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ALGEMEEN
Korte schets van zorg onder de Wlz (aantal bewoners;
opbouw cliëntenbestand; belangrijke dynamiek waarmee de
organisatie te maken heeft en die relevant is voor kwaliteit);

Stichting Ela biedt zorg aan 34 bewoners
binnen de WLZ. Op locatie de Kattewaard
wonen 14 mannen op basis van Verblijf.
Deze locatie heeft een zogeheten BOPZ status,
nu WZD-locatie, waarmee er gedwongen
opname en vrijheidsbeperkende maatregelen
ingezet kunnen worden indien nodig.
De meeste bewoners hebben een
VG7 indicatie, enkele een GGZ 7B of LVG5.
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Daarnaast hebben wij 20 bewoners in zorg, die
woonachtig zijn in het centrum van Kampen en wonen
bij Wagterveld Zorg. Deze zorg is georganiseerd vanuit
onderaannemerschap, met een zeer intensieve
samenwerking. Enkele bewoners wonen op basis van
Verblijf, de meesten op basis van VPT. De doelgroep
varieert van VG3 t/m VG7, LVG2 en LVG3 indicaties.
AANGESCHERPT BELEID
Het afgelopen jaar is het beleid zorgtoewijzing
aangescherpt m.b.t. LVG-indicaties. Dit is een belangrijke dynamiek geweest, waar wij veel tijd en energie in
hebben gestoken om onze bewoners een veilig thuis
te blijven bieden. Wij zetten zeer bewust in op een lage
overhead en veel uren in het primaire proces. Op locatie de Kattewaard hebben wij 23.000 zorguren ingezet.
Exact binnen de begroting en volledig passend bij onze
visie en doelstelling.

ACTIEVE BIJDRAGE IN DE REGIONALE KETEN
Denk hierbij aan OPAZ (https://www.informatielangdurigezorg.nl/opaz/wat-is-opaz ) en begeleiding a la
Carte (https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/begeleiding-a-la-carte ). Dit zijn initiatieven vanuit het ministerie
van VWS. Door onze unieke context en maatwerk
hebben zowel Stichting Ela als Wagterveld Zorg een
actieve deelname binnen deze initiatieven.
UNIEKE ZORG ZONDER ‘HOKJES’
Eind 2019 hebben wij ons ingeschreven voor de 100
maatwerkplekken voor 2 van onze bewoners. Wij zijn
van mening dat wij unieke zorg kunnen bieden, zonder
dat het moet passen in een hokje van een bepaalde
financieringsstroom. In 2020 zullen wij samen met
2 andere aanbieders het COT (Crisis Ondersteuning
Team) vormgeven in onze regio.
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‘Kritisch kijken naar onszelf
vinden wij essentieel in het bieden
van hoge kwaliteit van zorg’
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Schets van aanpak bij kwaliteitsrapport, waaronder de wijze
waarop relevante gegevens uit ondersteuningsplannen zijn
benut, teamreflecties zijn opgezet, enzovoort;

Aanpak externe visitatie die in relatie tot het kwaliteits
rapport is uitgevoerd (wel/niet gedaan, wanneer).

JAARPLAN
Alvorens het jaar begint, stellen wij gezamenlijke
doelen op in een jaarplan. Gedurende het jaar sturen
wij dit jaarplan bij, om in januari van het nieuwe jaar te
evalueren. Voor ons is het jaarplan, de jaarrekening en
het kwaliteitsrapport een samenhangend geheel.
De teamreflecties vinden het hele jaar door plaats.
Dagelijks tijdens de overdracht, wekelijks tijdens
vergaderingen, meerdere keren per jaar bij themabijeenkomsten, familiebijeenkomsten en teamdagen.
Kritisch kijken naar onszelf vinden wij essentieel in het
bieden van hoge kwaliteit van zorg. Het merendeel van
de reflecties vinden intern plaats onder leiding van de
behandelaar of de bestuurder. Tijdens de teamdagen
schakelen wij altijd externe trainers in.

KWALITEITSKADER
Als relatief kleine zorgaanbieder zijn wij zoekende met
het kwaliteitskader. De kenmerken daarvan en de doelstellingen die de zorgsector hiermee zal behalen staan
wij volledig achter. Om te zorgen dat het kwaliteitskader
voor ons een levend document wordt waar we houvast
aan hebben en ons richting biedt, hebben we dit
gefaseerd geïmplementeerd.
In 2019 zijn wij op externe visitatie geweest bij de
Baalderborg groep. Wij kijken terug op een prettige
ervaring. Voor 2020 zijn wij ook uitgenodigd om bij een
collega zorgaanbieder te komen visiteren. Een visitatie
bij ons, zijn wij voor het eerst aan het organiseren dit
jaar. Helaas is dit afgezegd vanwege de Corona Crisis.
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PERSOONSGERICHTE ZORG

DE KWALITEIT VAN
HET ZORGPROCES
ROND DE
INDIVIDUELE
BEWONER
Persoonsgerichte zorg is een van onze
kenmerken. Wij hanteren individuele
begeleidingsstijlen en methodieken voor elke
client. Dit wordt door de bewoner en hun
familie als zeer prettig ervaren.

DAGBESTEDING
OP MAAT VAN
MAANDAG TOT EN
MET VRIJDAG
VAN 09:00 TOT
14:30 UUR

In de zinvolle daginvulling kijken we eveneens naar
individuele wensen en mogelijkheden. Wij gaan in gesprek
met bewoners en leggen dat voortdurend naast de
mogelijkheden. Wanneer die beperkend zijn gaan wij op
zoek naar manieren om die mogelijkheden uit te breiden.
Zo creëren wij dagbesteding op maat van ma t/m vrij van
9:00 tot 14:30.
De dagbesteding houdt in werken op het erf, hout kloven,
houtbewerking, moestuin, dierverzorging, onderhoud aan
schuren en beplanting. De zoektocht naar maatwerk heeft
o.a. geresulteerd in het aantrekken van een webshop voor
tweedehands Lego in 2018 en de uiteindelijke opening van
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PERSOONSGERICHTE ZORG
de winkel in 2019. Deze winkel zorgt ervoor dat wij
andere stromen van werk aan onze bewoners kunnen
bieden. In de maatschappij (prikkelrijker), binnenwerk
(in tegenstelling tot vele andere werkzaamheden die
wij buiten uitvoeren) wat weer een beroep doet op
andere vaardigheden van de bewoners. Wij bieden
zinvol werk in de omgeving: prikkelarm bij een bos van
Staatsbosbeheer, omgeving opschonen op Kampereiland, opruimen bij de Jachthaven. In een week wisselen
wij af tussen prikkelarm tot meer prikkelrijk, zodat wij
per bewoner dagelijks de dagbesteding aanpassen
aan het kunnen en het aankunnen van prikkels en hun
ondersteuningsbehoefte.
Als laatste variëren wij ook nog in de samenstelling van
subgroepen, zodat bewoners niet altijd met dezelfde
bewoners samenwerken. Dit vergroot de tolerantie
naar elkaar en geeft variatie.
VRIJE TIJDSINVULLING
De vrije tijdsinvulling wordt eveneens afgestemd op
de bewoner. Vanuit de persoonlijk begeleiders, wordt
er in overleg met de bewoner en de verwanten een
aanbod gecreëerd die aansluit bij de interesses en
behoefte van de bewoner. Hierbij wordt ook gekeken
naar aankunnen, fysieke gesteldheid, energiepeil en
leeftijd.
Systematisch werken met het ondersteuningsplan,
in dialoog met de bewoner. Hoe komt de dialoog tot
stand?
Het ondersteuningsplan is eveneens op maat gemaakt,
indien mogelijk met de bewoner zelf. Daarnaast betrekken wij altijd de wettelijke vertegenwoordigers en
kijken we samen naar een passend perspectief. In de
eerste jaren is het voornamelijk gericht op stabilisatie.
Vervolgens kijken we heel gericht naar het “aankunnen”
van de individu om een passend perspectief te vinden,
KWALITEITSRAPPPORT 2019

zonder overvraging of ondervraging.
De persoonlijk begeleider stelt samen met de GZ Psycholoog begeleidingsdoelen op. Er vinden wekelijkse
mentorgesprekken plaats tussen de bewoner en de
persoonlijk begeleider. Elke 6 weken wordt de client
besproken met de Psychiater, veelal zit de bewoner
hierbij.
ELKE KWARTAAL EEN VERSLAG
De persoonlijk begeleider stelt elk kwartaal een verslag
op, deze wordt eerst besproken met de GZ Psycholoog, vervolgens geëvalueerd met het team, waarna
het uiteindelijk met de wettelijk vertegenwoordigers
wordt besproken. Deze route geeft ons weer inzichten
en aandachtspunten voor het komende kwartaal.
Actueel zicht op de gezondheidsrisico’s van elke bewoner
(een persoonlijke afweging);
RISICOTAXATIE
De gezondheidsrisico’s bij onze doelgroep zit
voornamelijk op de risicotaxatie. In het verleden heeft
overvraging veelal geleidt tot een vastgelopen situatie
zonder perspectief. Door individueel te bekijken waar
er ontwikkelmogelijkheden zijn, kunnen we perspectief
bieden vanuit een stabiele basis waarin een hoge
kwaliteit van leven het uitgangspunt is.
Incidentmeldingen bevatten diverse soorten
incidenten van locatie de Kattewaard. De totale cijfers
zijn gemiddelden:
2015: 	

339 	

(startjaar, bewoners zijn ingestroomd
t/m juni, 60 incidenten per bewoner)

2016:

796

(113 incidenten per bewoner)

2017:

344

(49 incidenten per bewoner)

2018:

368

(52 incidenten per bewoner)

2019:

498

(57 incidenten per bewoner)

40%
DALING VAN 40%
INCIDENTEN PER
BEWONER OVER
3 JAAR
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‘We zien dat de relatieopbouw met de
7 bewoners, die al 5 jaar bij ons wonen,
een zeer positief effect heeft op de
nieuwe bewoners. We merken dat de
vertrouwensband sneller gelegd is.’

53

n 2015 en 2016 maakte wij andere formulieren.
Sinds 2017 werken wij met een ECD genaamd ONS van
Nedap. Hiermee krijgen we veel meer inzicht in aard,
ernst, duur en frequentie. Sinds het begin van 2019
maken we gebruik van een uitgebreider rapport rondom
incidentmeldingen, welke wij zelf hebben ontwikkeld.

In Q4 van 2019 zijn de cijfers in de incidenten, onze
nulmeting voor de 14 bewoners. Inmiddels zijn de cijfers
van Q1 van 2020 bekend. Daar zien we de volgende
afname:
Jaartal

Totaal

Verbaal

Fysiek

Het is opvallend om te zien dat we in 2019 meer verbale
agressie zagen dan voorheen, de fysieke incidenten zijn
aanzienlijk afgenomen. Met de verdubbeling van het
aantal bewoners op de Kattewaard, zien we uiteraard
ook een toename in de cijfers van de incidenten, met
name de aanloop naar de nieuwbouw in het 2e en 3e
kwartaal zien we een stijging bij de oorspronkelijke bewoners. Het geeft een vertekend beeld, want de
nieuwe bewoners doen het uitstekend bij ons. Ze zijn
snel gewend en voelen zich thuis.

2019 Q4

292

179		

93

2020 Q1

245

129		

40
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Zinvol om te vermelden dat gezondheidsrisico’s ook
aanwezig waren bij de komst van bewoners met
diabetes. Waarvan er een, wie al bij ons woonde,
ervan af is. En dat een tweede dit ook bereikt heeft.
En er meer controle is op de diabetes van een derde
bij wie de diabetes erg verstoord was.

MINDER FYSIEKE
INCIDENTEN IN
1 KWARTAAL

Zicht op de kwaliteit van bestaan van elke bewoner
(tevens wat de zorg eraan kan doen).
PASSENDE CONTEXT
Wat ons betreft begint een goede kwaliteit van bestaan,
bij een passende context. Voor bewoners met een
levenslange indicatie is de zorg hun primaire context.
De belangrijke ander, de draagkracht, de juiste
inschatting op basis van de emotionele ontwikkeling is
de sleutel. Dit bereiken wij door onvoorwaardelijk de
verbinding aan te gaan. De relatieopbouw tussen de
bewoners en de belangrijke ander, heeft tijd nodig. We
zien dat de relatieopbouw met de 7 bewoners, die al 5
jaar bij ons wonen, een zeer positief effect heeft op de
nieuwe bewoners. We merken dat de vertrouwensband
sneller gelegd is. We kijken naar gedrag van de
bewoners. Wie zij zijn als persoon is altijd oké!
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Regie over de invulling
van het eigen bestaan en
hoe de organisatie
dit versterkt;

DE RUIMTE DIE
BEWONERS HEBBEN
OP HET GEBIED VAN
EIGEN REGIE
Per client onderzoeken we welke mate van
regie verdragen wordt. Te veel regie zorgt
soms voor overvraging, maar te weinig regie
ook. Wat wij willen is dat de client zo min
mogelijk stress ervaart, of liefst geen. Regie is
een belangrijke factor binnen de stress ervaring.
KANSEN EN MOGELIJKHEDEN
De locatie gaat op in zijn omgeving wat kansen en mogelijkheden biedt voor de bewoners. Begeleiding ondersteunt
en neemt voortouw tot het onderzoeken van deze kansen.
Denk hierbij aan dat we op een rustige plek wonen. Maar
dat we niet op een afstand blijven van de maatschappij.
Waar het kan wordt in alle facetten van het leven aangesloten
op het normale leven midden in de maatschappij.
Bezoek huisarts, tandarts en andere zorgverleners gebeurt
bij die zorgverlener zelf, niet op onze locatie. Dagbesteding
is divers wij werken met bewoners in onze eigen winkel,
werken bij Staatsbosbeheer of bij agrariërs. Deze zaken
bieden kansen op het versterken van het eigen bestaan
van de bewoner.

KWALITEITSRAPPPORT 2019
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EIGEN REGIE

“Nee tenzij:” bij vrijheidsbeperking (met een zorgvuldige
aanpak). Hoe gaat de organisatie om met vrijheidsbeperkende maatregelen in relatie tot eigen regie?
NIET AFZONDEREN OP ONZE LOCATIE
Bij (bijna al) onze bewoners is in het verleden
veelvuldig dwangbehandeling en vrijheidsbeperking
toegepast. Allereerst hebben wij de bewuste keuze
gemaakt om niet af te zonderen op onze locatie.
Wij blijven altijd met onze bewoners in contact. Soms
is er sprake van direct gevaar. Dit wordt middels toepassing van weerbaarheid afgewend. Situaties waarin
dit nodig was worden door ons goed nabesproken en
tweewekelijks geëvalueerd in onze teamvergaderingen.
Hierbij zijn de GZ Psycholoog en weerbaarheidstrainer
betrokken.
Indien mogelijk stellen wij samen met de bewoner een
plan op met betrekking tot agressie en vrijheidsbeperking. Wanneer er dan toch sprake is van vrijheidsbeperking gaan wij in gesprek over alternatieven. Hier
wordt per client onderzocht wat nodig is om stress te
voorkomen. Dit gebeurt met betrokken zorgverleners,
verwanten, wettelijk vertegenwoordigers maar ook
zeker met de bewoners zelf.
De context en locatie geeft een ruime mate van ‘natuurlijke veiligheid’: ontregelend gedrag kan makkelijker
afvloeien vanwege de ruimte/loopafstand tot de maatschappij (half uur lopen) waardoor er minder noodzaak
is om direct fysiek in te grijpen.
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Zeggenschap van bewoners op locatieniveau. Hoe hebben
bewoners invloed? Bijvoorbeeld op zaken binnen de eigen
woonlocatie. Denk hierbij aan formele medezeggenschap
maar ook als huiskamer overleggen en andere vormen
van (mede)-zeggenschap.
ZEGGENSCHAP
De zeggenschap begint eigenlijk al bij de bewoner en
zijn persoonlijk begeleider. Er worden doorlopend
doelen gesteld met elkaar. Er wordt veel ingespeeld
op de eigen regie, zelfs als het gaat om agressieprotocollen of een goede daginvulling.
De formele zeggenschap is momenteel georganiseerd
in een verwantenraad. In 2020 hebben wij ons als doel
gesteld om een bewoner te laten toetreden tot deze
raad, zodat we meer input vanuit de bewoners krijgen.
Daarnaast implementeren wij in 2020 de module
“Dit vind ik ervan” uit de waaier.

‘Hier wordt per client onderzocht
wat nodig is om stress te voorkomen. Dit gebeurt met betrokken
zorgverleners, verwanten, wettelijk
vertegenwoordigers maar ook
zeker met de bewoners zelf.’
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DE ERVARINGEN
VAN BEWONERS:
WAT VINDEN BEWONERS VAN HUN KWALITEIT
VAN BESTAAN;
Bewoners en ook de nieuwe bewoners geven aan dat
ze meer nabijheid ervaren bij iedereen die werkt bij
Stichting Ela ten opzichte van wat zij gewend zijn.
We starten dit jaar “Dit vind ik ervan”. In vorige
clienttevredenheid onderzoeken kwam er een 8,5
naar voren.
WAT VINDEN BEWONERS VAN DE KWALITEIT VAN
DE GEBODEN ZORG;
De bewoners zijn zeer tevreden over de zorg die
geboden wordt, dit wordt bevestigd door de familie
leden en vertegenwoordigers. Uiteraard zijn er ook
nog wensen voor de toekomst en worden
ongenoegen kenbaar gemaakt door de bewoners.
Wij zijn hier blij mee, omdat ons dit de ruimte geeft
voor ontwikkeling en perspectief.

8,5
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CLIENTTEVREDENHEID
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SAMENSPEL IN ZORG
EN ONDERSTEUNING:
DE RELATIE TUSSEN BEWONER, MEDEWERKERS EN
FAMILIE (BEJEGENING, COMMUNICATIE);
Wij werken met persoonlijk begeleiders die regelmatig
gesprekken hebben met de bewoner. Daarnaast
hebben wij een erg informeel contact met eigenlijk alle
betrokken ouders via whatsapp op de groepstelefoons.
Wij voeren uiteraard evaluatiegesprekken met alle
betrokken partijen. De meeste ouders ervaren ‘korte
lijntjes’, vanwege de kleinschaligheid heeft iedereen
kennis van elke client en zijn familie en kan dus gesprekspartner zijn voor familie.

•	In de lego winkel hebben bewoners contact met klanten.
• Wij gaan met bewoners naar een café of bar.
• Wij werken met bewoners in een verenigingshaven.
• Wij gaan met bewoners naar kringloopwinkels.
•	Wij werken met bewoners bij agrarische bedrijven in
de buurt. De agrariërs zijn echte gesprekspartners voor
onze bewoners.
• Wij werken met bewoners bij Staatsbosbeheer.
• Wij gaan naar de bioscoop.
• Kleren kopen in een het centrum.
• Client gaat zelfstandig mee met senioren voetbalteam.
• Bezorgen kloofhout bij klanten met bewoners.

DE AANPAK TOT VERSTERKING VAN HET
INFORMEEL NETWERK VAN DE BEWONER;

DE SAMENWERKING TUSSEN BEGELEIDERS
EN BEHANDELAARS.

Door dingen te ondernemen buiten de deur vergroten
wij het informele netwerk van de client. Dit gebeurt op
maat en is erg afhankelijk van kunnen en aankunnen
maar ook de wens van de bewoners zelf. Wij kunnen dit
het beste onderbouwen met een aantal voorbeelden,
gezien dit echt maatwerk betreft:

De samenwerking kent een formele structuur: de
zorgplancyclus is hierin leidend. Het ECD voorziet in een
formele berichtenstructuur waarin gecommuniceerd
wordt. Elke twee weken is er teamvergadering waarin
inhoudelijke zaken besproken worden. Naast er een
geformaliseerde ontmoeting georganiseerd is, is er
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DAGEN PER WEEK
IS DE BEHANDELAAR
OP LOCATIE

daarnaast niet-geformaliseerde samenwerking.
De behandelaar is 3 dagen per week op de locatie en
daarnaast beschikbaar voor overleg bij hulpvragen
vanuit begeleiding n.a.v. gedragsbeelden van bewoners.
Het contact is bijzonder laagdrempelig. Begeleiding
en behandelaar staan voortdurend in verbinding.
We zijn een open en horizontaal gestructureerde
organisatie. Waarbij het contact met behandelaars
en begeleiders formeel plaats vindt op, in sommige
gevallen, dagelijkse basis. Daarnaast is onze cultuur
en visie overal doordrenkt in al deze secties.

‘Door dingen te ondernemen
buiten de deur vergroten wij het
informele netwerk van de client’

11

BORGING VAN
VEILIGHEID IN ZORG
EN ONDERSTEUNING:
ACCURAAT OMGAAN MET AANMERKELIJKE
GEZONDHEIDSRISICO’S VAN DE BEWONER;
Elke vier tot zes weken komt er bij ons een psychiater
(voorheen ook BOPZ-arts) op locatie om samen met
de GZ-psycholoog en twee mensen uit het primaire
proces alle bewoners te bespreken. Hierin worden
risico’s voor gezondheid besproken vanuit geluiden
vanaf de vloer alsmede signalen uit MIC-meldingen.
VEILIG GEBRUIK VAN MEDICATIE EN MEDISCHE
HULPMIDDELEN.

‘De laatste jaren
zijn de medicatie
incidenten stabiel laag’

Medicatie wordt uitgereikt via baxter systeem.
Medewerkers zijn opgeleid om medicatie veilig uit
te geven. Op de huistelefoon is een medicatie wekker
geïnstalleerd ter ondersteuning. Middels het
MIC-systeem kunnen we volgen of er sprake is van
vergeten medicatie, geweigerde medicatie of verkeerd
gegeven medicatie.
De laatste jaren zijn de medicatie incidenten stabiel
laag. Medicatie wordt bewaard op kantoor en
individueel uitgereikt. Begeleiding stuurt onderling
elkaar aan middels een extra check tijdens de
overdracht. Mochten er fouten plaatsvinden wordt
afhankelijk van de aard van de medicatie (somatisch,
gedrag regulerend) de huisarts of psychiater
geconsulteerd voor instructie.

KWALITEITSRAPPPORT 2019
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NICK

‘Door dingen buiten
de deur te ondernemen
vergroten wij het
informele netwerk
van de client’

BETROKKEN EN
VAKBEKWAME
MEDEWERKERS
HOE MEDEWERKERS DE KWALITEIT VAN HET WERK
ERVAREN;

4,6

GEMIDDELDE SCORE 1-5

De medewerkers van Stichting Ela zijn uitermate positief
over de zorg die zij leveren, de cultuur en sfeer van de
organisatie en de visie van de organisatie. In 2019 hebben
wij deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek.
Er zijn medewerkers uit alle lagen van 21 organisaties die
zorg bieden aan een complexe doelgroep met gedrags
problematiek, gevraagd om een vragenlijst in te vullen.
Hieruit bleek dat de medewerkers van Stichting Ela
positiever scoorden ten op zichtte van het landelijk
gemiddelde. Een greep uit de resultaten, waarbij
het antwoord 1 laag is en 5 hoog:
Stabiele relatie bewoner en begeleider
Sterke band bewoner en begeleider 		
Collega’s ondersteunen elkaar		
Fouten maken mag 			
Veilig klimaat in het team 			
Sturende rol door gedragskundige 		
Authentiek leiderschap van bestuurder(s)
Heldere organisatievisie 			
Heldere organisatie missie 			

4,7
4,6
4,5
4,6
4,8
4,5
4,7
4,5
4,7

Dit vinden wij als organisatie een prachtig resultaat waar wij
trots op zijn. Het leveren van kwalitatief goede zorg begint
bij tevreden medewerkers en een heldere gedeelde visie.
KWALITEITSRAPPPORT 2019
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VAKBEKWAME MEDEWERKERS

1,5%

ZIEKTE VERZUIM
IN LAATSTE
2 KWARTALEN

Het ziekteverzuim bij het werken met een zeer complexe doelgroep is landelijk gezien heel hoog, evenals
het personeelsverloop. De eerste jaren van Stichting Ela,
bleef het gemiddelde verzuim op 10%. We kunnen dit
onderscheiden in 2 soorten verzuim. Enerzijds brengt
het werken met gedragsproblematiek een groter risico
met zich mee als het gaat om werk gerelateerd verzuim.
Echter is er bij Stichting Ela duidelijk te zien, dat niet
alleen bewoners een heftige geschiedenis in de zorgsector hebben. De medewerkers zijn veelal beschadigd in
hun vertrouwen. Onze visie en werkwijze vraagt veel van
onze medewerkers. Uiteindelijk ervaart iedereen dit als
zeer prettig, echter kunnen er obstakels ondervonden
worden in de eerste 2 jaar.
In 2019 hebben wij gezien dat beide aspecten van
verzuim zich beginnen te stabiliseren. Met de komst
van een nieuw team, waarbij de “last” breder gedragen
wordt, heeft dit een zeer positief effect gehad op de
verzuimcijfers.
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Verzuim 1e kwartaal
Verzuim 2e kwartaal
Verzuim 3e kwartaal
Verzuim 4e kwartaal

3,9%
7,9%
1,5%
1,5%

Verzuim totaal		

3,7%

OF MEDEWERKERS VOLDOENDE ZIJN TOEGERUST
VOOR HUN TAKEN;
In hetzelfde onderzoek, vertellen medewerkers dat zij
zich veilig voelen, ze worden gezien en gehoord en krijgen ruim de kans om zich te ontwikkelen. Dit vertelt ons,
als organisatie, dat zij hun werk en taken goed kunnen
uitvoeren en tevens gretig zijn naar verdere verdieping.
Dit sluit mooi aan bij onze wens om een lerende organisatiecultuur te hebben, waarbij zelfontplooiing en eigenaarschap centraal staat. Wij blijven dan ook structureel
deskundigheidsbevordering aanbieden.

HOE MEDEWERKERS LEREN EN ONTWIKKELEN
Het DNA van de Ela medewerker kenmerkt zich door
het te doen. Het lef en de bevlogenheid zorgen ervoor
dat zij dit kunnen. Al doende stelt men bij, evalueert en
ontwikkelt zich verder. Deze manier van leren spelen
wij op in, waardoor er prachtige ontwikkelingen te zien
zijn. Wij maken gebruik van een ieders kwaliteiten en
vergroten deze. Daarnaast bieden we geregeld aanbod
om de blinde vlekken en zwakke plekken te ontdekken.
De teamdagen kleden wij vaak praktisch in, zodat dit
goed aansluit.
Medewerkers hebben vanuit het netwerk van Stichting
Ela individueel toegang tot diverse loopbaancoaches/
systeemcoaches. Deze coaches zijn anoniem te benaderen voor zowel werk als privé gerelateerde onderwerpen. Dit is bedoeld om als werknemer zo goed mogelijk
te functioneren in dit complexe werk.
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CONCLUSIES

GEPRIORITEERDE
VERBETERINGEN
BEELD VAN DE KWALITEIT VAN ZORG EN
ONDERSTEUNING VOLGENS HET BESTUUR VAN
DE ORGANISATIE (WAT IS STERK EN WAT IS ZWAK);

‘Wij willen actief bezig
gaan met de verbetering
van onze methodische
werkwijze, hier ligt onze
achilleshiel.’

STERKE KANT:
Doen
Creatief
Onvoorwaardelijk
Zo normaal mogelijk
-	We kijken naar wie iemand is
zowel client als medewerker
ZWAKKE KANT:
- Methodisch werken
- Plannen maken voor de langere termijn
-	We groeien, wat als tegenkracht kan hebben,
dat cultuur verloren gaat
KEUZES DIE HET BESTUUR MAAKT TEN AANZIEN VAN
KWALITEITSVERBETERING (PRIORITEITEN);
De bestuurder werkt heel gericht via de bestuurlijk opdracht.
Deze opdracht wordt vastgesteld met de Raad van Toezicht en
biedt richting aan het meerjarenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan geeft concrete richting aan het jaarplan. Dit jaarplan
wordt opgesteld met alle medewerkers van Stichting Ela. Het
wordt besproken met de Verwantenraad en de RvT.
In 2020 heeft de nieuwe WZD-prioriteit. Dit ondersteund de
kwaliteit van zorg. De herstructurering van de organisatie komt
eveneens aan bod. Het nieuwe team zal contractverlengingen
aangaan en er wordt een keuze gemaakt, wie de coördinerend
ondersteuners worden op de IJsselkogge. Wij willen actief bezig
gaan met de verbetering van onze methodische werkwijze, hier
ligt onze achilleshiel.
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GEPRIORITEERDE VERBETERINGEN

‘In 2019 hebben wij onze uitbreiding
van 7 naar 14 cliënten op de
Kattewaard gerealiseerd. ’

KORTE UITLEG OVER DE AANPAK BIJ PRIORITEITEN,
EN VERVOLGENS IN OPEENVOLGENDE JAREN
INFORMATIE OVER DE VOORTGANG VAN VERBETERTRAJECTEN (IS ERMEE BEREIKT WAT MEN WILDE).
WZD-implementatie zal in 2020 volledig plaatsvinden.
Eind 2019 hebben wij het e.e.a. al voorbereidt. Onze
GZ Psycholoog neemt de functie van WZD-functionaris
en onze coördinerend begeleiders zullen deskundig
gemaakt worden om deel te nemen in het stappenplan.
Zij zijn allemaal op cursus geweest en hebben diverse
bijeenkomsten bijgewoond.
Het methodisch werken zal voor iedereen in de
organisatie op de eerste prioriteit komen. In ons
verbeteroverzicht hebben wij de verbeterpunten methodisch weggezet, waardoor wij dit leerdoel breed dragen.
Eind 2019 hadden wij een jaarplanning gemaakt om
het clienttevredenheidinstrument “Dit vind ik ervan”
te implementeren. Helaas is deze planning uitgesteld
vanwege het Corona virus. Wij verwachten in het tweede
gedeelte van 2020 de planning op te starten.
REFLECTIE VANUIT DE RAAD VAN TOEZICHT;
Als Raad van Toezicht van st. Ela hebben wij het team
op de Kattewaard een grote professionaliseringsslag
zien maken in de afgelopen jaren, met een sprintje in
2019. De verankering van de visie, voorbereidingen en
KWALITEITSRAPPPORT 2019

realisatie van de nieuwbouw en de ontwikkeling van de
relatie met de Raad van Toezicht, waren daarin belangrijke onderwerpen.
Dit kwaliteitsrapport laat goed zien hoe het consistent
doorvoeren van de visie en een proactief leerklimaat,
de basis vormen voor een inmiddels stevige organisatie.
Die zich niet alleen in de regio, maar ook landelijk geprofileerd heeft met haar specifieke expertise en kwaliteit
van zorg. Daarvoor geven wij alle lof aan de teams en de
bestuurder.
REFLECTIE VANUIT DE VERWANTENRAAD;
De verwantenraad van Stichting Ela kijkt terug op een
intensief jaar, waarin locatie de Kattewaard is verdubbeld. De communicatie gaat in het algemeen goed, bij
het geven van terugkoppelingen is nog winst te behalen.
Het is goed om met elkaar de doelstelling te hebben
om het methodisch handelen te verbeteren, echter ziet
de verwantenraad ook de kracht van de ruimte die het
biedt om creatief en innoverend te werken. Het vraagt
om balans. Er heerst een grote tevredenheid over de
kwaliteit van zorg die geboden wordt en de verbinding
die er met elkaar is. Wij zijn als Verwantenraad vanaf nul
begonnen in 2016 en door het intensief en open overleg met de bestuurder zijn wij uiteindelijk gekomen tot
iets waar we nu zijn. Een gedegen, goed functionerende
verwantenraad die op een professionele manier de

zaken van de cliënten behartigd. De kwaliteit van zorg,
facilitair en veiligheid, interne en externe communicatie,
landelijke ontwikkelingen, ethische vraagstukken en
financiën heeft extra aandacht ontvangen.
BEVINDINGEN VANUIT DE EXTERNE VISITATIE;
Helaas kon de externe visitatie niet doorgaan vanwege
het Corona Virus, we hadden Triade uitgenodigd. We
zijn aan het overleggen of we dit alsnog laten plaatsvinden, later dit jaar. Mocht dit niet haalbaar zijn, gaan wij
dit voor het kwaliteitsrapport 2020 organiseren.
FINANCIËLE RESULTATEN;
De details van onze bedrijfsvoering zijn terug te vinden
in de jaarrekening. Echter lichten wij in het kwaliteitsrapport graag toe, welke keuzes er gemaakt zijn op
financieel gebied. In 2019 hebben wij onze uitbreiding
van 7 naar 14 cliënten op de Kattewaard gerealiseerd.
Het proces heeft ruim 3 jaar in beslag genomen.
Vanaf januari 2019 hebben wij investeringen gedaan in
de uitbreiding. De werving van personeel (circa 15.000
euro), de aanmeldingsprocedure voor de nieuwe
cliënten (circa 20.000 euro) en de introductiemaand van
het nieuwe team (circa 60.000 euro) zijn hele bewuste
keuzes die onze visie en kwaliteit hebben gewaarborgd.
Dit heeft geresulteerd in een negatief bedrijfsresultaat
van -29.813 euro in 2019.
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