de 
creativiteit gevraagd om uitnodigend te zijn om alle onderwerpen aan bod te laten komen, tevens in 
een taal die voor de cliënt te begrijpen is.  
Er wordt gebruik gemaakt van 2 soorten vragenlijsten, waarbij men kan scoren tussen 1-5, waarbij 1 
zeer ontevreden betekent en 5 zeer tevreden. Daarnaast kan er altijd per vraag ‘niet van toepassing’ 
worden gescoord. Welke van de 2 soorten vragenlijsten wordt gebruikt is afhankelijk van de cliënt: 
 

 De BIT lijst geformuleerd vanuit de cliënt, waarbij de PB-er het gesprek aangaat met de cliënt. 
Dit is de interview-vorm. 

 De Klein Kijken lijst, waarbij de PB-er in gesprek gaat met het netwerk van de cliënt 
(dagbesteding, verwanten). Deze lijst is zo opgezet dat men door observatie en interpretatie 
de tevredenheid van de cliënt zo goed mogelijk probeert te duiden.  

 
Naast het invullen van bovenstaande scorelijsten, kan per domein ook gekozen worden voor het 
invullen van de zogenoemde quotes. Hierbij kan per domein aangegeven worden waar men tevreden 
over is, en waar men aan wil gaan werken. Deze quota’s worden, ter voorbereiding van de 
zorgplanbespreking, vertaald naar acties of doelen. De acties vragen een handeling, te plannen of uit 
te zetten door de PB-er. De doelen worden besproken in de zorgplanbespreking en staan het jaar 
daarop centraal in de zorg die de cliënt geboden wordt.  
 
De volgende domeinen staan centraal in de BIT vragenlijst: 
 
Domein 1: Emotioneel welbevinden     
Domein 2: Persoonlijke relaties         
Domein 3: Materieel welbevinden     
Domein 4: Persoonlijke ontwikkeling    
Domein 5: Lichamelijke welbevinden    
Domein 6: Zelfbepaling      
Domein 7: Sociale inclusie      
Domein 8: Rechten       
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Naast de vragenlijst voor het meten van de mate van tevredenheid van de cliënt is er ook een 
verwante enquête. Deze is vertaald in een internet enquête, waarbij de verwant bevraagd wordt op 
de mate van tevredenheid in de rol van verwant. Ook deze lijst wordt voorafgaand aan de 
zorgplanbespreking ingevuld, en dient als onderwerp tijdens de bespreking. Het gaat in deze 
vragenlijst over een 6–tal stellingen, waarbij ook gescoord kan worden op een 5 punt schaal van zeker 
niet, naar zeker wel. Het gaat hierbij om de volgende stellingen: 
 

 Ik ben tevreden over het contact met de begeleiding. 
 Ik ben tevreden over de persoonlijke verzorging van mijn verwant. 
 De woon- of werkomgeving van mijn verwant maakt een verzorgde indruk. 
 Ik krijg voldoende informatie over de zorg/ ondersteuning rond mijn verwant. 
 Ik maak zaken rondom de ondersteuning/ verzorging van mijn verwant bespreekbaar. 
 Uit de werkwijze van de begeleiding blijkt dat er een visie is op zorg/ ondersteuning.  

 
De lijst wordt afgesloten met 2 open vragen aan de verwant: 
 

 Wat vind u van de kwaliteit van leven van uw verwant? 
 Heeft u nog tips of suggesties over de verwanten participatie?  

 
Implementatie 
In januari 2015 is begonnen met het afnemen van de eerste vragenlijsten. De lijst is verweven in het 
cliënt dossier, Plancare. Tevens is Ben ik Tevreden volledig ingebed in de jaarlijkse zorgplancyclus. 
Hierbinnen is het van belang dat de vragenlijst voorafgaand aan de zorgplanbespreking met de cliënt 
besproken wordt. Vanuit de vragenlijst volgen acties en doelen. De doelen worden vertaald naar het 
zorgplan en besproken in de zorgplanbespreking. Parallel loopt het traject van de verwanten enquête. 
Bijzonderheden hierin worden ook besproken tijdens de zorgplanbespreking. Ben ik Tevreden wordt 
enerzijds via de stuurgroep in de organisatie ingebed, middels nieuwsbrieven, mail en persoonlijk 
contact met de PB-ers. Anderzijds speelt de implementatie via de gedragskundige die bij iedere 
zorgplanbespreking aanwezig is en op deze manier Ben ik Tevreden centraal kan stellen in het 
individuele proces rondom de cliënt. Vanaf juni 2016 zijn alle locaties binnen Elver aan het werk met 
Ben ik Tevreden. Vanaf dat moment werken ook alle locaties met Plancare. In 2017 is vooral aandacht 
geweest voor het verder implementeren van BIT in de zorgplancyclus. In 2018 is aandacht geweest 
voor de verwevenheid van Ben ik Tevreden met het Goed leven gesprek van de methodiek LACCS, een 
methodiek vanuit een heldere visie op wat belangrijk is in het leven (en daarmee de ondersteuning) 
van mensen met een ernstige verstandelijke beperking.  Deze methodiek geeft veel inzicht en 
aanknopingspunten voor het afstemmen van de juiste begeleiding, kijken naar en vanuit de cliënt. Het 
Goed leven gesprek is gaan dienen als informatiebron voor het invullen van BIT. Dit omdat de 
doelgroep EMVB zich niet in verbale taal kan uitdrukken en het dus gaat om de observatie en 
interpretatie vanuit de omgeving. En juist dat wordt gedaan middels het Goed leven gesprek.  
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Rapportage Ben Ik Tevreden  
 
Inleiding 
 
 
Vanaf september 2014 is gestart binnen Elver, wonen en dagbesteding met het trainen van Persoonlijk 
Begeleiders (PB-ers) in het gebruik van het cliënt tevredenheidsinstrument Ben ik Tevreden. Juist voor 
dit instrument is gekozen omdat het instrument goed aansluit bij datgene wat PB-ers in hun dagelijks 
werk al toepassen; kijken, observeren en praten met de cliënt. Dit instrument sluit aan bij de normen 
en waarden die bij Elver hoog in het vaandel staan: “Het gaat om het unieke verhaal. Elk verhaal leidt 
tot zorg op maat. Zorg die bijdraagt aan het levensgeluk van de cliënten.”  
 
Wat is BIT? 
BIT is een onderdeel van het landelijk kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De gesprekken gaan over 
de ervaren kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Hoe ervaren zijn hun gezondheid? Zijn zij tevreden 
over familiecontacten, contacten met vrienden of vrijwilligers? Hoe tevreden zijn ze over hun 
woonsituatie, hun werk en hun invulling van vrije tijd? Als PB-er heb je de taak alle onderwerpen aan 
bod te laten komen middels een participerend gesprek. Gedacht kan worden aan de gesprekken 
tijdens de afwas, in de auto, tijdens een wandeling of tijdens het koken. Aan de PB-er wordt de 
creativiteit gevraagd om uitnodigend te zijn om alle onderwerpen aan bod te laten komen, tevens in 
een taal die voor de cliënt te begrijpen is.  
Er wordt gebruik gemaakt van 2 soorten vragenlijsten, waarbij men kan scoren tussen 1-5, waarbij 1 
zeer ontevreden betekent en 5 zeer tevreden. Daarnaast kan er altijd per vraag ‘niet van toepassing’ 
worden gescoord. Welke van de 2 soorten vragenlijsten wordt gebruikt is afhankelijk van de cliënt: 
 

 De BIT lijst geformuleerd vanuit de cliënt, waarbij de PB-er het gesprek aangaat met de cliënt. 
Dit is de interview-vorm. 

 De Klein Kijken lijst, waarbij de PB-er in gesprek gaat met het netwerk van de cliënt 
(dagbesteding, verwanten). Deze lijst is zo opgezet dat men door observatie en interpretatie 
de tevredenheid van de cliënt zo goed mogelijk probeert te duiden.  

 
Naast het invullen van bovenstaande scorelijsten, kan per domein ook gekozen worden voor het 
invullen van de zogenoemde quotes. Hierbij kan per domein aangegeven worden waar men tevreden 
over is, en waar men aan wil gaan werken. Deze quota’s worden, ter voorbereiding van de 
zorgplanbespreking, vertaald naar acties of doelen. De acties vragen een handeling, te plannen of uit 
te zetten door de PB-er. De doelen worden besproken in de zorgplanbespreking en staan het jaar 
daarop centraal in de zorg die de cliënt geboden wordt.  
 
De volgende domeinen staan centraal in de BIT vragenlijst: 
 
Domein 1: Emotioneel welbevinden     
Domein 2: Persoonlijke relaties         
Domein 3: Materieel welbevinden     
Domein 4: Persoonlijke ontwikkeling    
Domein 5: Lichamelijke welbevinden    
Domein 6: Zelfbepaling      
Domein 7: Sociale inclusie      
Domein 8: Rechten       
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Wat zegt Ben ik Tevreden? 
 
 
De analyse zal gedaan worden op basis van verschillende informatiebronnen. Ten eerste zal er een 
kwantitatieve analyse volgen, waarbij ingezoomd wordt op de scores. Hoe tevreden zijn over het 
algemeen de cliënten van Elver en hoe tevreden zijn de verwanten? De tweede analyse zal zijn de 
kwalitatieve analyse. Hierbij wordt ingezoomd op de quotes die per domein in de vragenlijst kunnen 
worden toegevoegd.  
 
 
Kwantitatieve analyse 
 
Ben ik Tevreden 
In juni 2016 waren 67% van de lijsten ingevuld.  
In juni 2017 zijn 84% van de lijsten ingevuld.  
In oktober 2018 zijn 86% van de lijsten ingevuld.  
Om meer specifiek iets per locatie te kunnen zeggen, kan de volgende onderverdeling gemaakt 
worden:  
 
 

 2017 2018 
Elver ouderinitiatief 70%  
Elver wonen Arnhem 58% 60% 
Buitenlocaties 94% 90% 
Gezinshuizen 100% 100% 
Laag Soeren  95% 
Elver wonen Nieuw Wehl 95% 93% 

 
 
De lagere score bij Elver wonen Arnhem zou verklaard kunnen worden dat deze locatie nog het minst 
lang met BIT werkt, en daardoor nog meer te maken heeft de implementatieprocessen. De andere 
locaties werken gemiddeld een jaar langer met BIT. Daar heeft BIT een vastere plek gekregen in de 
zorgplancyclus. Opvallend is dan wel de direct hoge score bij de locatie Laag Soeren. Ook zij werken 
minder lang met BIT, maar de implementatie is op deze locatie voldoende verlopen.  
 
Wel moet bij bovenstaande scores een kanttekening gemaakt worden. Geteld zijn hier de kaarten die 
zijn aangemaakt in plancare voor BIT. Dat wil niet zeggen dat alles volledig is ingevuld. Het percentage 
goed ingevulde kaarten voor 2018 is 41%. 
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     Gemiddelde score tot nu toe (schaal 1-5) 
 
       2016  2017  2018 
Domein 1: Emotioneel welbevinden   3,76  3,77  3,75 
Domein 2: Persoonlijke relaties    4,02  4,01  4,04 
Domein 3: Materieel welbevinden   3,31  3,30  3,30 
Domein 4: Persoonlijke ontwikkeling   4,00  4,03  4,06 
Domein 5: Lichamelijke welbevinden   4,04  4,05  4,07 
Domein 6: Zelfbepaling     2,83  2,80  2,80 
Domein 7: Sociale inclusie    3,37  3,36  3,39 
Domein 8: Rechten     4,05  4,06  4,07 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal:       3,67  3,67  3,69 
 
Op het moment dat we per domein naar iedere subvraag gaan kijken, komen we op de volgende 
gemiddelde scores: 
 
 

Domein Gemiddelde 
score 2016 

Gemiddelde 
score 2017 

Gemiddelde 
score 2018 

Domein 1: Emotioneel welbevinden 3,76 3,77 3,75 
1A Ik voel mij veilig in huis/op de dagbesteding/op 
mijn werk/op school 

3,89 3,94 3,89 

1B Ik voel mij veilig op straat 3,39 3,34 3,32 
1C Ik krijg complimenten 4,31 4,32 4,33 
1D Mijn medicatie wordt laag gehouden 3,99 4,00 3,99 
1E Ik ben gespannen 3,02 3,08 3,12 
1F Aan mij wordt gevraagd hoe tevreden ik ben 3,95 3,92 3,87 
   
Domein 2: Persoonlijke relaties 4,02 4,01 4,04 
2A Ik ben tevreden over hoe ik word geholpen door 
ondersteuners 

4,12 4,15 4,15 

2B Ik word geholpen door familie 4,05 4,00 4,07 
2C Ik word zo nodig geholpen in het onderhouden 
van contacten met mijn vrienden/kennissen 

3,91 3,92 3,95 

2D Ik praat met mensen op mijn 
dagbesteding/werk/school/club 

3,98 3,97 3,98 

   

Domein 3: Materieel welbevinden 3,31 3,30 3,30 
3A Ik koop mijn eigen spullen 2,82 2,77 2,80 
3B Ik beslis waar ik mijn geld aan uitgeef 2,68 2,60 2,63 
3C Ik ben tevreden hoe anderen met mijn spullen 
omgaan 

3,77 3,84 3,78 

3D Ik vind mijn huis/kamer schoon 3,96 4,00 3,99 
   
Domein 4: Persoonlijke ontwikkeling 4,00 4,03 4,06 
4A Ik word geholpen als ik wat wil leren 3,97 4,01 4,03 
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Wat zegt Ben ik Tevreden? 
 
 
De analyse zal gedaan worden op basis van verschillende informatiebronnen. Ten eerste zal er een 
kwantitatieve analyse volgen, waarbij ingezoomd wordt op de scores. Hoe tevreden zijn over het 
algemeen de cliënten van Elver en hoe tevreden zijn de verwanten? De tweede analyse zal zijn de 
kwalitatieve analyse. Hierbij wordt ingezoomd op de quotes die per domein in de vragenlijst kunnen 
worden toegevoegd.  
 
 
Kwantitatieve analyse 
 
Ben ik Tevreden 
In juni 2016 waren 67% van de lijsten ingevuld.  
In juni 2017 zijn 84% van de lijsten ingevuld.  
In oktober 2018 zijn 86% van de lijsten ingevuld.  
Om meer specifiek iets per locatie te kunnen zeggen, kan de volgende onderverdeling gemaakt 
worden:  
 
 

 2017 2018 
Elver ouderinitiatief 70%  
Elver wonen Arnhem 58% 60% 
Buitenlocaties 94% 90% 
Gezinshuizen 100% 100% 
Laag Soeren  95% 
Elver wonen Nieuw Wehl 95% 93% 

 
 
De lagere score bij Elver wonen Arnhem zou verklaard kunnen worden dat deze locatie nog het minst 
lang met BIT werkt, en daardoor nog meer te maken heeft de implementatieprocessen. De andere 
locaties werken gemiddeld een jaar langer met BIT. Daar heeft BIT een vastere plek gekregen in de 
zorgplancyclus. Opvallend is dan wel de direct hoge score bij de locatie Laag Soeren. Ook zij werken 
minder lang met BIT, maar de implementatie is op deze locatie voldoende verlopen.  
 
Wel moet bij bovenstaande scores een kanttekening gemaakt worden. Geteld zijn hier de kaarten die 
zijn aangemaakt in plancare voor BIT. Dat wil niet zeggen dat alles volledig is ingevuld. Het percentage 
goed ingevulde kaarten voor 2018 is 41%. 
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4B ik doe leuke dingen in mijn vrije tijd 4,00 4,03 4,08 
4C ik ben tevreden over wat ik doe in mijn 
werk/dagbesteding/club/school 

4,02 4,06 4,08 

   
Domein 5: Lichamelijk welbevinden 4,04 4,05 4,07 
5A Ik eet gezond 4,22 4,21 4,18 
5B ik doe regelmatig aan sport of beweging 3,55 3,57 3,61 
5C Als ik ziek ben word ik goed verzorgd 4,41 4,41 4,45 
5D Ik doe mee aan activiteiten 4,00 4,03 4,02 
   
Domein 6: Zelfbepaling 2,83 2,80 2,80 
6A Ik kies met wie ik op vakantie ga 2,52 2,44 2,45 
6B Ik weet aan welke activiteiten ik mee kan doen 3,31 3,33 3,31 
6C Ik beslis mee wat er in mijn ondersteuningsplan 
wordt opgeschreven 

2,66 2,62 2,64 

   
Domein 7: Sociale inclusie 3,37 3,36 3,39 
7A Ik word uitgenodigd op verjaardagen/feestjes 3,62 3,62 3,63 
7B Ik doe zelf mijn boodschappen 2,67 2,58 2,63 
7C Ik help andere bewoners/mensen uit mijn 
omgeving 

 3,13 3,19 

7D Als ik iets vertel wordt er naar mij geluisterd 4,09 4,10 4,10 
   
Domein 8: Rechten 4,05 4,06 4,07 
8A Ik kan bezoek ontvangen op mijn kamer/in mijn 
woning 

4,32 4,34 4,35 

8B Ik heb eigen regels/afspraken in huis 3,73 3,74 3,77 
8C Als ik het ergens niet mee eens ben kan ik dat 
aangeven 

4,09 4,11 4,10 

 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de cliënten gemiddeld genomen voldoende tevreden zijn. Ten 
opzichte van de resultaten van 2016 en van 2017 valt op dat er maar enkele verschillen zijn in de 
scores, vaak niet meer dan een paar honderdsten. In het totaal is een klein positief verschil te zien. 
Verklaring hiervoor kan zijn de beperkte antwoord categorieën. Het verschil in waardeoordeel tussen 
de 3 en de 4 wordt mogelijk niet als groot ervaren, waardoor merendeel van de scores daar worden 
geplaatst.  
 
 
Verwanten enquête 
De verwanten enquête is sinds september 2015 actief ingezet in de zorgplancyclus. Niet iedere 
verwant geeft gehoor aan de uitnodiging, uiteraard is dit ook vrijwillig. In 2017 zijn er 87 responsen 
geweest op de uitnodigingen. In 2018 zijn 92 responsen geweest op de uitnodiging, waarvan er 439 
verstuurd zijn. Dat is 20,96 %.   
 
Van dit aantal wordt de verdere analyse gemaakt:  
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2017    2018 
 Ik ben tevreden over het contact met de begeleiding. 

13,79 % voldoende  18,18 % voldoende 
37,93 % zeker   30,30 % zeker 

  48,28 % zeker wel  45,45 % zeker wel 
      6,06 % niet van toepassing 

 Ik ben tevreden over de persoonlijke verzorging van mijn verwant. 
2,30 % niet   4,55 % niet 
16,09 % voldoende  15,15 % voldoende 
31,03 % zeker   31,83 % zeker 

  50,57 % zeker wel  42,42 % zeker wel 
      6,06 % niet van toepassing 

 De woon- of werkomgeving van mijn verwant maakt een verzorgde indruk. 
1,15 % zeker niet   
13,79 % voldoende  15,15 % voldoende 
36,78 % zeker   33,33 % wel 

  48,28 % zeker wel  45,45 % zeker wel 
      6,06 % niet van toepassing 

 Ik krijg voldoende informatie over de zorg/ ondersteuning rond mijn verwant. 
1,15 % niet    
18,39 % voldoende  22,73 % voldoende 
25,29 % zeker   18,18 % zeker 

  55,17 % zeker wel  53,03 % zeker wel 
      6,06 % niet van toepassing 

 Ik maak zaken rondom de ondersteuning/ verzorging van mijn verwant bespreekbaar. 
9,20 % voldoende  12,12 % voldoende 
25,29 % zeker   30,30 % zeker 

  65,52 % zeker wel  51,52 % zeker wel 
      6,06 % niet van toepassing 

 Uit de werkwijze van de begeleiding blijkt dat er een visie is op zorg/ ondersteuning.  
2,30 % niet    
14,94 % voldoende  18,18 % voldoende 
37,93 % zeker   33,33 % zeker 

  44,83 % zeker wel  42,42 % zeker wel 
      6,06 % niet van toepassing 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat op een enkeling na, iedereen voldoende tot zeker wel tevreden 
is, waarbij de categorie zeker wel in alle gevallen het groots vertegenwoordigd is. Daarin is geen 
verschil ten opzichte van 2017. In 2018 zijn de categorieën ‘zeker niet’ en ‘niet’ niet ingevuld. Wel is 
de categorie ‘niet van toepassing’ ingevuld, dat was in 2017 niet het geval.  
 
 
Kwalitatieve analyse 
 
Voorafgaand aan de analyse dient gezegd te worden dat Ben ik Tevreden gaat over de cliënt, zijn of 
haar belevingswereld, zijn of haar subjectieve waarneming van de situatie op dat moment. Het gaat 
over wat die persoon wil, denkt, voelt. De cliënt staat hierin centraal en het is aan de PB-er een juiste 
verstaalslag te maken van deze subjectie naar het zorgplan. Het is ook aan de PB-er om dichtbij de 
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4B ik doe leuke dingen in mijn vrije tijd 4,00 4,03 4,08 
4C ik ben tevreden over wat ik doe in mijn 
werk/dagbesteding/club/school 

4,02 4,06 4,08 

   
Domein 5: Lichamelijk welbevinden 4,04 4,05 4,07 
5A Ik eet gezond 4,22 4,21 4,18 
5B ik doe regelmatig aan sport of beweging 3,55 3,57 3,61 
5C Als ik ziek ben word ik goed verzorgd 4,41 4,41 4,45 
5D Ik doe mee aan activiteiten 4,00 4,03 4,02 
   
Domein 6: Zelfbepaling 2,83 2,80 2,80 
6A Ik kies met wie ik op vakantie ga 2,52 2,44 2,45 
6B Ik weet aan welke activiteiten ik mee kan doen 3,31 3,33 3,31 
6C Ik beslis mee wat er in mijn ondersteuningsplan 
wordt opgeschreven 

2,66 2,62 2,64 

   
Domein 7: Sociale inclusie 3,37 3,36 3,39 
7A Ik word uitgenodigd op verjaardagen/feestjes 3,62 3,62 3,63 
7B Ik doe zelf mijn boodschappen 2,67 2,58 2,63 
7C Ik help andere bewoners/mensen uit mijn 
omgeving 

 3,13 3,19 

7D Als ik iets vertel wordt er naar mij geluisterd 4,09 4,10 4,10 
   
Domein 8: Rechten 4,05 4,06 4,07 
8A Ik kan bezoek ontvangen op mijn kamer/in mijn 
woning 

4,32 4,34 4,35 

8B Ik heb eigen regels/afspraken in huis 3,73 3,74 3,77 
8C Als ik het ergens niet mee eens ben kan ik dat 
aangeven 

4,09 4,11 4,10 

 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de cliënten gemiddeld genomen voldoende tevreden zijn. Ten 
opzichte van de resultaten van 2016 en van 2017 valt op dat er maar enkele verschillen zijn in de 
scores, vaak niet meer dan een paar honderdsten. In het totaal is een klein positief verschil te zien. 
Verklaring hiervoor kan zijn de beperkte antwoord categorieën. Het verschil in waardeoordeel tussen 
de 3 en de 4 wordt mogelijk niet als groot ervaren, waardoor merendeel van de scores daar worden 
geplaatst.  
 
 
Verwanten enquête 
De verwanten enquête is sinds september 2015 actief ingezet in de zorgplancyclus. Niet iedere 
verwant geeft gehoor aan de uitnodiging, uiteraard is dit ook vrijwillig. In 2017 zijn er 87 responsen 
geweest op de uitnodigingen. In 2018 zijn 92 responsen geweest op de uitnodiging, waarvan er 439 
verstuurd zijn. Dat is 20,96 %.   
 
Van dit aantal wordt de verdere analyse gemaakt:  
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cliënt te blijven, datgene wat hij of zij vandaag aangeeft, voor morgen belangrijk te maken, de 
dagelijkse zorg af stemmen op datgene wat de cliënt wil op dat moment. Het gaat hierbij om de 
narrativiteit. Om hier een link te leggen naar de analyse; geen enkele algemeenheid volstaat hier, 
omdat het gaat om de verbijzondering van het individu. Dat individuele proces zal ook individueel 
getoetst moeten worden, door de PB-er, door de gedragskundige, met toeziend oog van de wettelijk 
vertegenwoordiger.  
 
Hierover volgt een uiteenzetting van onderwerpen, gesterkt door een aantal quotes die meer dan 
gemiddeld voorkwamen in de vragenlijst. Ze worden per domein uitgewerkt.  
 
 
Domein 1: Emotioneel welbevinden 
 

Onderwerp Uitspraken 
Veiligheid op straat Ik voel me in het donker niet veilig op straat. Als ik in het donker over straat 

moet ga ik met de taxi. Op het moment valt de gespannenheid wel mee maar 
soms ben ik wel heel erg gespannen. 
Ik ga door met het wandelen, zowel in het donker als overdag.  
Ik voel me veilig met iemand naast mij op straat.  

Persoonlijk prettig 
voelen 

Ik ga door met de afbouw van medicatie. 

 
 
Domein 2: Persoonlijke relaties 
 

Onderwerp Uitspraken 
Relaties met 
ouders/familie 

Ze hoopt op meer contact met andere familieleden, maar dat is moeilijk. Zij 
stuurt wel kaartje. 

Contact met 
vrienden/bekenden 

Ik wil graag op de nieuwbouw op visite in Nieuw Wehl.  
We zijn erg bezig om wat meer 'zichtbaar' te zijn in de buurt/het dorp. 
'Onderdeel zijn van de maatschappij' 'normaal gevonden' worden. 
Ik hoef niet meer vriendinnen. Ik vind het ook fijn om alleen op mijn kamer te 
spelen.  

Vrijwilligers Ik wil leren minder dwingend te zijn via de app naar mijn vrijwilligers.  
Ik zou graag een vrijwilliger hebben om mee te fietsen. 

 
 
Domein 3: Materieel welbevinden 
 

Onderwerp Uitspraken 
Kopen van spullen/ 
boodschappen 
doen 

Van mijn zakgeld mag ik kopen wat ik wil. Andere dingen moet ik met mijn 
persoonlijk begeleider overleggen. Soms moet ik dan wachten voor ik iets kan 
kopen. Dat vind ik wel lastig. 

Eigen woning/ 
kamer/ 
appartement 

Ik vind het vervelend dat mijn bed kraakt...zou ik wel graag wat aan 
doen/gedaan willen hebben. 
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Domein 4: Persoonlijke ontwikkeling 
 

Onderwerp Uitspraken 
Leren / trainen van 
nieuwe 
vaardigheden 

Ik heb net een cursus bij suc6 gedaan. Als het wat rustiger is dan wil ik weer 
een andere cursus doen. 
Ik wil leren hoe ik mijn dagelijkse gezichtsverzorging kan doen. Ik wil leren 
hoe ik mezelf mooi kan opmaken zonder al te veel geklieder. Ik wil wat meer 
kunnen fietsen als daar lekker weer voor is. Ik wil leren op de dagbesteding 
hoe ik kan schoonmaken, koffie en thee kan verzorgen, een praatje maken 
met anderen om in de toekomst ook in een verzorgingshuis te kunnen werken.   
De judo tijd is nu ook veranderd en ik vind het dan lastig dat ik niet zelf bepaal 
hoe laat de judo start. Wat ik kan leren is dan om informatie te vragen bij de 
trainer.  

Wonen / werk/ 
dagbesteding / 
Vrijetijdsbesteding 

Ik vind spinning leuk om te doen. Ook doe ik mee als ik groepsactiviteiten leuk 
vind. Soms vind ik dingen niet leuk zoals "maak je droom waar" en dan hoef 
ik ook niet mee. 
De schoonheidsbehandelingen 1 keer per 2 maanden vind ik erg fijn; ik hoop 
dat dit zo door kan blijven gaan. Dit geeft mij een leuke ontspanning. 
Door mijn leeftijd is het wel fijn dat ik 's avonds en in de weekenden mijn rust 
neem. 

 
 
Domein 5: Lichamelijk welbevinden 
 

Onderwerp Uitspraken 
Voeding Ik ga door met chips eten, omdat ik dat lekker vind in de avond. 

Ik wil wat meer fruit gaan eten.  
Mijn begeleiders kijken wat ik lekker vind en houden daar rekening mee. 
Daarnaast blijven ze me steeds aanbieden wat in nog niet ken. 
Ik vind mijn eten vaak niet lekker, ik mis een gebakken visje van de markt en 
een gekookt eitje. 
Ik blijf altijd afhankelijk van de centrale keuken. Ik heb daardoor geen eigen 
keuze. 

Goed voelen Ik kan niet altijd met activiteiten mee doen, omdat ik dan een epilepsieaanval 
kan krijgen of omdat ik er gewoon geen zin in heb. 
Ik vind het prettig om de diëtiste te houden, ik voel me dan beter.  
Als ik mee wil doen met een activiteit dan kan dat. het moet niet ik mag zelf 
kiezen en soms word ik gestimuleerd door de begeleiding en dan vind ik het 
uiteindelijk toch leuk. 

 
 
Domein 6: Zelfbepaling 
 

Onderwerp Uitspraken 
Rol bij zorgplan Samen met mijn persoonlijk begeleider bespreek ik mijn ondersteuningsplan 

en kan ik ook zelf aangeven wat ik wil en waar we het over moeten hebben. 
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cliënt te blijven, datgene wat hij of zij vandaag aangeeft, voor morgen belangrijk te maken, de 
dagelijkse zorg af stemmen op datgene wat de cliënt wil op dat moment. Het gaat hierbij om de 
narrativiteit. Om hier een link te leggen naar de analyse; geen enkele algemeenheid volstaat hier, 
omdat het gaat om de verbijzondering van het individu. Dat individuele proces zal ook individueel 
getoetst moeten worden, door de PB-er, door de gedragskundige, met toeziend oog van de wettelijk 
vertegenwoordiger.  
 
Hierover volgt een uiteenzetting van onderwerpen, gesterkt door een aantal quotes die meer dan 
gemiddeld voorkwamen in de vragenlijst. Ze worden per domein uitgewerkt.  
 
 
Domein 1: Emotioneel welbevinden 
 

Onderwerp Uitspraken 
Veiligheid op straat Ik voel me in het donker niet veilig op straat. Als ik in het donker over straat 

moet ga ik met de taxi. Op het moment valt de gespannenheid wel mee maar 
soms ben ik wel heel erg gespannen. 
Ik ga door met het wandelen, zowel in het donker als overdag.  
Ik voel me veilig met iemand naast mij op straat.  

Persoonlijk prettig 
voelen 

Ik ga door met de afbouw van medicatie. 

 
 
Domein 2: Persoonlijke relaties 
 

Onderwerp Uitspraken 
Relaties met 
ouders/familie 

Ze hoopt op meer contact met andere familieleden, maar dat is moeilijk. Zij 
stuurt wel kaartje. 

Contact met 
vrienden/bekenden 

Ik wil graag op de nieuwbouw op visite in Nieuw Wehl.  
We zijn erg bezig om wat meer 'zichtbaar' te zijn in de buurt/het dorp. 
'Onderdeel zijn van de maatschappij' 'normaal gevonden' worden. 
Ik hoef niet meer vriendinnen. Ik vind het ook fijn om alleen op mijn kamer te 
spelen.  

Vrijwilligers Ik wil leren minder dwingend te zijn via de app naar mijn vrijwilligers.  
Ik zou graag een vrijwilliger hebben om mee te fietsen. 

 
 
Domein 3: Materieel welbevinden 
 

Onderwerp Uitspraken 
Kopen van spullen/ 
boodschappen 
doen 

Van mijn zakgeld mag ik kopen wat ik wil. Andere dingen moet ik met mijn 
persoonlijk begeleider overleggen. Soms moet ik dan wachten voor ik iets kan 
kopen. Dat vind ik wel lastig. 

Eigen woning/ 
kamer/ 
appartement 

Ik vind het vervelend dat mijn bed kraakt...zou ik wel graag wat aan 
doen/gedaan willen hebben. 
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Ze geeft aan altijd bij haar planbespreking te zijn, ze weet niet waarom ze een 
ondersteuningsplan heeft maar dit zou ze wel willen weten. Ook geeft ze aan 
dat ze het zegt als ze ergens mee eens is of het ergens niet mee eens is. 
Hij heeft dit jaar niet bij zijn zorgplanbespreking gezeten omdat dit de eerste 
bespreking was en er veel dingen speelde waar hij niet veel mee kan. Het is 
mogelijk om bij de volgende bespreking wel bij te zitten. 
Gesprekjes over zorgplan vind ik leuk. 
Ik wil niet bij de zorgplanbespreking zitten. 

Vakantie Ik kan met de groep mee op vakantie. Groepsbegeleiding houdt dan rekening 
met mijn wensen bij wie ik in een huisje wil. 
Soms is het wat lastig dat ik niet zelf bepaal met wie ik op vakantie ga, want 
dan gaan we meestal met de hele groep. 
Ik vind het fijn om mee te bepalen met wie ik op vakantie ga en met wie ik 
slaap. 
Ik ga elke zomer 1 week op vakantie met de organisatie Tendens. Dit vind ik 
erg leuk. 

 
 
Domein 7: Sociale inclusie 
 

Onderwerp Uitspraken 
Boodschappen 
doen 

Als hij boodschappen gaat doen krijgt hij geld of het supermarktpasje mee, 
begeleiding gaat dan wel mee. 

Feestje Ik heb regelmatig een verjaardag/feestje, hier ga ik vaak ook heen. 
 
 
Domein 8: Rechten 
 

Onderwerp Uitspraken 
Bezoek ontvangen Ik ga samen met mijn begeleiding mijn kamer zo maken dat ik hier ook bezoek 

zou kunnen ontvangen. 
Ik kan geen bezoek op mijn eigen kamer ontvangen, deze is daarvoor te klein. 
Dit kan ik wel in de woonkamer. En dat vind ik fijn.  

Regels van de groep Afspraken zijn goed zoals ze nu zijn. Liever niet nog meer afspraken erbij. 
Jazeker geef ik dit aan als ik ergens niet mee eens ben. Nu er een foto 
ondersteuning is, is het voor mij wel makkelijker om aan overgangen te 
wennen. Het blijft soms wel wat lastig maar het helpt me ook wel zeker om 
de overgangen beter te begrijpen. Het lukt me niet altijd maar meestal wel. 

 
 
Vanuit de kwalitatieve analyse van 2016 zijn de volgende onderwerpen naar voren gekomen:  
 

 Aanwezigheid en deelname van cliënten bij eigen zorgplanbespreking.  
 Zelf boodschappen doen of kleding kopen.   

 
In de kwalitatieve analyse van 2017 blijken beide onderwerpen meer onder de aandacht. Met name 
vanuit het kopje: ‘daar ga ik wat aan doen’, blijkt het onderwerp zelf (mee) boodschappen doen 
veelvuldig aanwezig. De aanwezigheid en deelname van cliënten aan de zorgplanbespreking komt ook 
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naar voren, er wordt een aantal keren gesproken waarom een cliënt niet aanwezig is, of welke 
alternatieven er zijn ingezet om de zeggenschap over het eigen zorgplan te vergroten. Tevens is de 
aanwezigheid van cliënt bij de zorgplanbespreking als standaard toegevoegd. Daar waar er een andere 
keuze wordt gemaakt, dient die onderbouwd te worden. Vanuit de kwalitatieve analyse van 2018 blijkt 
dat het boodschappen doen minder een onderwerp is, het komt minder terug in de vragenlijsten. 
Rondom de rol van de aanwezigheid van de cliënt bij zijn eigen zorgplanbespreking wordt duidelijk 
vermeldt of dit wel of niet gebeurd en als het niet zo is, wordt ook omschreven waarom dit zo is.  
 
Vanuit de kwalitatieve analyse van alle jaren komt het onderwerp voeding veelvuldig terug. De manier 
waarop het terug komt is verschillend, bij de een gaat het juist om gezond eten en afvallen en bij de 
ander gaat het om het missen van lekkere dingen of juist meer eten.   
Over het algemeen kan gezegd worden dat er door de verschillende jaren heen geen grote verschillen 
zitten in de onderwerpen die middels de quotes worden aangegeven.  
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Ze geeft aan altijd bij haar planbespreking te zijn, ze weet niet waarom ze een 
ondersteuningsplan heeft maar dit zou ze wel willen weten. Ook geeft ze aan 
dat ze het zegt als ze ergens mee eens is of het ergens niet mee eens is. 
Hij heeft dit jaar niet bij zijn zorgplanbespreking gezeten omdat dit de eerste 
bespreking was en er veel dingen speelde waar hij niet veel mee kan. Het is 
mogelijk om bij de volgende bespreking wel bij te zitten. 
Gesprekjes over zorgplan vind ik leuk. 
Ik wil niet bij de zorgplanbespreking zitten. 

Vakantie Ik kan met de groep mee op vakantie. Groepsbegeleiding houdt dan rekening 
met mijn wensen bij wie ik in een huisje wil. 
Soms is het wat lastig dat ik niet zelf bepaal met wie ik op vakantie ga, want 
dan gaan we meestal met de hele groep. 
Ik vind het fijn om mee te bepalen met wie ik op vakantie ga en met wie ik 
slaap. 
Ik ga elke zomer 1 week op vakantie met de organisatie Tendens. Dit vind ik 
erg leuk. 

 
 
Domein 7: Sociale inclusie 
 

Onderwerp Uitspraken 
Boodschappen 
doen 

Als hij boodschappen gaat doen krijgt hij geld of het supermarktpasje mee, 
begeleiding gaat dan wel mee. 

Feestje Ik heb regelmatig een verjaardag/feestje, hier ga ik vaak ook heen. 
 
 
Domein 8: Rechten 
 

Onderwerp Uitspraken 
Bezoek ontvangen Ik ga samen met mijn begeleiding mijn kamer zo maken dat ik hier ook bezoek 

zou kunnen ontvangen. 
Ik kan geen bezoek op mijn eigen kamer ontvangen, deze is daarvoor te klein. 
Dit kan ik wel in de woonkamer. En dat vind ik fijn.  

Regels van de groep Afspraken zijn goed zoals ze nu zijn. Liever niet nog meer afspraken erbij. 
Jazeker geef ik dit aan als ik ergens niet mee eens ben. Nu er een foto 
ondersteuning is, is het voor mij wel makkelijker om aan overgangen te 
wennen. Het blijft soms wel wat lastig maar het helpt me ook wel zeker om 
de overgangen beter te begrijpen. Het lukt me niet altijd maar meestal wel. 

 
 
Vanuit de kwalitatieve analyse van 2016 zijn de volgende onderwerpen naar voren gekomen:  
 

 Aanwezigheid en deelname van cliënten bij eigen zorgplanbespreking.  
 Zelf boodschappen doen of kleding kopen.   

 
In de kwalitatieve analyse van 2017 blijken beide onderwerpen meer onder de aandacht. Met name 
vanuit het kopje: ‘daar ga ik wat aan doen’, blijkt het onderwerp zelf (mee) boodschappen doen 
veelvuldig aanwezig. De aanwezigheid en deelname van cliënten aan de zorgplanbespreking komt ook 
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Analyse van de resultaten en proces 
 
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat er door de jaren heen geen grote verschillen zitten in de 
resultaten, zowel niet in de kwantitatieve analyse als de kwalitatieve analyse en ook niet in de 
verwanten enquête. Het gaat om nuance verschillen en dat maakt ook dat in zin algemeenheid gezegd 
kan worden dat zowel de cliënten als de verwanten tevreden zijn.  
 
Wat door de jaren heen ook opvallend laag blijft is het niet of niet op de juiste wijze invullen van de 
lijst op sommige groepen. Ondanks dat Ben ik Tevreden volledig is ingebed in de zorgplancyclus, en er 
een goede informatiebron is gevonden voor de groep EVMB (Goed Leven gesprek), blijft het invullen 
in PlanCare een aandachtspunt op meerdere groepen. De onderliggende vraag is of Ben ik Tevreden 
nog steeds gezien wordt als een afvinksysteem? Wellicht is het kijken en observeren naar, maar ook 
het praten met de cliënt voldoende kwalitatief aanwezig in de dagelijkse zorg, in het dagelijks contact 
tussen begeleiders en cliënt. Het gaat immers om het continu af kunnen stemmen of de behoefte van 
de cliënt op dat moment. Als begeleider heb je de taak dat te kunnen lezen en vanuit daar je acties op 
een bewust wijze in kunnen zetten. Of Ben ik Tevreden is ingevuld, zegt niets over het wel of niet 
aanwezig zijn van voldoende afgestemde zorg, zodat de cliënt tevreden is. Maar het geeft wel een 
richting, en die richting is positief, door de jaren heen.  
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Analyse van de resultaten en proces 
 
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat er door de jaren heen geen grote verschillen zitten in de 
resultaten, zowel niet in de kwantitatieve analyse als de kwalitatieve analyse en ook niet in de 
verwanten enquête. Het gaat om nuance verschillen en dat maakt ook dat in zin algemeenheid gezegd 
kan worden dat zowel de cliënten als de verwanten tevreden zijn.  
 
Wat door de jaren heen ook opvallend laag blijft is het niet of niet op de juiste wijze invullen van de 
lijst op sommige groepen. Ondanks dat Ben ik Tevreden volledig is ingebed in de zorgplancyclus, en er 
een goede informatiebron is gevonden voor de groep EVMB (Goed Leven gesprek), blijft het invullen 
in PlanCare een aandachtspunt op meerdere groepen. De onderliggende vraag is of Ben ik Tevreden 
nog steeds gezien wordt als een afvinksysteem? Wellicht is het kijken en observeren naar, maar ook 
het praten met de cliënt voldoende kwalitatief aanwezig in de dagelijkse zorg, in het dagelijks contact 
tussen begeleiders en cliënt. Het gaat immers om het continu af kunnen stemmen of de behoefte van 
de cliënt op dat moment. Als begeleider heb je de taak dat te kunnen lezen en vanuit daar je acties op 
een bewust wijze in kunnen zetten. Of Ben ik Tevreden is ingevuld, zegt niets over het wel of niet 
aanwezig zijn van voldoende afgestemde zorg, zodat de cliënt tevreden is. Maar het geeft wel een 
richting, en die richting is positief, door de jaren heen.  
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BIJLAGE 7a 
brief begeleider clientenversie
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Beste begeleider, 
  
Elk jaar schrijft Elver een kwaliteitsrapport. Daarin kijken we terug naar het afgelopen 
jaar; hoe gaat het bij Elver, wat gaat goed en wat kan beter. We vinden het belangrijk om het 
rapport toegankelijk te maken voor cliënten. Het kwaliteitsrapport geeft een algemeen beeld 
van Elver. Dat is voor cliënten misschien niet concreet, waardoor het niet altijd aansluit bij 
hun eigen verhaal. Daarom hebben we ervoor gekozen geen samenvatting van het 
kwaliteitsrapport voor cliënten te maken, maar een praatplaat. Met deze praatplaat willen 
we de ruimte geven aan elk verhaal, zodat iedere cliënt de vertaling naar zichzelf kan maken.  
We hebben gekozen om enkele thema’s uit te lichten die cliënten ook echt raken:  
  
 Gewoon Leven: Hoe vaak kook je op de groep? 
 Huisvesting: Er komen veel nieuwe huizen binnen Elver. Woon je fijn? 
 Driehoekskunde: Hoe is het contact met jouw familie? 
 Zorgplan: Wat moet er in jouw plan staan? 
 Medezeggenschap: Hoe kun je meepraten over keuzes die op jouw groep worden 

gemaakt? 
 Reflectie: Wat gaat goed en wat kan beter? Met wie wil je daarover praten? 

  
We realiseren ons dat deze praatplaat niet door elke cliënt gelezen en begrepen kan worden. 
Jullie kennen de cliënten het beste. Daarom willen we jullie vragen om een vertaling te 
maken, zodat het voor elke cliënt te begrijpen is. Het kan een hulpmiddel zijn om het gesprek 
te hebben over hoe zij de kwaliteit van zorg ervaren, wat goed gaat en wat beter kan.  
Op cliënt-, team-, regio- en organisatieniveau zijn we allemaal continu bezig met het 
verbeteren van kwaliteit. We zijn regelmatig met elkaar in gesprek om te reflecteren en te 
leren. De uitkomsten van de bespreking van de cliëntenversie van het kwaliteitsrapport 
kunnen jullie verwerken in het zorgplan en het teamontwikkelplan. We hopen daarnaast dat 
jullie inzichten en verbetervoorstellen met elkaar willen delen, zodat ze ook gebruikt kunnen 
worden voor de ontwikkelplannen in de regio en de organisatie. 
 
Wat gaat goed, wat kan beter? 
We zijn erg benieuwd naar de mening van de cliënten over deze cliëntenversie. Wat is goed 
en wat kan beter? Zijn er andere ideeën? We horen het graag! Je kunt een reactie mailen 
naar Lisette Jolink: ljolink@elver.nl 

 

 

Beste begeleider, 
  
Elk jaar schrijft Elver een kwaliteitsrapport. Daarin kijken we terug naar het afgelopen 
jaar; hoe gaat het bij Elver, wat gaat goed en wat kan beter. We vinden het belangrijk om het 
rapport toegankelijk te maken voor cliënten. Het kwaliteitsrapport geeft een algemeen beeld 
van Elver. Dat is voor cliënten misschien niet concreet, waardoor het niet altijd aansluit bij 
hun eigen verhaal. Daarom hebben we ervoor gekozen geen samenvatting van het 
kwaliteitsrapport voor cliënten te maken, maar een praatplaat. Met deze praatplaat willen 
we de ruimte geven aan elk verhaal, zodat iedere cliënt de vertaling naar zichzelf kan maken.  
We hebben gekozen om enkele thema’s uit te lichten die cliënten ook echt raken:  
  
 Gewoon Leven: Hoe vaak kook je op de groep? 
 Huisvesting: Er komen veel nieuwe huizen binnen Elver. Woon je fijn? 
 Driehoekskunde: Hoe is het contact met jouw familie? 
 Zorgplan: Wat moet er in jouw plan staan? 
 Medezeggenschap: Hoe kun je meepraten over keuzes die op jouw groep worden 

gemaakt? 
 Reflectie: Wat gaat goed en wat kan beter? Met wie wil je daarover praten? 

  
We realiseren ons dat deze praatplaat niet door elke cliënt gelezen en begrepen kan worden. 
Jullie kennen de cliënten het beste. Daarom willen we jullie vragen om een vertaling te 
maken, zodat het voor elke cliënt te begrijpen is. Het kan een hulpmiddel zijn om het gesprek 
te hebben over hoe zij de kwaliteit van zorg ervaren, wat goed gaat en wat beter kan.  
Op cliënt-, team-, regio- en organisatieniveau zijn we allemaal continu bezig met het 
verbeteren van kwaliteit. We zijn regelmatig met elkaar in gesprek om te reflecteren en te 
leren. De uitkomsten van de bespreking van de cliëntenversie van het kwaliteitsrapport 
kunnen jullie verwerken in het zorgplan en het teamontwikkelplan. We hopen daarnaast dat 
jullie inzichten en verbetervoorstellen met elkaar willen delen, zodat ze ook gebruikt kunnen 
worden voor de ontwikkelplannen in de regio en de organisatie. 
 
Wat gaat goed, wat kan beter? 
We zijn erg benieuwd naar de mening van de cliënten over deze cliëntenversie. Wat is goed 
en wat kan beter? Zijn er andere ideeën? We horen het graag! Je kunt een reactie mailen 
naar Lisette Jolink: ljolink@elver.nl 
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BIJLAGE 8 
Verslag externe visitatie



 

Verslag visitatie kwaliteitsrapport Elver 2018 door Severinus 
Datum visitatie: 15 april 2018 
  
De visitatie begon met een voorstelronde en een uitwisseling van een aantal karakteristieken van 
beider organisaties. Wat opviel was dat er vele overeenkomsten zijn tussen Elver en Severinus, ook 
wat betreft de visie met betrekking tot een goede zorg en dienstverlening. De visitatie werd 
vormgegeven aan de hand van een dag vullend programma rondom een tweetal cliënten met hun 
multidisciplinaire team. Een mooie manier om vanuit de kwaliteitsrapportage de praktijk van alledag  
met elkaar te bespreken en te bekijken. 
We hebben in de ochtend de locatie in Nieuw Wehl bezocht (voorheen Fatima Zorg geheten) en na 
de lunch de locatie in Arnhem (de voormalige Schreuderhuizen). In 2014 zijn Fatima en de 
Schreuderhuizen gefuseerd en is de nieuwe naam ‘Elver’ (ELk VERhaal telt) aangenomen. Twee 
organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hebben de krachten verenigd en zijn 
samen verder gegaan vanuit een gezamenlijke visie, missie en strategie.  
 
Hieronder staan de reacties op het kwaliteitsrapport weergegeven. Er is een algemene reactie en 
feedback op de specifieke vraag waarvan Elver Severinus heeft gevraagd om hierop extra  te letten. 
Dit betreft een reflectie op de leidende uitgangspunten welke uit de missie en visie zijn te herleiden 
om een beeld te krijgen hoe deze uitgangspunten in praktijk gestalte krijgen. Daarnaast wordt nader 
ingegaan op de aanpak en het informatiegehalte van de rapportage.  
 
Algemeen: 
 Helder rapport echter nog niet volledig vanuit de uitgangspunten van het kwaliteitskader. Zo 

ontbeert het rapport nog een managementsamenvatting, geprioriteerde verbeteracties en een 
cliëntversie.  

 Het rapport leest prettig en is geïllustreerd met foto’s, artikelen en persoonlijke verhalen. Een 
combinatie van vertellen en tellen welke laatste in bijgevoegde bijlagen zijn uitgewerkt. 

 Leidende uitgangspunten vanuit de visie van Elver worden in de beschreven bouwstenen in de 
rapportage goed verwoord en geduid. 

 Lessen, waar kan het beter, komen geloofwaardig over maar mogen wat meer aandacht en 
toelichting hebben zodat deze meer richting geven aan de gewenste situatie.   

 Het is mooi om te horen tijdens de visitatie op welke wijze men bezig is om de uitgangspunten in 
de praktijk inhoud te geven. Zo worden de driehoek, de multidisciplinaire aanpak maar met 
name het eigen verhaal van de cliënt om zich te kunnen ontwikkelen veelvuldig aangehaald als 
input voor de te geven ondersteuning. 

 
Wat ons tijdens de gesprekken en de rondleidingen opviel is dat de medewerkers (en cliënten) in 
Arnhem hun locatie (voormalige Schreuderhuizen) nog niet altijd ervaren als helemaal verbonden 
met Fatima Zorg. Men voelt zich niet altijd gehoord en ervaart een afstand die in elk geval er fysiek is.  
De cliënten hebben over het algemeen een lichtere verstandelijke beperking, vaak in combinatie met 
psychische en psychiatrische problematiek en daarmee is een daarop afgestemde begeleidingsstijl 
nodig en worden daarop afgestemde methodieken ingezet (zoals Triple C, ofschoon deze nog niet is 
geborgd). De huisvesting in Arnhem is verouderd en nieuwbouwplannen zijn gemaakt en worden op 
korte en middellange termijn gerealiseerd. De sfeer die we hier aantreffen tijdens gesprekken en een 
uitvoerige rondleiding is goed tot zeer goed te noemen, informeel, betrokken, persoonlijk en 
werkend en denkend vanuit de driehoek cliënt, verwant en professional.  Anders dan in Nieuw Wehl 
valt ons hier op dat de veiligheid wel wat meer aandacht mag hebben. Mogelijk is het de informele 
sfeer, de historie en de daarmee samenhangende opvatting de cliënten een zo gewoon mogelijk 
leven te laten leiden dat maakt dat er minder aandacht is voor veiligheid, o.a. de brandveiligheid. We 
treffen in een overkapping een elektrische straalkachel aan en naar ons idee is de combinatie van 
hout en stralingswarmte een mogelijk gevaar. We zouden ons kunnen voorstellen dat hier deze en 
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andere risico’s nog eens worden onderzocht en waar nodig van afspraken en maatregelen voorzien. 
De huizen en dagbestedingslocaties liggen in een omgeving met bossen en plantsoenen en zijn 
redelijk gemakkelijk ongezien te benaderen, met name in de nacht en ook dat vraagt om 
veiligheidsmaatregelen die zoals we dit hebben kunnen vaststellen, wel zijn genomen met o.a. 
bewakingscamera’s. Voor de nieuw te realiseren bouw zou ook dit een aandachtspunt kunnen zijn. 
Ons is niet specifiek gevraagd hierop te letten maar het is ons wel opgevallen en we hebben hiervan 
in de terugkoppeling melding gemaakt.  
 
Specifieke vraag: 
Elver vroeg van het visitatieteam een reflectie op de uitgangspunten van de organisatie hoe deze in 
de praktijk worden gebracht.   
 
Wat opviel aan de bezoeken was dat de visie van Elver en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten 
en bewegingen zoals geschetst in het kwaliteitsrapport, duidelijk in de praktijk te zien zijn: “Elk 
verhaal telt”. 
 
Het ‘Gewoon leven project’ herbergt vele leidende uitgangspunten zoals het vormgeven van dit 
project vanuit de driehoek, het stimuleren van zelfontplooiing bij cliënten naar individuele 
behoeften, tijd en aandacht om op deze wijze een prettige leven voor cliënten te realiseren.  
Multidisciplinaire samenwerking vindt binnen Elver op velerlei momenten en bij diverse projecten 
plaats. Zo wordt facilitaire ondersteuning geïntegreerd in teams om invulling te geven aan het 
gewoon leven project, zien we deze samenwerking terug bij scholingen en trainingen waaronder 
driehoekskunde, in het zorgdossier en ook bij het toepassen/afbouwen van vrijheidsbeperkingen.  
Dat elk verhaal telt lazen we niet alleen in dit rapport maar zagen en hoorden we ook tijdens ons 
gesprek met cliënten voor wie hun ondersteuning en begeleiding op wens, mogelijkheden en 
behoeften was ingericht. De weergegeven ervaringen met deze ondersteuning opgehaald uit het BIT 
en tijdens de huiskameroverleggen, worden gebruikt als input om ‘maatwerk’ voor de cliënt te 
leveren. 
Met onder andere het trainen van medewerkers en ondersteunen van teams in de drie 
behandelmodellen, de scholingen driehoekskunde en het veilig incident melden en het deskundig 
gebruik van het cliënttevredenheidsinstrument ‘Ben ik tevreden’ stimuleert en faciliteert en 
ondersteunt Elver de deskundigheid van medewerkers. De ruimte die medewerkers geboden worden 
om vanuit eigen kennis en kunde inhoud te bieden aan het ‘eigen verhaal’ van de cliënt, stimuleert  
vakmanschap. 
 
Gedegen aanpak 
Hier zoomen we in op de verschillende bouwstenen van het kwaliteitskader. 
 
Zorgproces rond de individuele cliënt 
 Positief punt is dat het ‘Gewoon Leven’ project in gezamenlijkheid met cliënten en verwanten 

heeft geleid tot diverse initiatieven in het kader van bewustwording, aandacht en 
zelfontplooiing.  

 De keuze om de behoefte van het primaire proces leidend te laten zijn voor de keuze van het 
ECD, lijkt ons juist. 

 Sterk hoe er wordt geïnvesteerd in de opleiding driehoekskunde om het zorgproces in goede 
samenhang en samenspraak tussen cliënt, verwant en professional te laten verlopen. 

 We waarderen de inspanningen om de toekomstige huisvesting van Elver aan de hand van 
onderzoek en woonwensen inhoud te geven en het ervaringsrijker leven mogelijk te maken.  
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Verslag visitatie kwaliteitsrapport Elver 2018 door Severinus 
Datum visitatie: 15 april 2018 
  
De visitatie begon met een voorstelronde en een uitwisseling van een aantal karakteristieken van 
beider organisaties. Wat opviel was dat er vele overeenkomsten zijn tussen Elver en Severinus, ook 
wat betreft de visie met betrekking tot een goede zorg en dienstverlening. De visitatie werd 
vormgegeven aan de hand van een dag vullend programma rondom een tweetal cliënten met hun 
multidisciplinaire team. Een mooie manier om vanuit de kwaliteitsrapportage de praktijk van alledag  
met elkaar te bespreken en te bekijken. 
We hebben in de ochtend de locatie in Nieuw Wehl bezocht (voorheen Fatima Zorg geheten) en na 
de lunch de locatie in Arnhem (de voormalige Schreuderhuizen). In 2014 zijn Fatima en de 
Schreuderhuizen gefuseerd en is de nieuwe naam ‘Elver’ (ELk VERhaal telt) aangenomen. Twee 
organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hebben de krachten verenigd en zijn 
samen verder gegaan vanuit een gezamenlijke visie, missie en strategie.  
 
Hieronder staan de reacties op het kwaliteitsrapport weergegeven. Er is een algemene reactie en 
feedback op de specifieke vraag waarvan Elver Severinus heeft gevraagd om hierop extra  te letten. 
Dit betreft een reflectie op de leidende uitgangspunten welke uit de missie en visie zijn te herleiden 
om een beeld te krijgen hoe deze uitgangspunten in praktijk gestalte krijgen. Daarnaast wordt nader 
ingegaan op de aanpak en het informatiegehalte van de rapportage.  
 
Algemeen: 
 Helder rapport echter nog niet volledig vanuit de uitgangspunten van het kwaliteitskader. Zo 

ontbeert het rapport nog een managementsamenvatting, geprioriteerde verbeteracties en een 
cliëntversie.  

 Het rapport leest prettig en is geïllustreerd met foto’s, artikelen en persoonlijke verhalen. Een 
combinatie van vertellen en tellen welke laatste in bijgevoegde bijlagen zijn uitgewerkt. 

 Leidende uitgangspunten vanuit de visie van Elver worden in de beschreven bouwstenen in de 
rapportage goed verwoord en geduid. 

 Lessen, waar kan het beter, komen geloofwaardig over maar mogen wat meer aandacht en 
toelichting hebben zodat deze meer richting geven aan de gewenste situatie.   

 Het is mooi om te horen tijdens de visitatie op welke wijze men bezig is om de uitgangspunten in 
de praktijk inhoud te geven. Zo worden de driehoek, de multidisciplinaire aanpak maar met 
name het eigen verhaal van de cliënt om zich te kunnen ontwikkelen veelvuldig aangehaald als 
input voor de te geven ondersteuning. 

 
Wat ons tijdens de gesprekken en de rondleidingen opviel is dat de medewerkers (en cliënten) in 
Arnhem hun locatie (voormalige Schreuderhuizen) nog niet altijd ervaren als helemaal verbonden 
met Fatima Zorg. Men voelt zich niet altijd gehoord en ervaart een afstand die in elk geval er fysiek is.  
De cliënten hebben over het algemeen een lichtere verstandelijke beperking, vaak in combinatie met 
psychische en psychiatrische problematiek en daarmee is een daarop afgestemde begeleidingsstijl 
nodig en worden daarop afgestemde methodieken ingezet (zoals Triple C, ofschoon deze nog niet is 
geborgd). De huisvesting in Arnhem is verouderd en nieuwbouwplannen zijn gemaakt en worden op 
korte en middellange termijn gerealiseerd. De sfeer die we hier aantreffen tijdens gesprekken en een 
uitvoerige rondleiding is goed tot zeer goed te noemen, informeel, betrokken, persoonlijk en 
werkend en denkend vanuit de driehoek cliënt, verwant en professional.  Anders dan in Nieuw Wehl 
valt ons hier op dat de veiligheid wel wat meer aandacht mag hebben. Mogelijk is het de informele 
sfeer, de historie en de daarmee samenhangende opvatting de cliënten een zo gewoon mogelijk 
leven te laten leiden dat maakt dat er minder aandacht is voor veiligheid, o.a. de brandveiligheid. We 
treffen in een overkapping een elektrische straalkachel aan en naar ons idee is de combinatie van 
hout en stralingswarmte een mogelijk gevaar. We zouden ons kunnen voorstellen dat hier deze en 



 

Cliëntervaringen  
 Mooi om te lezen is dat het ervaringsonderzoek op diverse manieren (BIT, klein kijken lijst, 

quotes en verwanten enquête) input krijgt. Ook het inbedden in de ondersteuningsplan-cyclus is 
positief. 

 Opvallend zijn de relatief lage scores op de sub vragen ‘materieel welbevinden’ en ‘zelfbepaling’, 
gezien het belang wat er aan regie voor de cliënt gehecht wordt.  

 Uit de analyse van de resultaten lijkt het (volledig) invullen van de BIT vragenlijst onvoldoende 
meerwaarde te hebben gezien de beperkte schaal waarop deze wordt ingevuld.  

 
Teamreflectie 
 Het reflecteren door teams krijgt binnen Elver steeds meer vorm. Reflectiegesprekken met teams 

vinden meerdere keren per jaar plaats met managers. 
 Reflecties worden vanuit diverse bronnen van kennis en kunde en vanuit meerdere 

perspectieven vormgegeven om een goed beeld te vormen van de huidige en gewenste situatie. 
 Reflecties kennen echter op dit moment nog onvoldoende koppeling met het teamontwikkelplan 
 ‘Wat goed gaat en wat beter kan’ met betrekking tot het proces rond de individuele cliënt, de 

kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerker, de borging van veiligheid en de 
gebruikmaking van verschillende informatiebronnen behoeft ons inziens meer aandacht in de 
rapportage.  

 
Informatiegehalte van de kwaliteitsrapportage 
We zien een geobjectiveerd beeld vanuit relevante informatiebronnen. Er zijn veel verschillende 
bronnen benut. Er is mooi de samenhang gezocht tussen diverse meetinstrumenten om het 
cliëntervaringsonderzoek vanuit meerdere invalshoeken vorm te geven.  
Wat betreft de volledigheid op vastgestelde thema’s stellen we vast dat de teamreflectie nog beperkt 
zoals bedoeld vanuit het kwaliteitskader wordt ingezet. De gekozen verbeteracties weergegeven in 
de rapportage en de ontwikkelpunten voor 2019 en verder, volgen logisch op de terugblik maar 
dienen nog geconcretiseerd te worden. 
 
Tot slot hebben we gemerkt dat Elver-breed de ambitie tot verbeteren groot is en dat de plannen en 
de geplande activiteiten er vele zijn. We kunnen ons voorstellen dat het verstandig is hier keuzes in 
te maken in prioriteit getoetst aan de visie en de kernwaarden. Het is beter 5 acties te laten lukken 
dan 10 een beetje of half. Dat komt de motivatie van medewerkers en management ten goede.  
 
Terugblikkend op de visitatie stellen we vast dat het niet alleen voor Elver, maar ook voor de 
bezoekers veel heeft opgeleverd. 
 
Deelnemers aan de visitatie 
Ontvangende organisatie (Elver): 

 Multidisciplinair team cliënt Michelle 
 Multidisciplinair team cliënt Marjolein 
 Mevrouw Irma Harmelink, bestuurder Elver 
 Mevrouw Lisette Joling, procesregisseur 
 De heer Ton Oolthuis, bestuurssecretaris Elver 

 
Externe visitatiecommissie (Severinus) 

 De heer Tim Klessens, bewoner Severinus 
 Mevrouw Hanneke Wouters, regiebegeleider Severinus 
 Mevrouw Romaine Roest, gedragskundige Severinus 
 De heer Pieter Hermsen, directeur Severinus 
 De heer Jan Boonen, kwaliteitsmanager Severinus 
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