
UNIEKE ZORG - VERBINDING

2020
KWALITEITSRAPPORT



INHOUD

DE KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES 
ROND DE INDIVIDUELE BEWONER

GEPRIORITEERDE VERBETERINGENDE RUIMTE DIE BEWONERS HEBBEN  
OP HET GEBIED VAN EIGEN REGIE

SAMENSPEL IN ZORG  
EN ONDERSTEUNING 

BORGING VAN VEILIGHEID IN  
ZORG EN ONDERSTEUNING

DE ERVARINGEN VAN BEWONERS

ALGEMEEN

VOORWOORD

BETROKKEN EN VAKBEKWAME 
MEDEWERKERS7

1610

11

12
134

3

14

2KWALITEITSRAPPPORT 2020



VOORWOORD
Stichting Ela biedt zorg aan 37 bewoners binnen de  
Wet Langdurige Zorg (WLZ) en is een van de weinige  
zorgaanbieders in Nederland die zorg mag leveren aan  
bewoners met een LVG-indicatie.  

Op locatie de Kattewaard wonen 14 mannen op basis van Verblijf. Deze  

locatie is geregistreerd als Wet Zorg en Dwang locatie. Hierdoor zijn er, 

indien noodzakelijk, mogelijkheden voor gedwongen opname en vrijheids-

beperkende maatregelen. De meeste bewoners van de Kattewaard hebben 

een VG7-indicatie, enkelen hebben een GGZ Wonen- of LVG5-indicatie. 

Daarnaast bieden wij zorg aan 23 bewoners die in het centrum van Kampen 

wonen. De zorg aan deze bewoners wordt gerealiseerd door Wagterveld 

Zorg. Er is vanuit onderaannemerschap een zeer intensieve samenwerking 

tussen Wagterveld Zorg en Stichting Ela. Deze bewoners wonen op basis van 

Verblijf of op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT). Zij hebben indicaties die 

variëren van VG3 t/m VG7, en LVG2 en LVG3-indicaties.

Dit kwaliteitsrapport, dat zich richt op onze zorgverlening op locatie de  

Kattewaard, is voor ons het resultaat van een dynamisch proces, gebaseerd 

op onze doelstelling, tussentijdse toetsing, resultaten en evaluaties.  

Halverwege het jaar toetsen we de gestelde doelen binnen onze organisatie 

en aan het eind van het jaar evalueren we de definitieve resultaten.  

De inhoudelijke resultaten worden gemeten aan de hand van rapportages, 

ondersteuningsplannen en vragenlijsten van ons elektronisch cliëntendossier.  
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ALGEMEEN 

In 2020 heeft de COVID-19 pandemie een  
belangrijke stempel gedrukt op de wereld, en 
in het bijzonder op de zorg en haar bewoners. 
Ieder mens en elke organisatie is geconfron-
teerd met de gevolgen van de pandemie,  
Stichting Ela vormt daarop geen uitzondering.

Vanaf maart 2020 hebben wij de aangekondigde 
maatregelen vanuit de overheid zeer serieus opgevolgd. 
Terwijl wij ons normaal veel begeven in de maatschappij, 
zijn wij 3 maanden (vrijwel volledig) met onze bewoners 
op het erf van de Kattewaard gebleven. 

Daarnaast zijn de bewoners van de Kattewaard  
inmiddels gevaccineerd en hebben zelfs enkele  
medewerkers hun eerste vaccinatie gehad. Mede door 
deze aanpak kijken we terug op een jaar waarin er 
slechts twee medewerkers positief zijn getest op CO-
VID-19 (beide besmettingen bleken afkomstig uit  
de thuissituatie) en we geen COVID-19 uitbraak hebben 
gehad op de Kattewaard. 
 

AANVRAAG HERINDICATIE
In 2020 moest ervoor vrijwel al onze bewoners met 
een (SG)LVG-indicaties een herindicatie aangevraagd 
worden. Doordat er begin 2020 voor 7 van deze aan-
vragen vanuit het CIZ een herindicatie onderzoek werd 
ingesteld, is het gehele herindicatie-traject een zeer 
arbeidsintensief en kostbaar traject geweest. 

Na afloop van het herindicatie-onderzoek is er een  
afsluitend gesprek geweest waarin Stichting Ela en het 
CIZ de werkwijze en de omvang van het traject hebben 
besproken en waarin Stichting Ela het CIZ op verschillende 
onderdelen van feedback heeft kunnen voorzien. 
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NIEUWE LOCATIE OPENEN
De wens om een tweede locatie te openen bestaat  
al enkele jaren. Stichting Ela wil meer bewoners de  
mogelijkheid kunnen bieden om onze zorg te ontvangen. 
De zoektocht naar een tweede locatie is enkele jaren 
geleden van start gegaan en is in 2020 afgerond met 
de vondst van een passende locatie. In december 2020 
hebben wij de voorhuurovereenkomst ondertekend 
voor een nieuwe locatie in het dorp De Wijk (tussen Mep-
pel en Hoogeveen). De tweede locatie van Stichting Ela 
is hiermee een feit. De locatie heeft de naam “De Stapel” 
gekregen en de opening staat gepland voor 2022. 

WIJZIGING IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR
In het verlengde van de realisatie van de tweede locatie, 
hebben we in 2020 tevens een wijziging doorgevoerd in 
de organisatiestructuur van Stichting Ela, waarmee deze 
in hoge mate is toegerust op de opening van de tweede 
locatie en hiernaast zeer toekomstbestendig is.  
 
De organisatiestructuur is gewijzigd op het gebied van 
het behandelhuis. We hebben de keuze gemaakt om 
naast onze Hoofd Behandeling een tweetal orthope-
dagogen aan te trekken. Hierdoor zal elke locatie de 
beschikking over een eigen orthopedagoog hebben. 
Daarnaast is de keuze gemaakt om een functionaris fa-
cilitaire zaken aan te trekken die zich zowel kan inzetten 
op het gebied van facilitaire zaken als op het gebied van 
huisvesting. Wij willen een functionaris aantrekken met 

ervaring in de bouwsector. Deze functionaris zal vanuit 
de visie van Stichting Ela in de gelegenheid gesteld 
worden om een zorgopleiding te volgen, zodat ook hij 
onvoorwaardelijke ondersteuning kan bieden aan onze 
bewoners. 
 
RUIMTE VOOR ANDERE ZORGBEHOEFTEN
Vanuit onze doelstelling om onvoorwaardelijke onder-
steuning te bieden aan onze bewoners, zijn we gewend 
om bij Stichting Ela de focus op het primaire proces te 
leggen. Tevens zetten we in op het minimaliseren van de 
overheadkosten. Hierdoor is het gelukt om in 2020 een 
groot deel van de totaal begrote zorgverlenings-uren 
direct in te zetten in het primaire proces voor onze 
bewoners op de Kattewaard (ruim 37.500 uur),  
en is alles binnen de begroting gerealiseerd. 

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de be-
hoeften van de bewoners op de Kattewaard aan het 
veranderen zijn. Het proces van stabilisatie en hechting 
lijkt voor veel bewoners afgesloten. Hierdoor ontstaat 
er ruimte voor andere zorgbehoeften rond andere the-
ma’s. Het thema “ouder worden” is hier een voorbeeld 
van. Sinds de zomer van 2020 hebben wij veel aandacht 
geschonken aan de aanpassingen die dergelijke thema’s 
van de organisatie vragen. Daarbij hebben wij onszelf 
de doelstelling gegeven om dicht bij onze visie te blijven. 
Ongeacht de kwantitatieve groei die wij doormaken, 
moet onze zorgverlening zijn unieke cultuur behouden.

Daarnaast hebben wij in 2020, in het kader van 
ons reguliere zorgproces, veel contact met externe 
partijen gehad. Voor een groot deel van onze be-
woners maken wij gebruik van Meerzorg, waardoor 
we doorlopend ontwikkelgesprekken voeren met het 
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Ook 
vervullen wij een actieve bijdrage in de regionale 
keten-overleggen. Eind 2020 hebben wij met meer-
dere zorgaanbieders het Crisis Ondersteuningsteam 
(COT) opgericht voor de regio Zwolle – Flevoland. 

Tenslotte is er in 2020 veel contact geweest met  
collega-zorgaanbieders. Deze waren naarstig op 
zoek naar doorstroommogelijkheden voor hun  
bewoners en hadden begrepen dat Stichting Ela 
gaat uitbreiden met een tweede locatie.

‘We merken dat 2020 een jaar is  
geweest, waarin zowel iedere individu als 

de organisatie in een overlevingsstand 
heeft gestaan vanwege de pandemie.’

ALGEMEEN
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Om de kwaliteit van de zorgverlening aan onze 
bewoners te kunnen waarborgen, was het voor het 
team noodzakelijk om met elkaar in verbinding te zijn. 
Doordat de COVID-19-maatregelen door zowel het team 
als door de bewoners goed werden opgevolgd, bleven 
besmettingen uit en was er de mogelijkheid om elkaar 
fysiek te ontmoeten binnen de kaders die door de  
overheid waren gesteld.  

GEVOLGEN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Helaas heeft de COVID-19 pandemie wel gevolgen 
gehad voor de deskundigheidsbevordering van het 
team en de deelname aan externe visitaties. De deskun-
digheidsbevordering is beperkt gebleven tot de zes-we-
kelijkse themabijeenkomsten waarbij er is gewerkt 
aan deskundigheidsbevordering rond thema’s die de 
medewerkers van tevoren op grond van hun behoeften 
hadden aangegeven (bijvoorbeeld implementatie van 
de WZD). Deelname aan externe visitaties heeft niet 
plaatsgevonden. Wij betreuren dit enorm omdat wij van 
mening zijn dat beide processen leiden tot optimalise-
ring van de zorgverlening aan onze bewoners. 

BEWONERS VOELEN ZICH STEEDS MEER THUIS
De bewoners van de Kattewaard zijn gegroeid in hun 
welbevinden en voelen zich steeds meer thuis in hun 

leef- en werkomgeving. Het traject dat hiertoe heeft  
geleid, biedt ons lessen en inzichten. Deze zullen wij 
enerzijds inzetten om de bewoners van de Kattewaard 
een nog volwaardiger leven te laten ervaren, en  
anderzijds gebruiken bij de complexe verandering  
die gemoeid is met de komst van de tweede locatie. 

Zowel de bewoners als de organisatie bevinden zich in een 
andere fase, waardoor het nodig is dat de organisatie en 
de -structuur meebeweegt met de ervaringen die we 
opdoen. Helaas heeft dit er eind 2020 toe geleid dat we 
afscheid hebben genomen van een aantal waardevolle 
collega’s die voor een ander pad hebben gekozen. 
 
2020 EEN UITZONDERLIJKE PRESTATIE 
Concluderend kunnen we stellen dat 2020 een jaar is 
geweest waarin wij als individuen en als organisatie door 
de COVID-19 pandemie geforceerd werden om een 
overlevingsstand aan te nemen. Des te meer verheugt 
het ons dat we kunnen terugkijken op jaar waarin we 
tevens een slag hebben kunnen slaan op het gebied van 
verdere professionalisering, groei en het vergroten van 
de toekomstbestendigheid van onze mooie Stichting. 
Alle medewerkers van Stichting Ela hebben in 2020 een 
uitzonderlijke prestatie geleverd.

ALGEMEEN

‘Al onze medewerkers  
hebben een uitzonderlijke 
prestatie geleverd in 2020.’

‘Juist voor ons is de verbinding 
in levenden lijve nodig voor een 

goede kwaliteit in de zorg’
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DE KWALITEIT VAN 
HET ZORGPROCES 
ROND DE 
INDIVIDUELE  
BEWONER

Deze informatie wordt aangevuld met relevant diagnostisch 
onderzoek en informatie vanuit de ontwikkelingsanamnese. 
Tenslotte wordt de informatie vanuit de dialoog met ou-
ders/verwanten en de bewoner zelf toegevoegd. 
Bij het opstellen van het integratieve persoonsbeeld zijn 
de domeinen van Shalock leidend. Jaarlijks vindt er een 
zorgplan bespreking plaats, waarbij het integratieve beeld 
wordt geëvalueerd. Daarnaast zijn het huidige functioneren 
van de bewoner, de toekomstwensen en de opgestelde 
doelen onderdeel van het gesprek. Waar nodig wordt de 
beeldvorming rondom de bewoner aangepast en geduid 
richting de toekomst. Het resultaat van een zorgplan  
bespreking is een nieuw zorgplan. Vanuit het zorgplan wordt 
het dagprogramma en het signaleringsplan opgesteld.

Binnen Stichting Ela wordt gewerkt volgens de 
zorgplan cyclus. Deze kent een aantal fasen en 
ijkmomenten. De start van een cyclus bestaat 
uit het opstellen van het integratieve persoons-
beeld van de bewoner.

PERSOONSGERICHTE ZORG

HET HUIDIGE  
FUNCTIONEREN, 

HET BEHALEN VAN 
DOELEN EN  

TOEKOMSTWENSEN 
ZIJN ONDERDEEL 

VAN HET GESPREK
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Na een half jaar worden deze documenten geëva-
lueerd in een tussentijds Multi Disciplinair Overleg 
(MDO). Hierbij wordt onderzocht of het huidig 
functioneren aanleiding geeft tot aanpassing van het 
zorgplan. Tot slot evalueert de persoonlijk begeleider 
ieder kwartaal de uitvoering en ontwikkeling binnen 
het zorgplan en legt hij dit vast in het kwartaalverslag. 

THEMA’S ZORGPLAN
Zoals hierboven is beschreven participeren onze 
bewoners, evenals hun mentoren/verwanten, in de 
ontwikkeling van het zorgplan. Daarnaast heeft elke 
bewoner, op regelmatige basis en afhankelijk van zijn 
ondersteuningsbehoefte en gemaakte afspraken, 
gesprekken met zijn persoonlijk begeleider. Hierin 
worden zowel thema’s die voortkomen uit het zorgplan 
als thema’s die op dat moment actueel zijn voor de 
bewoner besproken. Op deze manier kan de bewoner 
zijn wensen kenbaar maken en bespreken. 

Deze wensen kunnen zeer divers zijn en uiteenlopen 
van toekomstwensen, tot wensen met betrekking tot 
inrichting van de woning, invulling van de dag/dagbe-
steding, invulling van sociale contacten, etc., etc. Op 
deze manier heeft de bewoner zowel de ondersteu-
ning die hij nodig heeft als de regie om zijn leven zo 
volwaardig mogelijk in te richten. Wij hebben gemerkt 
dat de regie die wij onze bewoners geven, door de  
gestelde kaders van de COVID-19-maatregelen in 2020, 
logischerwijs onder druk heeft gestaan. Het sterkt 
ons dan ook dat de verwanten van onze bewoners 
hebben aangegeven dat zij tevreden zijn over hoe wij 
binnen de beperkingen van de COVID-19-maatregelen 

antwoord hebben gegeven op zowel de behoeftes van 
onze bewoners als op die van de verwanten. 

VASTE VERGADERSTRUCTUUR  
Het team van begeleiders wordt hierin ondersteund 
door het behandelteam dat bestaat uit de psychiater, 
de gz-psycholoog, de orthopedagoog en de persoonlijk 
begeleider van de bewoner. Het team van begeleiders 
hanteert een vaste vergaderstructuur die een drie-
weekse cyclus kent. Gezamenlijke teamvergaderingen 
worden hierin afgewisseld met de teamvergaderingen 
van beide teams (Team Kamper Kogge, Team IJsselkogge). 
 
OPTIMALISATIE METHODISCH WERKEN
Om, met het oog op de realisatie van de tweede locatie, 
de kwaliteit van de huidige zorgverlening aan onze 
bewoners te borgen, zal het komend jaar de nadruk 
gelegd worden op de optimalisatie en de verdieping 
van het methodisch werken. Daarnaast zal er veel 
aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering van 
de medewerkers, waarbij onder andere de dimensie 
impulsief versus creatief aan bod zal komen. 
 
ACTUEEL ZICHT OP DE GEZONDHEIDSRISICO’S
De gezondheidsrisico’s van onze bewoners zijn op 
de eerste plaats inzichtelijk voor medewerkers. Waar 
nodig heeft de bewoner op specifieke gebieden een 
eigen protocol (bv een diabetes protocol). We werken 
nauw samen met de huisarts en de psychiater, om te 
zorgen dat de bewoners een gezond en prettig leven 
leiden. Dit heeft in het verleden onder andere geleid tot 
het verliezen van overtollig lichaamsgewicht en het onder 
controle hebben van fluctuerende bloedsuikerspiegels.  

PERSOONSGERICHTE ZORG

DALING VAN 40%   
INCIDENTEN PER 
BEWONER OVER 

3 JAAR

40%

‘Het komend jaar zal de nadruk komen te liggen op een  
verdiepingsslag op het gebied van methodisch werken.  

Hierbij zal de nadruk liggen op de dimensie: impulsief-creatief.’
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Op de tweede plaats is het om een adequate inschatting 
te maken van de gezondheidsrisico’s van onze bewoners 
noodzakelijk, om gebruik te maken van instrumenten 
voor risicotaxatie. Onze bewoners zijn in het verleden 
bijna continu overvraagd in de omgeving waarin ze 
leefden. Dit heeft ertoe geleid dat veel van hen gebruik 
maken van inadequate manieren om stress, frustratie 
en emoties te reguleren. Dit leidt geregeld tot incidenten 
waarbij agressie verbaal of fysiek geuit wordt.  
 
INCIDENTEN ZICHTBAAR 
Deze incidenten maken wij zichtbaar door ze te regis-
treren. Daarnaast kunnen we door individueel te kijken 
naar de behoeften en de ontwikkelmogelijkheden van 
onze bewoners, hen vanuit een stabiele basis waarin 
een hoge kwaliteit van leven het uitgangspunt is, een 
toekomstperspectief bieden. Dit geeft ons de mogelijk-
heid om meer inzicht te krijgen in de aard, de ernst, de 
duur en de frequentie van de incidenten. 

Sinds het begin van 2019 hanteren we een uitgebreider 
rapport voor de registratie van de incidenten, waardoor 
het mogelijk is om incidenten nauwkeuriger te registre-
ren en vervolgens te analyseren. Bij de analyse van de 
incidenten van 2020 valt op dat er, in vergelijking met de 
incidenten van 2019, een sterke afname is in het aantal 
incidenten met fysieke agressie. 

Het aantal incidenten met verbale agressie is in 2020, 
in vergelijking met 2019, eveneens gedaald. Gezien de 
complexe en intensieve ondersteuningsbehoefte van 

onze bewoners, is dat een enorme positieve ontwikke-
ling. De werkwijze en begeleidingsstijl stimuleert om  
het gesprek aan te gaan, tijdens een korte wandeling, bij 
spanningsvolle situaties. Wij merken dat deze werkwijze 
de-escalerend werkt en zien dit terug in onze cijfers.  
Tijdens de overdrachten bespreken we succesmomenten, 
zodat deze kennis en kunde wordt overgedragen aan 
collega’s. Dit verklaard voor ons, de afname van de  
fysieke incidenten. Soms komt daar meer verbale  
agressie voor terug, dat zien wij als ontwikkeling!    

Jaartal Totaal Verbaal Fysiek

2019 Q4 292 179  93

2020 Q1 181 97  35

2020 Q2 165 99  53

2020 Q3 37 59  24

2020 Q4 136 94  33

Tot slot wordt de medicatie veilig en conform de  
wettelijke richtlijnen aan de bewoners verstrekt. Onze  
medewerkers zijn bekwaam en zorgvuldig in de omgang 
met medicatie. Ook hebben wij goed contact met de huis-
arts en de apotheek. Incidenten die betrekking hebben op 
de medicatieverstrekking worden geregistreerd in onze 
incidentenregistratie en worden geregeld geanalyseerd 
en nabesproken. Verbetermaatregelen zijn voornamelijk 
gericht op procesverbeteringen in de dagstructuur, uit 
de analyses komt dit naar voren als grootste oorzaak.

PERSOONSGERICHTE ZORG
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Jaartal    Totaal Gemiddeld 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)

2020: 498 (37 incidenten per bewoner)

Figuur 1. 
Incidentmeldingen (diverse soorten) op de locatie de  
Kattewaard, gemiddelde incidenten per bewoner per jaar. 

Jaartal Vergeten    Geweigerd Foutief gegeven 

2019:  31 34 8   

2020:  15 20 0

MEDICATIE INCIDENTEN

INCIDENTENMELDINGEN
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DE RUIMTE DIE  
BEWONERS HEBBEN 
OP HET GEBIED VAN 
EIGEN REGIE

Binnen Stichting Ela maken wij bij 11 van de  
14 bewoners van locatie de Kattewaard gebruik van 
maatregelen die vallen onder de Wet Zorg en Dwang 
(WZD). Het is onze missie om onze bewoners een zo 
normaal mogelijk leven te laten leiden.

Dat houdt in dat er, voordat er gesproken wordt over 
maatregelen die vallen onder de Wet Zorg en Dwang, 
altijd gezocht wordt naar aanpassingen die we in de 
context kunnen doorvoeren om het risico op ernstig  
nadeel voor de bewoners of voor anderen af te 
wenden.

WET ZORG EN DWANG
Er is sprake van een maximale inzet om de bewoners 
een zo groot mogelijke mate van zelfbeschikking te 
laten ervaren. De inzet van het begeleidend perso-
neel en de omgeving van locatie de Kattewaard ma-
ken het mogelijk om de inzet van onvrijwillige zorg tot 
een minimum te beperken. De maatregelen die wel 
worden ingezet zijn ter afwending van ernstig nadeel 
voor de fysieke gezondheid van de bewoners zelf, 
ernstig nadeel voor zowel de bewoners als anderen 
bij toezicht-loos contact met de maatschappij en ern-
stig nadeel voor bewoners en anderen bij agressieve 
uitbraken. 

Elf van onze cliënten ontvangen onvrijwillige  
zorg uit de categorieën:
•  Het beperken van de bewegingsvrijheid  

(vasthouden) (5)
• Toezicht op een client (3)
•  Onderzoek van woonruimte op drugs en gevaarlijke 

voorwerpen (2)
•   Beperking in het inrichten van het eigen leven  

waardoor de client iets moet doen of laten  
(11 maal beperking van internet gebruik) 

Drie van onze veertien cliënten ontvangen geen  
onvrijwillige zorg.  

In 2020 hebben wij de WZD volledig uitgewerkt in 
een beleidsplan en een implementatieplan. Daar-
naast zijn bewoners in de gelegenheid gesteld om 
contact te hebben met de WZD Clientvertrouwens-
persoon. De WZD Clientvertrouwenspersoon heeft 
in 2020 tweemaal een bezoek gebracht aan onze 
locatie. We hebben folders ontvangen en verspreid. 
Daarnaast heeft de WZD Vertrouwenspersoon 
haarzelf voorgesteld aan de verwanten van onze 
bewoners. Uit het jaargesprek met de WZD Client-
vertrouwenspersoon (Bewonersvertrouwenspersoon 
Wet zorg en dwang - Het LSR) is naar voren gekomen 
dat er geen klachten zijn binnengekomen en dat wij 
goed op koers zijn op het gebied van de Wet Zorg 

en Dwang. De implementatie Wet Zorg en Dwang 
heeft vertraging opgelopen in 2020. In 2019 waren 
we de komst van deze nieuwe wetgeving al aan het 
voorbereiden. We hebben gemerkt dat de Corona 
maatregelen in maart 2020 ons hebben afgeleid van 
de verdere implementatie van de WZD. Sinds sep-
tember 2020 hebben wij dit weer opgepakt. 
VERWANTENRAAD
De afgelopen jaren hebben wij de medezeggenschap 
van bewoners georganiseerd via de Verwantenraad 
en via individuele gesprekken met bewoners en ver-
wanten. Momenteel merken wij dat een groot deel 
van de bewoners de fase van stabilisatie en hechting 
hebben afgesloten, waardoor er bij hen nieuwe 
behoeften ontstaan.  

Om deze reden is met de verwantenraad gesproken 
over een passende wijze om de zeggenschap van 
de bewoners vorm te geven. Een van de vormen die 
wij hiervoor in 2021 zullen inzetten is de invoering 
van huiskamer overleggen.In het kader van de 
ontwikkeling van het leefklimaat, merken wij dat 
deze behoefte er nu ligt voor sommige bewoners. 
Met de Verwantenraad is ook besproken over hoe 
onze bewoners kunnen participeren binnen de 
Verwantenraad. Deze ontwikkelingen zijn een positief 
gevolg van de stabilisatie van de bewoners en hun 
problematiek.
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DE ERVARINGEN 
VAN BEWONERS:  

Om de mate van clienttevredenheid objectief te kunnen meten, 
hebben wij in 2020 twee methodieken geselecteerd, waarmee 
wij de ervaringen van de bewoners beter in kaart willen brengen. 
Enerzijds hebben we gekozen voor de methodiek  
“Dit vind ik ervan” waarbij de tevredenheid van de bewoners 
centraal staat. Anderzijds gaan wij de methodiek “Mijn eigen plan” 
gebruiken om de autonomie en de regie van de bewoners verder 
te vergroten. De implementatie van beide methodieken zal in 
2021 plaatsvinden.

CLIENTTEVREDENHEID8,5

Uit de individuele gesprekken met de bewoners, de 
behandelaren en de persoonlijk begeleiders blijkt dat 
de meeste bewoners tevreden zijn over de geboden 
zorg op locatie de Kattewaard. 
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Stichting Ela werkt sterk vanuit verbinding tussen  
de driehoek: bewoner, medewerker en familie.  
De persoonlijk begeleider heeft doorlopend contact 
met de familie. Er vinden jaarlijks meerdere familie-
avonden plaats, waarbij het contact tussen familie  
en organisatie verstevigd wordt.  
 
Ondanks de beperkingen die ontstonden door de 
COVID-19-maatregelen is er creatief gezocht naar oplos-
singen om het contact tussen de bewoner, zijn familie 
en de begeleider zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzicht te continueren. Zo hebben wij, binnen de kaders 
van de maatregelen, elke mogelijkheid aangegrepen 
om de beperking op de bezoekregeling af te bouwen. 

Daarnaast is er door middel van beeldbellen en het 
(met toestemming) versturen van foto’s en filmpjes zo 
veel mogelijk contact geweest met de families van onze 
bewoners.  
 
SAMENWERKING TUSSEN BEGELEIDERS  
EN BEHANDELAARS
De samenwerking tussen begeleiders en behandelaars 
is geformaliseerd middels zogeheten PB-overleggen. 
Deze zijn vormgeven in een tweewekelijks vergadermo-
ment waarbij alle persoonlijk begeleiders en de behan-
delaar de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de 
bewoners bespraken. Daarnaast heeft de behandelaar 
indien nodig inhoudelijk overleg met individuele bege-

leiders aangaande specifieke bewonersvraagstukken 
gehad. Tot slot is de behandelaar buiten kantoortijden 
en op de andere werkdagen beschikbaar geweest voor 
overleg, indien het te bespreken onderwerp geen uitstel 
verdroeg.

SAMENSPEL IN ZORG 
EN ONDERSTEUNING  

‘  Het is gelukt de cultuur binnen de 
organisatie laagdrempelig te houden, 
ondanks de coronamaatregelen’
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BETROKKEN EN 
VAKBEKWAME  
MEDEWERKERS
De medewerkers van locatie de Kattewaard geven aan dat 
zij zeer tevreden zijn over de afwisseling binnen hun werk. 
Er wordt gewerkt met integrale teams, waardoor de me-
dewerkers zowel op wonen als op werken worden ingezet. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften en de 
kwaliteiten van de individuele medewerkers. Ieder mens 
presteert immers beter als hij werkzaamheden kan doen 
waar hij enthousiast van wordt en waar hij successen in 
ervaart. In 2021 zullen wij een uitgebreid tevredenheidson-
derzoek opstarten in samenwerking met Effectory, zodat 
wij de medewerkerstevredenheid op een objectieve manier 
meetbaar kunnen maken. 
 
Het ziekteverzuim bij Stichting Ela is nog steeds zeer laag. 
In het jaar 2020 had de pandemie een behoorlijke impact 
op de verzuimcijfers. Vandaar dat we ervoor hebben ge-
kozen om in onderstaand overzicht onderscheid te maken 
tussen COVID-19-gerelateerd ziekteverzuim en regulier 
ziekteverzuim. 

Verzuim regulier 2020   2,3 %
Verzuim corona gerelateerd   0,9 %

Onze medewerkers hebben een sterke motivatie om  
hun kennis en kunde te vergroten. Deskundigheids- 
bevordering is in 2020 beperkt gebleven tot de thema’s 
COVID-19 en de WZD. Zij ervaren ook een grote mate van 
betrokkenheid bij Stichting Ela. Door de taken en  
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 
neer te leggen, willen wij het eigenaarschap van de  
medewerkers vergroten en hun mindset met de drive  
om zichzelf verder te professionaliseren stimuleren.  
Stichting Ela is immers onze Stichting!

GEMIDDELDE SCORE 1-5

4,6

‘ Glunderende gezichten 
van bewoners, daar 
doe ik het voor’

MYRTHE
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VAKBEKWAME MEDEWERKERS

ONZE MEDEWERKERS HEBBEN  
EEN STERKE MOTIVATIE OM  
KENNIS EN KUNDE TE VERGROTEN
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GEPRIORITEERDE 
VERBETERINGEN
Als organisatie zijn wij zeer wendbaar, we bruisen van de crea-
tiviteit. Dit is een kwaliteit die gedurende de COVID-19-maatre-
gelen een enorm voordeel bood. Het komt voor, dat wij formeel 
de zorgplannen niet tijdig vernieuwen binnen een jaar. Hier 
gaan wij verbetermaatregelen op treffen in het komende jaar. 
Onze zwakke plek blijft het methodisch handelen voor de lange 
termijn. Een kwantitatieve groei zorgt ervoor dat de kwaliteit 
onder druk kan komen te staan. Daar zijn wij ons van bewust. 
De focus moet liggen op het behoud van de kwaliteit van zorg. 
Het komende jaar zullen wij een vernieuwd meerjarenbeleids-
plan opstellen waarin we onze strategie kenbaar maken.  

KEUZES DIE HET BESTUUR MAAKT TEN AANZIEN VAN 
KWALITEITSVERBETERING (PRIORITEITEN) 

De bestuurder heeft in 2020 prioriteit gegeven aan: 
 
- stabilisatie in tijden van een pandemie, het primaire proces
- voorbereiden voor de komende groei, de tweede locatie
-  overdraagbaar maken van de visie van de organisatie,  

in het belang van de tweede locatie
- implementatie van de Wet Zorg en Dwang
- opstellen van een Zorg RI&E

CONCLUSIES

‘Als organisatie zijn  
wij zeer wendbaar,  
we bruisen van de  

creativiteit. Dit is een 
kwaliteit die ons binnen 
de beperkende corona 

maatregelen veel  
voordeel heeft geboden’
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GEPRIORITEERDE VERBETERINGEN

We hebben de organisatiestructuur kritisch bekeken en 
gezamenlijk besloten hoe wij de komende groei, op een 
kwalitatief verantwoorde manier kunnen verwezenlijken.
De voorbereidingen voor de Zorg RI&E zijn afgerond in 
2020. In 2021 zullen wij na een externe toetsing door 
een onafhankelijke partij, het beleid implementeren.

ORGANISATIEDOELEN
De organisatie werkt met een verbeteroverzicht waar 
wij suggesties en afwijkingen in verwerken. Indien wij 
feedback ontvangen of zelf verbetermogelijkheden zien, 
bespreken wij deze tijdens een van onze overlegvor-
men. Deze verbeteringen worden SMART geformuleerd 
en afgerond door de taakhouder. Op deze manier 
blijven we onszelf verbeteren en creëren wij met elkaar 
een leercyclus. In 2021 wordt dit een onderdeel van ons 
handboek. De bestuurder heeft in de tweede helft van 
2020 de organisatiedoelen ten aanzien van aankoop 
van de locatie De Kattewaard en de wens omtrent het 
vinden van een tweede locatie grotendeels behaald.  

De aankoop van locatie de Kattewaard geeft onze  
bewoners toekomstbestendige huisvesting, waardoor  
wij onze onvoorwaardelijke zorg kunnen borgen.  
 
Dit heeft als gevolg dat wij zelf regie hebben over 
onze locatie en niet meer afhankelijk zijn van een 
investeerder, geen jaarlijkse huurindexatie en andere 
fluctueringen. Tevens verstevigt het onze financiële 
positie, waardoor wij wendbaar blijven voor de 

economische gevolgen van de Covid-19 pandemie. 
De uiteindelijke aankoop zal plaatsvinden in 2021. 
Het aantrekken van de nieuwe locatie is op de valreep 
gelukt en zal in 2022 in gebruik genomen worden. 
De voorbereidingen voor de ingebruikname zullen 
plaatsvinden in 2021.

PRIORITEITEN EN VERBETERTRAJECTEN
Gedurende de Covid-19 pandemie, werd de aandacht 
snel naar het primaire proces getrokken. Onze bewo-
ners en medewerkers, staan altijd voorop. Desondanks 
hebben wij met deze beperking in mogelijkheden 
gestreefd naar het zoveel mogelijk behalen van onze 
organisatiedoelen. In 2021 hebben wij geconstateerd 
dat dit op enkele punten na grotendeels gelukt is. 
 
De volgende doelen nemen wij mee naar 2021: 

-  Aankoop locatie de Kattewaard, inclusief vernieuwen  
dagbestedingsgebouw en verduurzaming oude boerderij.

-  Opstellen eigen kwaliteitskader door middel van het  
opstellen van een eigen handboek.

-  Uitvoeren medewerkertevredenheidsonderzoek via  
Effectory en bewoner tevredenheid meten met behulp  
van “Dit vind ik ervan”.

Wij sluiten het jaar af met een positieve jaarrekening, 
waarmee we onze toekomstige doelstellingen kunnen 
behalen en de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Om succesvol een tweede locatie te 
openen zullen we moeten leren van 
onze fouten. Wat goed gaat moeten we 
uiteraard behouden en meer van doen. 
We hebben informatie gevraagd aan 
de collega’s die in 2019 bij Stichting Ela 
zijn komen werken. Zij hebben 1 jaar na 
dato, goede feedback kunnen geven.

‘Prioriteit: 
Voorbereiden voor de 

komende groei.’
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GEPRIORITEERDE VERBETERINGEN

REFLECTIE VANUIT DE RAAD VAN TOEZICHT
Als Raad van Toezicht van st. Ela hebben wij in het 
eerste gedeelte van 2020 een verdere consolidering 
gezien van een stabiele omgeving voor de bewoners van 
de Kattewaard. De uitbreiding die in 2019 geëffectueerd 
werd had daar geen negatieve invloed op.
 
Ook het feit dat wij werden geconfronteerd met  
CoVID-19 en de daarbij behorende maatregelen hadden 
niet direct een grote invloed op het welbevinden van  
de bewoners van st. Ela. De continuïteit van zorg werd 
gewaarborgd mede door een laag ziekteverzuim onder 
het personeel en hun grote betrokkenheid. Het is 
bewonderingswaardig dat ondanks de ingrijpende 
veranderingen er geen grote incidenten en/of calamiteiten 
hebben plaats gevonden, juist omdat de doelgroep erg 
vatbaar is voor veranderingen. 

Het tweede gedeelte van 2020 kenmerkt zich door wat 
meer dynamiek onder de medewerkers wat uiteindelijk 

geresulteerd heeft in het vertrek van enkele mede-
werkers medio december. Wat dit voor consequenties 
heeft voor de continuïteit en de professionaliseringslag 
in 2021 is nog onduidelijk. Om daar goed zicht op te 
krijgen staan er een aantal belangrijke activiteiten op 
de planning voor 2021 die daar meer duidelijkheid over 
gaan geven. Te denken valt aan o.a. een medewerkers 
tevredenheidsonderzoek, exitinterviews en bewonerte-
vredenheidsonderzoek. Als Raad van Toezicht kijken we 
uit naar de resultaten van deze onderzoeken.
Voor nu is de Raad van Toezicht content met het  
gegeven dat er weinig incidenten hebben plaats gevonden 
en dat ondanks een bewogen jaar de bewoners nog 
steeds onvoorwaardelijke zorg ontvangen.                  
         
 REFLECTIE VANUIT DE VERWANTENRAAD
Het jaar 2020 werd in sterke mate bepaald door  
Covid-19 en de gevolgen daarvan. In februari vond er 
nog een fysieke verwantenavond plaats, daarna traden 
de coronabeperkingen in werking. Voor begeleiding en 

bestuur was het zoeken naar de juiste maatregelen en 
mogelijkheden in deze periode. Voor de ene bewoner 
was het prettig om minder prikkels te hebben. Voor 
de andere bewoner zorgde minder bezoek en minder 
contact met de buitenwereld juist voor extra spanning 
en ontregeling. 

De begeleiding had er de handen vol aan om bij elke 
bewoner te zoeken naar een goede balans. Ouders  
en verwanten hebben grote waardering voor de inzet  
en betrokkenheid van het personeel in deze situatie.  
Wisselende, onduidelijke en soms onbegrijpelijke  
maatregelen vanuit de overheid, maakten het niet  
gemakkelijker. Net als in de rest van Nederland  
verschilden ook hier de meningen over nut en noodzaak 
van bepaalde maatregelen. Met daarbij een sterkere of 
minder sterke neiging zich aan regels en afspraken te 
houden. 

‘Voor nu is de Raad van Toezicht content met het gegeven dat er  
weinig incidenten hebben plaats gevonden en dat ondanks een bewogen 
jaar de bewoners nog steeds onvoorwaardelijke zorg ontvangen.’ 
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