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Beste lezer,
Voor u ligt de eerste kwaliteitsrapportage nieuwe stijl van de Ark in Gouda. Als kleinschalige zorg- en
leefgemeenschap hebben we de afgelopen jaren een omwenteling meegemaakt in het denken en
doen binnen de gehandicaptenzorg. Naast de knelpunten die daardoor soms ontstaan (en die veelal
liggen in de financiële en administratieve lastendruk) zien wij het als een positieve ontwikkeling dat
steeds meer ook de kwaliteit en de beschrijving van de kwaliteit in een zorgorganisatie centraal komt
te staan. De vinkjes maken plaats voor de levensverhalen, zonder de meetlat uit het oog te verliezen.
Voor de Ark is deze rapportage ook een vruchtbare zoektocht. Kwaliteitsinformatie vergaren, delen
en hiervan een continue verbeterproces maken. Een mooie uitdaging. In 2017 is veel gebeurd binnen
de Ark. Personele wisselingen, introductie van het Elektronisch Cliëntendossier, nieuwe
roostersystematiek. Allemaal zaken die ingrijpen op het werk van onze medewerkers. De
taakverzwaring kan soms als lastig ervaren worden, maar de Ark had ook een inhaalslag te maken.
Het bijzondere van de Ark, een leefgemeenschap waarin we ieder met onze eigen beperkingen het
leven willen vieren, is echter onaangetast gebleven. Onze medewerkers ervaren dit, en ook mensen
die te maken hebben met de Ark. Hebben we alles op orde in kwaliteitsland? Nee, zeker niet.
Daarvan laten we ook in deze rapportage het nodige zien. Maar de Ark is een sterk lerende
organisatie. Waarin de kwaliteit van zorg, als onderdeel van de kwaliteit van ons leven, centraal
staat.
Wij nemen u graag mee in de wijze waarop wij het afgelopen jaar de zorg voor onze mensen hebben
ingevuld.
Fred van Setten
Directeur
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Samenvatting
Stichting De Arkgemeenschap Regio Gouda (De Ark Gouda) is een
kleinschalige leefgemeenschap voor mensen met en zonder
verstandelijke beperking. Bij de Ark gaat het om een relatie van mens
tot mens. En niet alleen om een relatie tussen zorgvrager en
zorgaanbieder. De Ark is onderdeel van een internationale federatie.
Deze kwaliteitsrapportage over 2017 gaat in op de wijze waarop de
zorg aan de cliënten geboden wordt, de wijze waarop dit beleefd
wordt en de manier waarop binnen de Ark wordt samengewerkt om zowel de zorg als het
gemeenschapsleven in een goede balans en kwaliteit hun plek te geven.
2017 is een jaar van verandering geweest. Locatieverandering, invoering van het Elektronisch
Cliënten Dossier (ECD), wisseling van verantwoordelijken, een nieuwe manier van roosteren, een
nieuw financieel systeem. Allemaal zaken die in de kern gemeen hebben dat ze een stabiele basis
moeten opleveren voor de zorg die aangeboden wordt. Maar in die zorg is ook gerichter aandacht
besteed aan de casuïstiek. De introductie van supervisie momenten met de orthopedagoog en
medewerkers. De opbouw van een scholingsbeleid. Een vernieuwd medicatieprotocol.
2017 is een jaar van zaaien geweest. Daarbij, zo blijkt ook uit deze rapportage, zijn we op de goede
weg maar een aantal dingen zijn nog voor verbetering vatbaar. Dit zijn met name het omgaan met
het ECD en het omgaan met de verscheidenheid aan zorgbehoeften in een kleinschalige
gemeenschap. Daarnaast is vanaf medio 2016 sprake dat het onderwerp kwaliteit verdeeld is over
het werkpakket van de verantwoordelijken. Dit heeft, als het gaat om de vastlegging, tot gevolg
gehad dat in 2017 de frequentie van monitoring en vastlegging niet op alle punten het niveau heeft
dat ons voor ogen staat. Desalniettemin is de kwaliteit van de zorg, zoals die ervaren wordt, van
voldoende niveau. Allemaal zaken die zijn opgepakt in 2017 en hun effect in 2018 moeten krijgen.
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Verschillen verrijken!
Wie zijn we
Stichting De Arkgemeenschap Regio Gouda (De Ark Gouda) is een leefgemeenschap voor mensen
met en zonder verstandelijke beperking. Wij bieden kleinschalige woonvoorzieningen en
dagbesteding.
Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens, dat hij recht heeft op betekenisvolle relaties en
geloven dat VERSCHILLEN VERRIJKEN! Door te leren van elkaar en zorg te dragen voor elkaar bouwen
we aan een meer menselijke maatschappij.
Wij laten ons inspireren door het christelijk geloof dat naastenliefde, eigenwaarde en
gemeenschapszin nastreeft. In de Ark is iedereen welkom, ongeacht culturele of religieuze
achtergrond.
De Ark Gouda biedt op dit moment 11 woonplekken aan mensen met een verstandelijke beperking.
Er zijn twee woongroepen en er is 24 uurs zorg. Wij bieden dagbestedingsactiviteiten aan mensen
met een verstandelijke beperking. Deze activiteiten vinden in een binnengroep plaats bij ons
Creatief Ateljee en we hebben twee buitengroepen in De Ark Groenvoorziening. Een tuingroep die in
onze eigen tuin bezig is en een onderhoudsgroep voor terreinen buiten de Ark.
Bij de Ark gaat het om een relatie van mens tot mens. En niet alleen om een relatie tussen zorgvrager
en zorgaanbieder. Hoewel we in deze rapportage het hebben over onze ‘cliënten’ spreken we zelf
liever over huisgenoten (wonen) en werkmakkers (dagbesteding). Medewerkers noemen wij
assistenten, omdat zij de huisgenoten en werkmakkers ‘assisteren’ bij het gewone dagelijkse leven.
De Ark Gouda is onderdeel van de internationale Ark federatie . De federatie heeft meer dan 135
gemeenschappen in 40 landen. De gemeenschappen besteden veel aandacht aan uitwisseling en
solidariteit. Zo leren we van elkaars ervaringen en creëren we verbondenheid over de grenzen heen.
De Ark gemeenschap in Gouda bestaat sinds 1994. In 2015 is in Haarlem een Ark project van start
gegaan die momenteel een tuinderij heeft en bezig is met een huis voor mensen met een
verstandelijke beperking.

Kwaliteit
Het Kwaliteitskader Zorg is in 2017 landelijk ingevoerd 1. Dit rapport heeft
betrekking op de zorg die onder de Wet langdurige zorg valt en bevat een geobjectiveerde
weergave van de kwaliteit die wij als zorgorganisatie bieden voor onze huisgenoten.
Het kwaliteitsrapport verbindt de ervaringen van de drie bouwstenen waar het Kwaliteitskader op
berust:
• Een verzorgd proces rond de individuele cliënt borgen: daartoe in dialoog vaststellen welke
ondersteuning nodig is, alert zijn op gezondheidsrisico’s en op kwaliteit van bestaan;
• Leren van onderzoek naar cliëntervaringen: overzicht maken van inzicht uit dat onderzoek en in
afstemming met de cliëntenraad de belangrijke verbeteracties bepalen;

1

Voor meer informatie zie: https://www.vgn.nl/thema/273
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Kritische zelfreflectie door teams borgen: teams die de praktijk spiegelen aan de visie van de
organisatie en stilstaan bij hoe het gaat en wat er verbeterd kan worden in het zorgproces rond
cliënten.
Het rapport geeft antwoord op de vragen: wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de prioriteiten
om te verbeteren.

•

Schets van de organisatie
Cliënten
De Ark Gouda heeft 10 cliënten wonen (WLZ, zorg in natura) en een cliënt (PGB) met een
logeerarrangement Allen krijgen dagbesteding, waarbij in 2017 voor 7 cliënten de Ark haar eigen
dagbestedingsfaciliteiten gebruikte en 4 cliënten in onderaanneming aan dagbesteding deelnamen.
Daarnaast biedt de Ark aan derden dagbesteding aan.
De opbouw is als volgt:
Locatie
Wonen
en dagbesteding
Wonen, dagbesteding intern en
extern
Wonen
(dagbesteding elders in
onderaanneming)
Dagbesteding
Onderaannemerschap
Dagbesteding PGB
Logeerarrangement en
dagbesteding
Aantal cliënten

Cliënten ZZP 3-4
2

Cliënten ZZP 5-6
3

Totaal
5

2

0

2

0

3

3

1

1

6
0

3
1

9
1

11

10

21

Inrichting
Het bestuur van Stichting Arkgemeenschap regio Gouda fungeert als een onbezoldigd
vrijwilligersbestuur. Het Stichtingsbestuur houdt toezicht op de directeur
(gemeenschapsverantwoordelijke) ten aanzien van de financiën en het algemeen beheer, conform
de wettelijke eisen. De directeur (gemeenschapsverantwoordelijke) voert de dagelijkse leiding en
formuleert in samenspraak met het bestuur het beleidsplan, op grond van een mandaat en een
delegatiebesluit ten aanzien van de uitgaven van financiën.
De locaties worden aangestuurd door een verantwoordelijke Wonen en een verantwoordelijke
Dagbesteding. Daarnaast is er een verantwoordelijke voor het secretariaat. Gezamenlijk vormen zij
met de gemeenschapsverantwoordelijke het dagelijks bestuur (Kernteam). Bestuur en directie
worden geadviseerd door het Ouder- en verwantenbestuur (OVB) en de Gemeenschapsraad (namens
medewerkers, vrienden en vrijwilligers). Binnen het secretariaat zijn verschillende staffuncties
ondergebracht.
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Personeel
De Ark heeft gemiddeld 12 fte aan vast personeel (inclusief urencontractanten). Daarbij is de
onderverdeling Wonen: 6,5; Dagbesteding: 2,5; Management/ondersteuning: 3 fte. Het
ziekteverzuim voor 2017 is 2,4%.

Algemene ontwikkelingen
Eind 2016 heeft een verhuizing plaats gevonden waarmee twee woongroepen (Manna en Waterput)
zijn samengekomen op 1 locatie. Kantoor en de logeerverblijven van de inwonende vrijwilligers zijn
verhuisd naar een ander pand. Er heeft een kleinschalige verbouwing plaatsgevonden en ook een
aantal zorgvoorzieningen zijn toegevoegd (waaronder een stoellift). Begin 2017 is het Elektronisch
Cliënten Dossier (ECD) ingevoerd waardoor alle zorgplannen, noodzakelijke documenten en
overdrachtsinformatie digitaal beschikbaar zijn voor alle assistenten. Er heeft een herinrichting van
de roosters plaatsgevonden die meer efficiency in de uren heeft gegeven, zonder daarmee het
bijzondere karakter dat de Ark als leefgemeenschap biedt, aan te tasten. Door wisseling van
administrateur en financieel systeem is het mogelijk geworden om directer op de financiën te sturen.
Voor de Ark is het een uitdaging om met de veelheid aan veranderingen in kwaliteitsvastlegging en
rapportage om te gaan. Vanaf medio 2016 is er sprake van dat dit niet meer bij 1 persoon
geconcentreerd zit, maar over het werkpakket van de verantwoordelijken verdeeld is. Dit heeft, als
het gaat om de vastlegging, tot gevolg gehad dat in 2017 de frequentie van monitoring en vastlegging
niet op alle punten het niveau heeft dat ons voor ogen staat. Desalniettemin is de kwaliteit van de
zorg, zoals die ervaren wordt, van voldoende niveau. Onderstaand een uitwerking naar de diverse
bouwstenen.
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De cliënt: Zorgkwaliteit voor de individuele persoon
Talent van W.
Hierbij wil ik graag een inzicht delen dat me al langer bezig houdt. Zoals jullie weten kan
W. niet spreken; dat is voor hem best een flinke handicap; hij is daardoor meer afhankelijk
van anderen, van hun aandacht bijv. en opmerkzaamheid; ook is hij meer kwetsbaar.
Gelukkig hebben de assistenten en ook de huisgenoten hier veel begrip voor; dat is best lief
van hen. Minder bekend is dat W. een kei is in de zogenaamde non-verbale communicatie.
Hij gaat heel knap met zijn spraakhandicap om. W. heeft geleerd om te spreken met heel
zijn lichaam:
• zijn gezicht spreekt vaak boekdelen,
• zijn armen en handen gebruikt hij: wijzen of gebaren,
• zijn hele lichaamshouding,
• zijn tong: de vele soorten van geluidjes die hij maakt (ongeveer 30 schat ik, die elk een
eigen betekenis hebben).
Hij weet vaak duidelijk wat hij wil en laat zich niet snel van de wijs brengen, d.w.z. hij kan
ook aandringen of ‘bedelen’. W. heeft zijn handicap aanvaard en leeft deze en in die zin is
hij een voorbeeld voor ons, een zegen ook. Daarbij heeft hij een sterk ontwikkelde intuïtie,
aanvoelingsvermogen; hij voelt haarfijn aan hoe wij ‘in ons vel zitten’, of wij al dan niet een
goede dag hebben, hoe ‘onze pet staat’. Dat heeft hij als bescherming ook nodig. W. is een
zegen voor ons, vooral in zijn ‘zijn’, meer/veel meer nog dan in wat
hij doet. En is dat niet juist de boodschap van de Ark in onze
samenleving? Dat we belangrijk, uniek en kostbaar zijn om wie we
‘zijn’, veel meer dan om wat we kunnen, presteren of doen.
In de maatschappij is dit vaak omgekeerd met alle gevolgen van
dien.
Assistent H.

Algemeen
De Ark heeft zichzelf als uitgangspunt het samen leven van mensen met en zonder verstandelijke
beperking. Daarbij staat het welzijn voor de cliënt (die wij intern ‘huisgenoot’ noemen) centraal.
Welzijn dat wordt ingegeven door zowel de zorg die we aanbieden als het gezamenlijk hebben van
een veelheid aan gemeenschapsactiviteiten. In 2017 zijn deze gemeenschapsactiviteiten geëvalueerd
en met de cliënten besproken. Dit heeft er toe geleid dat voor 2018 gezamenlijk met de
cliëntenvertegenwoordigers, de medewerkers en gemeenschapsraad een lijst aan
gemeenschapsactiviteiten gemaakt is die meer dan in het verleden rekening houdt met de
individuele behoefte van elke cliënt.

Zorgplan
Met de invoering van het ECD zijn tevens alle papieren cliëntdossiers geconverteerd en digitaal
beschikbaar. Per cliënt is een profiel en een zorgplan aanwezig, inclusief de bijbehorende
documenten. Per dienst worden ten behoeve van het eigen dossier en de overdracht de bevindingen
bijgehouden. Uitgangspunt is eenmalige vastlegging aan de bron. Alle noodzakelijke gegevens zijn
daarmee voor de medewerkers en verantwoordelijken beschikbaar.
Eind 2017 is gekeken hoe de ervaringen met het ECD zijn. Daarbij is geconstateerd dat de oude
papieren methodiek van rapporteren eigenlijk in de vormvereisten van het nieuwe systeem geperst
is. Dit leverde op een aantal punten verzwaring op van de invoertijd. Afgesproken is dat in de eerste
helft van 2018 een nieuwe rapportagesjabloon gaat worden ingevoerd om dit te ondervangen. Een
tweede punt van inleren was de wijze waarop MIC meldingen in het ECD moesten worden
vastgelegd. Dit bleek een dermate tijdrovende procedure dat dit er toe leidde dat soms gelijksoortige
meldingen als 1 melding werden ingevoerd. Op basis van deze constatering is het woonteam om de
8

tafel gaan zitten en is de aanvraag vereenvoudigd met een korter invulformulier. Deze is In februari
2018 ingevoerd.
De Ark heeft mentoren die verantwoordelijk zijn voor het formeel doorlopen van het zorgplan.
Centraal staat daarbij staat de betrokkenheid van de cliënt bij dit zorgplan. Het moet als zijn/haar
zorgplan door de cliënt ervaren worden. Eenmaal per jaar vindt er een evaluatie plaats over het
zorgplan met de cliënt, familie of verwanten. Daarnaast is er regelmatig mondeling of schriftelijk (email) contact. De meeste ouders of verwanten hebben een directe band met de Ark als
gemeenschap. Om die reden zijn de lijntjes kort en kan er snel geacteerd worden op signalen over en
weer.

BOPZ
De Ark is geen BOPZ instelling. Het is niet toegestaan om vrijheidsbenemende maatregelen op te
leggen of uit te voeren. Om dit te bewaken en bij aanpassing van (individuele) protocollen wordt
periodiek advies gevraagd aan de orthopedagoog die vanuit Ipse de Bruggen de Ark ondersteunt. De
adviezen worden vastgelegd in het ECD en gedeeld met de medewerkers en ouders/verwanten. Op
teamvergaderingen vindt toetsing plaats over situaties die wellicht op het snijvlak van
vrijheidsbenemende maatregelen liggen (denk daarbij bijvoorbeeld op een alarm op de deur van de
slaapkamer van een bewoner).

Klachtenmeldingen
De Ark heeft een in een Kwaliteitshandboek vastgelegd klachtenprocedure. Daarbij kent de Ark het
volgende uitgangspunt als het om de cliënt gaat:
‘Wederkerigheid en respect voor elkaar zijn een essentieel onderdeel van onze missie. Echter, waar
intensief samen geleefd en gewerkt wordt, is het haast onvermijdelijk en ook menselijk dat
huisgenoten, werkmakkers of hun wettelijke vertegenwoordigers zich ongerust of boos maken over
bepaalde zaken in de gemeenschap. We nodigen hem of haar nadrukkelijk uit deze onvrede uit te
spreken. Van medewerkers wordt gevraagd iedere uiting van ontevredenheid serieus te nemen en zo
nodig te melden aan hun direct verantwoordelijke, zodat er gezamenlijk naar een passende
oplossing kan worden gezocht. Het uitgangspunt is dat alle betrokkenen zich inzetten voor het
oplossen van de klacht of het geschil in en willen bijdragen aan een cultuur van openheid,
vertrouwen en wederzijds respect.’
In formele zin wordt het begrip klacht omschreven als een formeel kenbaar gemaakte uiting van
ongenoegen over een geleverde dienst of een bejegening die de klager in het contact met onze
organisatie heeft ervaren. Binnen de Ark hanteren we een ruimer begrip. Ook suggesties voor
verbetering naar aanleiding van een observatie door een ouder/vertegenwoordiger worden in het
ECD geregistreerd. Dit is een verruiming t.o.v. eerdere jaren, omdat toen nog geen sprake was van
ECD registratie. Op basis van deze registraties zijn in 2017 12 klachten geregistreerd.
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Aard melding
Bejegening
Niet adequate
verzorging of
begeleiding
Nakomen afspraken
synthese
Reparaties en
inventaris
Personele wisselingen
Communicatie en
overdracht
Agressie andere
huisgenoot
Totaal

2017
0
11

2016
0
5

2015
0
4

0

0

1

0

0

0

0
1

0
2

0
2

0

1

4

12

8
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De klacht/incident cijfers zijn gebaseerd op de aanlevering vanuit de medewerkers en
verantwoordelijken, en raadpleging van de ECD syntheses en verslagen
Kijkend naar de inhoud dan gaat het met name om registraties over schoonmaak, begeleiding bij de
persoonlijke verzorging en het wassen van kleding. Ook zijn er klachten over de taxiritten die niet op
tijd halen/brengen bij dagbesteding derden.
Aan elk van deze klachten wordt opvolging gegeven. Via het ECD wordt raadpleging door andere
medewerkers gedaan en waar nodig wordt dit in de dagrapportages bijgehouden. Tevens wordt dit
besproken in de team overleggen en in meer algemene zin in het kwaliteitsoverleg van het kernteam.
In 2017 is ook kritischer gekeken naar de wijze waarop in de huizen wordt schoongemaakt en daar
waar nodig aanwijzingen gegeven.

Incidentmeldingen (MIC)
Meldingen
Medicatiefouten

2017
WO 11
DB 1
12
WO 47
DB 1

2016
WO 12
DB 0
12
WO 37
DB 42

Subtotaal
Overige meldingen

48
WO 0
DB 0

79
WO 3
DB 3

Subtotaal
Totaal

0
60

6
97

Subtotaal
Agressie-incidenten

2015
WP 15
MA 5
20
WP 18
MA 36
AT 38
92
WP 3
MA 3
AT 5
11
123

Tijdens de HKZ inspectie 2017 is geconstateerd dat de geneesmiddelendistributie tussen apotheek en
Ark niet op orde was. Dit heeft tot een aantal aanpassingen in de procedure geleid. De bijgestelde
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procedure is opgenomen in het Kwaliteitshandboek. Ook heeft dit geleid tot duidelijker afspraken
met ouders over het verstrekken en aftekenen van medicijnen. Medio 2017 is door de inspectie op
basis van de haar toegestuurde informatie aangegeven dat de genomen maatregelen van voldoende
kwaliteit zijn.
Door de invoering van het ECD nam de hoeveelheid tijd om een melding te doen fors toe. Dit heeft er
toe geleid dat een aantal agressie incidenten die bijna dagelijks rondom met name een persoon
plaats vonden niet zijn gemeld. Een evaluatie van het ECD eind 2017 heeft geresulteerd in een
vereenvoudiging van de registratie. De meldingen zijn doorgesproken op de kwaliteitsoverleggen die
periodiek plaats vonden.

Inspectie IGZ
In februari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het kader van een pilot voor een
nieuw instrument van beoordeling een bezoek gebracht aan de Ark. Daarbij is getoetst op de punten
persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Uit de
bevindingen van het inspectiebezoek blijkt dat binnen De Ark goed gewerkt wordt en dat de
organisatie voldoet aan de getoetste normen voor goede en veilige zorg. Wel werd aandacht
gevraagd voor de kwetsbaarheid bij het continueren van het kwaliteitssysteem, nu een hiervoor
verantwoordelijk medewerker is weggegaan. Terugkijkend op 2017 is gebleken dat dit ook een punt
was dat steeds opnieuw de aandacht vroeg. Mede vanuit de werkdruk is het niet mogelijk gebleken
om op alle punten onze rapportages volledig en tijdig in te vullen. Eind december is hierover in het
managementteam uitvoerig gesproken. Inmiddels heeft dit tot een aantal acties geleid die er in 2018
toe gaan leiden dat de monitoring verbetert. Te noemen zijn:
• Verbeteringsvoorstellen voor inrichting ECD zorgplannen
• Extra training op ECD
• Gebruikersvriendelijke mogelijkheid tot MIC meldingen in ECD
• Analyse op de onderwerpen en teksten van het Kwaliteitshandboek

Op een van de getoetste normen stak de zorgaanbieder uit boven het gemiddelde. Tijdens de observatie
en de gesprekken met de medewerkers werd duidelijk dat de zorgverleners de cliënten goed kenden en
dat de cliënten vertrouwen, begrip en aandacht ervoeren bij de uitvoering van de zorg. Zo was er een
cliënt bij de
dagbesteding die het niet prettig vond dat de inspecteurs aanwezig waren en hem gingen observeren.
De medewerker sprak de cliënt rustig aan, stelde hem op zijn gemak en regelde een klusje voor hem dat
hij buiten het zicht van de inspecteurs kon doen. Naar volle tevredenheid van de cliënt.
(Bron: Verslag bezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg februari 2017)
Het gehele rapport is op verzoek van de visitatiecommissie als bijlage opgenomen.
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Cliëntervaring centraal
Binnen de Ark wordt de cliëntervaring op een brede manier ingericht. Het feit dat de Ark een
leefgemeenschap van mensen met en zonder verstandelijke beperking is, houdt in dat dagelijks de
cliëntervaring gedeeld wordt. Binnen de Ark is een aantal momenten gecreëerd om de cliëntervaring
te delen. Het gaat daarbij om:
• Huisgenoten en werkmakkersbijeenkomsten: deze vinden wekelijks op maandag per woongroep
plaats Het afgelopen en komende weekend wordt doorgenomen aan de hand van
schrift/agenda. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. Bijzonderheden worden
besproken. Er wordt een kort verslag van gemaakt.
• Periodiek overleg met het Ouder Verwanten Bestuur (OVB). Daarbij wordt besproken hoe de
ouders en verwanten de wijze waarop we samen optrekken met onze cliënten, gewaardeerd
wordt. Tevens doet men verbetersuggesties. Jaarlijks is er een ouderavond. Dit jaar stond hij in
het teken van ‘De Verbinding’. Hoe werk je op een goede manier samen om met elkaar onze
cliënten het best te kunnen ondersteunen. Met de ouders is ook een evaluatie gedaan van de
verhuizing zoals die eind 2016 heeft plaatsgevonden.
Binnen de Ark als gemeenschap wordt elke 3 jaar een cliënt tevredenheidsonderzoek gehouden.
Formeel had deze in 2017 moeten plaatsvinden. Dit is niet gebeurd omdat de organisatie zich
gefocust heeft op het verbeteren van de individuele zorg, het begeleiden van nieuwe medewerkers
en nieuw management, en de wijze waarop de teams zich konden verbeteren. In 2018 wordt alsnog
dit CTO gehouden.
Makker verslagen

Inclusie
Een andere belangrijke manier om met de cliënten hun ervaring te delen is via inclusie. De Ark heeft
(ook op internationaal niveau) zijn eigen vormingsmogelijkheden hiervoor ontwikkeld.
Inclusie kan ook gezien worden als sociale inclusie. Cliënten hun plaats geven in de directe
maatschappelijke omgeving. Hierin investeert de Ark veel tijd. Voorbeelden zijn:
• Deelname aan allerlei sociale activiteiten zoals ontmoetingsavonden bij de Klup in Gouda
(spelletjes, disco, theater).
• Lid zijn van het organisatiecomité van het festival Door Elkaar dat in november 2017 gehouden
is. Het festival is een coproductie van mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het is een
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•
•
•
•
•
•
•

spetterend en succesvol feest geweest met muziek, theater en, kunst. Een aantal cliënten heeft
ook actief deelgenomen aan de activiteiten zelf.
Deelname aan de Duurzaamheidsdag van de gemeente Gouda
Het Kerstwandeltheater. Een door de Goudse kerken georganiseerde wandeltocht waarin op
allerlei plekken delen van het kerstverhaal worden uitgebeeld. Een aantal cliënten beeldde een
van de onderdelen uit. Meer dan 2.000 Gouwenaren wandelden mee.
De regionale ontmoetingsdag van de Arken in Vlaanderen en Nederland. Een dag waar bijna
iedere medewerker en cliënt naar toe ging en we even met elkaar het leven konden vieren.
Een ‘Klussendag’. Een dag waar vrijwilligers, ouders en cliënten samen allerlei klusjes en
reparaties in de huizen gingen uitvoeren.
Meedoen aan de Winterfair in de St. Janskerk in Gouda. Aan degenen die langskomen vertellen
we wat de Ark is en verkopen we de spulletjes die we in het Ateljee (onze dagbesteding) gemaakt
hebben.
Een aantal cliënten gaat regelmatig naar de kerkdiensten in Gouda, of neemt deel aan
catechisatie lessen.
Samen met de Ark Haarlem organiseren van de L’Arche International Federation Meeting begin
februari in Den Haag. Een aantal cliënten heeft geassisteerd bij de ontvangst en begeleiding van
de meer dan 60 internationale gasten gedurende de vijf dagen dat ze in Nederland waren. Ook
de feestelijke slotavond werd door assistenten, cliënten en vrijwilligers verzorgd.
Uit de ‘Postduif’, een periodiek nieuwsbulletin voor alle betrokkenen bij de Ark:
Belfast
T. en R. zijn in Juni naar de grote Internationale Ark bijeenkomst in Belfast gegaan.
Het is een geweldige ontmoeting geworden met meer dan 500 deelnemers.
En, ook niet onbelangrijk, zij mochten namens
De Ark Gouda voor het eerst officieel een stem uitbrengen
over belangrijke zaken die over de toekomst van de Ark
Internationaal (dus ook wij 😊😊) gaan.
Zoals je kunt zien op de foto hebben zij deze taak goed
vervuld.

Ontwikkelpunten
Mede door de wisseling van de orthopedagoog hebben we in 2017 kritischer gekeken naar wat alle
activiteiten die de Ark organiseert, of waar ze aan deelneemt, met onze cliënten doet. In haar
kleinschaligheid heeft de Ark toch een breed palet aan zorgbehoeften. Er is sprake van een
heterogene zorggroep. Leeftijden differentiëren (van 23-75 jaar), mensen met een breed scala aan
zorgvragen leven met elkaar samen. De Ark is van oudsher een leefgemeenschap waar we bij- en met
elkaar willen zijn. En iedereen aan de activiteiten willen laten deelnemen. Daarbij streven we naar
een balans tussen het gemeenschapsleven en de individuele wensen/behoeften. Daarom is in 2017
vanuit een aantal groepsbijeenkomsten van de assistenten gekeken naar het gehele
activiteitenpakket. Dit had tot gevolg dat op een aantal punten de activiteiten meer in lijn zijn
gebracht met de behoefte inschatting van de cliënten. Waarbij sommige activiteiten uitdrukkelijk
rekening houden met de zorgvragen van onze cliënten. Nadat een eerste activiteitenprogramma
gemaakt is, is dit voorgelegd aan onze cliënten, hun ouders/verwanten, de gemeenschapsraad en de
werkgroep spiritualiteit. Op basis van hun reacties is een definitief programma gemaakt. Dit proces
zorgde voor veel positieve reacties en in 2018 zien we de eerste (positieve) effecten van deze aanpak
terug.
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Zoals ook al op enkele andere plekken besproken in deze rapportage, vergt het goed invullen van het
ECD de nodige zorg. Voor de Ark was het in 2017 een grote inspanning om niet meer in de papieren
zorgplannen/syntheses te denken, maar deze op een andere manier in te vullen in het ECD. Begin
2018 is geïnvesteerd in extra begeleiding en het vereenvoudigen van een aantal processen. Nu het
generiek gebruikt wordt is het ook mogelijk geworden om sneller te checken op volledigheid en
kwaliteit. Het gebruik van het ECD hiervoor zal in 2018 verder doorgezet worden.

Op 10 maart zullen de burgemeester, gemeentesecretaris en wethouders van
Gouda komen helpen bij De Ark in het kader van NL doet 2017.
De makkers en assistenten zijn volop bezig met de voorbereidingen zodat zij hen
kunnen verwelkomen met een gezamenlijke lunch, klusjes in de tuin en een
muzikaal moment ter afsluiting.
Zoals wij dat in De Ark kunnen, zal het vast en zeker een
feestje worden.
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Teamreflectie
De derde bouwsteen is dat vanuit teamreflectie gekeken is naar wat gaat goed, want kan beter en
wat is daarvoor nodig. Binnen de Ark zijn er een aantal momenten waarop teamreflectie plaatsvindt.

Groot Team Overleg (GTO).
Dit overleg wordt eens in de 4 weken gehouden. Enkele keren per jaar wordt dit overleg benut voor
speciale thema’s, zoals een ontruimingsoefening. Elk overleg kent een bepaald thema. In 2017 zijn de
volgende thema’s aan de orde geweest:
• Evaluatie huisvesting: Eind 2016 zijn de woonlocaties aangepast en zijn er nu twee woongroepen
onder 1 dak gekomen. Met elkaar is besproken wat de ervaringen waren in het geven van de
zorg en het samenleven met de cliënten. Ook is gesproken over de eerste ervaringen met de
veranderde roosterindeling en de overdracht naar elkaar.
• Ervaringen ECD: Dit is meerdere malen aan de orde geweest. Het ECD is begin 2017 ingevoerd.
Belangrijk was om te kijken hoe de zorgplannen konden worden bijgewerkt en het digitaal
documentenarchief gebruikt kon worden. Ook is gericht aandacht besteed hoe de overdrachten
zo geschreven konden worden dat deze, zelfs bij een niet overkoepelende dienst, toch goed
bruikbaar waren. Uit de bijeenkomsten kwam o.a. naar voren dat de MIC meldingen volgens een
ingewikkeld protocol vastgelegd moesten worden. Dit kostte zodanig veel administratieve
inspanning dat daarmee een deel van de MIC meldingen gebrekkig was ingevuld. Eind 2017 is
een nieuwe procedure geschreven, en ook het systeem aangepast, zodat dit nu sneller en
vollediger kan worden ingevuld.
• Voeding en gezondheid: In 2017 is, o.a. in het GTO, gerichte aandacht besteed aan het
voedingspatroon van onze cliënten. Daarbij is gekeken naar gezonde voeding, gedoseerde
voeding en het ervaringsgevoel dat cliënten hebben bij het eten. Daarnaast is in de tweede helft
van 2017 meer bewust aandacht gekomen voor het bewegen van de cliënten. Er zijn individuele
afspraken gemaakt over het wandelen, hardlopen en gebruik van de hometrainer. Daarnaast
wordt vanuit de dagbesteding eenmaal per week gezwommen met de cliënten.
• Scholing: In een GTO is gekeken welke scholing de komende periode nodig is om de kwaliteit van
de medewerkers te verbeteren. Daarbij is geconstateerd dat de Ark een inhaalslag had te maken.
Dit is in overleg met de medewerkers omgezet in een actieplan waarbij voor 2018 er zowel
gemeenschappelijke- als individuele trainingen zijn vastgelegd.
• Roosterprotocol: De nieuwe werkwijze rondom de roosters is doorgenomen en na enige tijd ook
geëvalueerd. Daarbij werd aparte aandacht besteed aan de teamsamenstelling tijdens een
roosterdienst. Medio 2017 is het roosterprogramma algemeen toegankelijk gemaakt voor alle
assistenten.
• Gemeenschapsactiviteiten: De voorstellen voor de activiteiten, en de wijze waarop door cliënten
de activiteiten ervaren worden, zijn onderwerp van de agenda.
• Communicatie en informatie: De Ark wil samen met de cliënten naar buiten treden. Laten zien
dat je je plaats hebt in de (Goudse) samenleving. Met elkaar is gesproken hoe dit vorm kan
krijgen. Bij deze bespreking heeft ook een cliënt een deel van de presentatie gedaan.
• Fondswerving: De Ark is meer dan een zorginstelling. Wij willen ook samen met de cliënten een
gemeenschap zijn die met elkaar leeft op goede en onderlinge ‘verzorging’. Daarvoor is extra
geld nodig. De wijze waarop we dit (gaan) doen en hoe we dit samen met onze cliënten
oppakken is onderdeel van deze sessie geweest.
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Uit ‘De Postduif’:
Vlak na het uitkomen van de vorige Postduif (Juni) hadden de medewerkers de jaarlijkse
Assistentendag. Het thema van die dag: Tijd voor gemeenschap!
Aan de hand van een aantal opdrachten hebben wij onze
jaarlijkse activiteitenlijst eens doorgelicht en onder de
loep genomen. In mini-toneelstukjes hebben we onze
activiteiten nieuwe stijl aan elkaar gepresenteerd.
Resultaat: een fantastische gemeenschapsdag dat smaakt
naar meer ontdekkingen voor alle leden van de
gemeenschap over hoe wij De Ark als gemeenschap
ervaren en vooral willen laten zien.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
In 2017 is een extern MTO gehouden. De resultaten hiervan zijn in een GTO besproken.
Belangrijkste positieve bevindingen:
• Trots op het werk en de collega’s
• Clientgerichtheid
• Zinvol werk
• Spiritualiteit past bij de eigen beleving
• Gewaardeerd door de Ark
• Men past bij de Ark
• Samenwerking vrijwilligers
• Intervisie en supervisie
De verbeterpunten concentreren zich op:
• Afstemming met collega’s
• Interne communicatie en informatie naar de werkvloer
• Betrokkenheid van de verantwoordelijken
• Behoefte aan scholing
• Uitdragen identiteit en missie
Op basis hiervan zijn prioriteiten afgesproken en actiehouders benoemd. Begin 2018 vindt de followup hiervan plaats.

Assistentendag
Jaarlijks wordt in een informele setting een assistentendag gehouden. In 2017 was het thema
‘Gemeenschap’. Daarbij is op basis van een korte vragenlijst en voor een deel in spelvorm gekeken
naar wat een medewerker ervaart aan gemeenschapsleven binnen de Ark en wat hij zelf bijdraagt.
Daarbij is het hele scala aan activiteiten de revue gepasseerd en is gekeken hoe deze bij henzelf maar
vooral bij de cliënten ervaren werden. Vooral het samen deelnemen en de eventuele redenen om dit
niet te doen werden toegelicht. Eén van de meest belangwekkende uitkomsten was dat we ons
voornamen om nog meer vanuit de behoeften en mogelijkheden van onze cliënten onze
gemeenschapsactiviteiten te ontwikkelen. Medewerkers gingen in de maanden daarna aan de slag
met huisgenoten om te kijken wat zij fijn vonden. Vervolgens is er ook met elkaar gesproken over de
effecten van een bepaalde activiteit op een cliënt. Op basis van de reacties en bevindingen is er
samen met de cliënten een nieuwe ‘gemeenschapskalender’ ontwikkeld voor 2018.
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Supervisie
Elke maand (behalve in de zomermaanden) heeft er een supervisie bijeenkomst plaats gevonden
waarbij, onder begeleiding van de orthopedagoog, medewerkers Wonen en invalkrachten op basis
van specifieke thema’s en cliënt casussen bezig waren met de verbetering van de zorgkwaliteit. De
sessies werden positief gewaardeerd. Op basis van een evaluatie, zijn voor 2018 een aantal nieuwe
thema’s geformuleerd. Tevens is besloten om een aantal supervisie bijeenkomsten ook voor
medewerkers in de Dagbesteding te organiseren.

Vrijwilligers
De Ark kent een aantal vrijwilligers die ondersteunen bij de zorg van onze cliënten. Koken, strijken,
wandelgenoten, klusjesmensen. Zij behoren tot een kring die we ‘de vrienden van de Ark’ noemen.
Zij zijn, als ze dit zelf ook willen, onderdeel van onze gemeenschap en nemen desgewenst deel aan
onze gemeenschapsactiviteiten.
Daarnaast kent de Ark (net als nagenoeg alle 135 internationale Ark gemeenschappen) een
programma waarbij jonge internationale vrijwilligers gedurende een jaar komen inwonen en werken.
In 2017 ging het om drie vrijwilligers, die via EVS en ASF programma’s hadden aangegeven dat ze een
voorkeur voor de Ark hebben. Voor ons zijn deze vrijwilligers heel waardevol. Wij investeren in hen
door een uitgebreid inwerkprogramma, persoonlijke begeleiding gedurende het jaar en taallessen
die het mogelijk maken om in 3 maanden goed Nederlands te spreken en te begrijpen. Zij krijgen ook
vanuit de Ark Internationaal twee vormingsmomenten. We merken bij de (tussentijdse) evaluatie
momenten dat het samen-leven met de cliënten voor hen veel betekent. En dat ze dat eigenlijk nog
meer hadden willen doen dan in de huidige opzet van de huisvesting mogelijk is. Regelmatig zien we
dat vrijwilligers na afloop ook verder gaan in de zorg of bij andere Ark gemeenschappen. Ter
afsluiting wordt een uitgebreide evaluatie gehouden wat het voor hen heeft betekent op de aspecten
werken, wonen en begeleiding. Ook onze cliënten en medewerkers vragen wij om feedback te
leveren. Het afscheidsfeest van de vrijwilligers is ook in 2017 weer een van de hoogtepunten van het
met elkaar ‘vieren’ geweest.

Overige zaken
HKZ
De Ark is HKZ gecertificeerd. Elk jaar vindt er een audit plaats. Daarbij wordt nagegaan of de Ark
voldoet aan de afspraken en procedures die gemaakt zijn en zijn vastgelegd vanuit beleid of
kwaliteitseisen. In 2017 is een majeure constatering gedaan rondom de procedure van
medicijnlevering en vastlegging medicatie. Deze constatering heeft geleid tot overleg met betrokken
apotheken, een aangepaste procedure en extra instructies voor de medewerkers. De auditor heeft
vervolgens bij herinspectie geconstateerd dat de genomen maatregelen voldoende waren.

ARBO quickscan
In 2017 is een ARBO quickscan gehouden als onderdeel van de evaluatie van de Risico Inventarisatie
en - Evaluatie (RI&E). Uit dit rapport kwamen de volgende constateringen en aanbevelingen naar
voren:
• De Ark dient de verbanddozen regelmatig te controleren op inhoud en houdbaarheid, ook als
degene die hiervoor verantwoordelijk is een tijdje afwezig is.
• Elke branddeur moet altijd dicht zijn.
• De overige risico's, zoals beschreven in de RI&E rapportage, zijn verminderd, opgeheven of
inherent aan de werkzaamheden die verricht moeten worden.
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Bovengenoemde aandachtspunten zijn inmiddels allemaal opgepakt en uitgevoerd.
****

Arkviering 10 december
We hebben een bijzondere viering gehad er lag sneeuw buiten, maar er kwamen ondanks de
sneeuw Wijze zangers uit Haastrecht die de viering opluisterde met mooie liederen. Er kwamen
ook mensen uit Gouda aan geglibberd die de sneeuw trotseerde. Huisgenoten werden
ondersteund om niets te missen van de viering en bijna iedereen kon mee doen met de mime
die we speelde. Er was een bus vol mensen
(huisgenoten ouders een kind en een zwangere vrouw) en
natuurlijk een chauffeur (Joeri) die ondanks het weer traag
vooruit kwam. Ze kregen dorst en honger. Het bijzondere was
dat ze begonnen te praten en hun eten en drinken te delen.
Iedereen was blij en vergaten dat de rit wel heel lang duurde
door het weer. Het was heel intiem en een aantal mensen die er
graag bij hadden willen zijn waren er. We namen ze mee in onze
gebeden en dachten aan de mensen die er niet bij konden zijn. We zijn vooral onze Wijze zeer
dankbaar die van zo ver zijn gekomen om onze viering van hemelse muziek te voorzien. We
hebben veel verbondenheid gevoeld en hopelijk kunnen de mensen die het gemist hebben de
volgende keer deze intieme sfeer mee beleven.
Daarna was er koffie, thee, chocomelk en iets lekkers. Zelfs de kerstmarkt in het Ateljee kreeg
alle bezoekers over de vloer en de mensen waren enthousiast wat de makkers gemaakt hadden.
Om 5 uur vertrokken de laatste mensen trotserend het weer met een blijde boodschap van
vrede, vreugde en van delen. Zo zijn we de kersttijd ingegaan en nemen het mee het nieuwe
jaar in
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Bijlagen
Bijlage 1: Informatie over Stichting de Ark Gemeenschap Regio Gouda
Stichting de Ark Gemeenschap Regio Gouda is een ANBI erkende zorginstelling.
Adres: Warmoezierskade 11 2805 PR Gouda
E-mailadres: contact@arkgouda.nl
Website: www. Arkgouda.nl
Telefoonnummer: 0182 582 581
Rekeningnummer: NL 88 RABO 011 69 50 110
KvK nummer: 41171079
Samenstelling directie en toezichthoudend orgaan
Directie
Dhr. W.J. van Setten
directeur/gemeenschapsverantwoordelijke
Bestuur Stichting De Arkgemeenschap Regio Gouda
Dhr. D. J. Hogendoorn
voorzitter
Vacature
secretaris
Dhr. E. van Driel
penningmeester
Dhr. H. Heukensfeldt Jansen
Mevr. S . van Leeuwen
Cliëntenraad
De medezeggenschap voor cliënten is in De Ark georganiseerd middels
1. Het ouder- en verwantenbestuur (OVB)
• Dhr. B. Busse
voorzitter
• Dhr. B. de Vroom
2. De cliëntenvergadering (makkervergadering, huisavond)
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Bijlage 2: Reflectie Raad van Bestuur
Het bestuur van Ark Gouda is trots op de ontwikkelingen die de gemeenschap de afgelopen twee jaar
heeft doorgemaakt. De medewerkers zijn altijd erg betrokken bij hun cliënten, door de
kleinschaligheid en het sterke gemeenschapsgevoel is De Ark een omgeving van vertrouwen en
saamhorigheid. Er is vrijwel geen twijfel geweest over de kwaliteit van zorg, maar het was ook niet
beschreven en dus meetbaar. Op de diverse deelgebieden zijn er veranderingen doorgevoerd en dit
kwaliteitskader brengt de ontwikkelingen samen en geeft ook duidelijk weer waar de verbeterpunten
voor het komende jaar liggen.
Sterke punten
• De individuele aandacht en persoonsgerichte zorg staat voorop bij de medewerkers. Dit wordt
door cliënten en hun verwanten, alsook door de inspectie gesignaleerd.
• Het voeren van eigen regie en het hebben van zeggenschap. Cliënten en hun verwanten hebben
diverse overleg organen zoals de gemeenschapsraad en maandelijkse bijeenkomsten waar de
gang van zaken wordt besproken en verbeterd. Zo worden cliënten actief betrokken bij de
mandatering van de directeur/gemeenschapsverantwoordelijke.
• Er is voldoende inzicht in kwaliteit van bestaan van elke cliënt, dit wordt uitvoerig besproken met
betrokkenen en omgezet naar acties.
Punten voor verbetering
• Het ECD is op een voortvarende wijze ingevoerd en bewijst zijn nut. Voor de medewerkers
moeten we dit nog efficiënter en gebruikersvriendelijker inrichten.
• Het inbedden van de kwaliteit en het met name verantwoorden hiervan in de
kwaliteitssystematiek is nog onvoldoende. Er is lange tijd geen verantwoordelijk medewerker
kwaliteit geweest en het kost een behoorlijke inspanning om dit opnieuw op niveau te brengen.
• Het leren en ontwikkelingen van medewerkers is lange tijd onderbelicht gebleven. Medewerkers
geven dit zelf ook aan in het MTO. Het scholingsplan moet hier verandering in brengen.
Prioriteiten en aanpak
Het is als kleine organisatie niet gemakkelijk om met beperkte medewerkers en middelen op alle
fronten tegelijk een verbetertraject te volgen. We vinden het belangrijk dat het ECD in 2018 goed
functioneert en dat medewerkers voldoende bekwaam zijn in het bevragen van cliënten, beschrijven
van de zorgondersteuning, rapporteren en evalueren. We zullen dit proces volgen en bewaken.
Daarnaast zien we het belang in van een overzichtelijke en transparante kwaliteitsbeschrijving. Dit
moet geborgd zijn binnen het team en als een continue proces onder de aandacht zijn, niet alleen bij
medewerkers, de directie, maar ook bij ons als bestuur. We zullen dit als vast agendapunt laten terug
komen in de zes wekelijkse overleggen met de directeur/gemeenschapsverantwoordelijke.
In bovengenoemde punten speelt vorming van medewerkers een rol. Het scholingsplan is in
samenspraak met de medewerkers opgesteld. We zullen als bestuur hierin een toezichthoudende rol
nemen en de directie/gemeenschapsverantwoordelijke bevragen over de voortgang.
D. Hogendoorn
Voorzitter Raad van Bestuur Arkgemeenschap regio Gouda
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Bijlage 3: Reflectie Ouderverwanten Bestuur
Reflectieverslag Ouderverwanten bestuur de Ark Gouda
1. Inleiding:
De Cliëntenraad (bij de Ark de Ouderverwantenbestuur) is geregeld in de wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en is verplicht om de werkwijze schriftelijk te regelen (art 2, lid 4).
In een huishoudelijk reglement worden al deze afspraken vastgelegd.
Het Ouderverwantenbestuur van de Ark Gouda bestaat momenteel uit twee ouders van
huisgenoten.
Doel van het bestuur de belangen te behartigen van de cliënten van de Ark.
2. Kwaliteitsrapportage 2017:
De Kwaliteitsrapportage 2017 kan als leidraad fungeren voor het bestuur om het beleid van de
instelling te toetsen.
Het afgelopen jaar hebben we in het najaar een ouderavond georganiseerd waarin ouders bijgepraat
worden over de dagelijkse gang van zaken, maar ook de betrokkenheid van ouders te activeren en
stand van zaken van de plannen voor nieuwbouw. De rode draad van de avond was toch wel de
gebrekkige communicatie naar ouders. Hier valt nog wat te doen, als bestuur moeten wij hier meer
op toezien.
Het bestuur heeft in 2017 een aantal malen overleg gehad met de directeur.
De verhuizing van de Waterput naar de Warmoezierskade heeft rooster technisch het nodige teweeg
gebracht. Dit uitte zich in spanningen bij huisgenoten.
Het bestuur heeft ook aandacht gevraagd voor gezonde maaltijden, hierop is adequaat gereageerd
en wordt er vers gekookt.
Geconstateerd moet worden dat agressie-incidenten fors is toegenomen. Hierop zal het bestuur
meer moeten inzetten om in samenspraak met de directeur oorzaak en gevolg helder te krijgen.
Een voorzichtige start is gemaakt om in de toekomst meer op ouderen beleid in te zetten. De leeftijd
van een aantal huisgenoten vraagt om een nulmeting om vroegtijdig onderkennen van Alzheimer,
Dementie.
3. Conclusie:
Het bestuur heeft binnen zijn vermogen geprobeerd de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te
behartigen.
Wil men aan de kwaliteitseisen van het rapport voldoen, dan is uitbreiding van het bestuur dringend
noodzakelijk.
Er is een flyer gemaakt voor het werven van nieuwe bestuursleden, deze zal breed uitgezet worden
in familiekring.
De status van de Cliëntenraad (Ouderverwanten bestuur) moet gewaarborgd worden in het rapport.
In het rapport wordt dit niet expliciet genoemd. Dit moet opgenomen worden in het rapport.
Aandachtspunt blijft de communicatie en informatie naar ouders en verwanten.
B. de Vroom
OVB bestuur De Ark gemeenschap Gouda
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Bijlage 4: Bevindingen externe visitatie

Verslag externe visitatie De Ark op 7 mei 2018

Op maandag 7 mei jl. vond de externe visitatie van De Ark plaats. Fred van Setten (directeur De Ark)
en Eline Beil (manager dagbesteding) ontving Anne Westerduin (Raad van Bestuur Stichting Sprank)
en Margreet van Buuren (beleidsfunctionaris Kwaliteit & Marketing).

De visitatie werd gestart met een prettig en open gesprek. Daarna volgde een rondleiding, een
gezamenlijke maaltijd en voerden we gesprekken met de werkmakkers, huisgenoten en de
assistenten die hen begeleiden. Onderstaande punten zijn besproken en worden herkend door Fred
van Setten en Eline Beil.

Positieve punten
Het kwaliteitsrapport De Ark 2017 ziet er verzorgd uit en geeft weer dat er aandacht is voor kwaliteit
van zorg en regelmaat in overleg- en reflectiemomenten. De organisatie ontwikkelt zich op het punt
van het continueren van het kwaliteitssysteem. Voorbeelden van regelmatig overleg:
-

Elke week hebben de verantwoordelijken (directeur en managers) een overleg.

-

Elke maand een supervisiebijeenkomst onder begeleiding van de orthopedagoog, assistenten
Wonen en invalkrachten.

-

Eens in de vier weken een Groot Team Overleg.

-

Elke week huisgenoten- en werkmakkersbijeenkomsten samen met assistenten en
verantwoordelijken.

-

Periodiek advies van de orthopedagoog t.a.v. (mogelijke) situaties van vrijheidsbeperkende
maatregelen. Hieruit blijkt een kritische reflectie.

Wij hebben tijdens de visitatie De Ark ervaren als een warme levendige organisatie. Er is veel
aandacht voor de huisgenoten en werkmakkers door de betrokken medewerkers, die respect en
warmte uitstralen. Deze ervaring wordt bevestigd in het rapport van het inspectiebezoek (feb. ‘17)
en door de voorbeelden die genoemd worden in het kwaliteitsrapport en de nieuwsbrief van De Ark.
Een ander positief punt is inclusie. Een leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke
beperking is een voorbeeld van inclusie: een van de assistenten en drie vrijwilligers wonen op De
Ark. Ook de benaming van ‘huisgenoten’ in plaats van ‘cliënten’ werkt hierin ondersteunend.

De Ark investeert ook duidelijk in gemeenschappelijke activiteiten, samenwerking en contacten in de
directe maatschappelijke omgeving.
De Ark staat open voor externe toetsing en reflectie: HKZ, Inspectie, aansluiting internationale
organisatie van Ark-gemeenschappen en de externe visitatie van Stichting Sprank.

Ontwikkelpunten
De Ark voldoet niet aan de gestelde eis (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) dat minstens één keer
per drie jaar gevraagd wordt naar de cliëntervaringen met een onderzoeksinstrument uit de Waaier.
Er wordt in het rapport ook niet gerefereerd aan een voorgaand cliënttevredenheidsonderzoek. Het
is belangrijk om cliëntervaringen te toetsen door onafhankelijke onderzoekers/vragenstellers.

Een ander ontwikkelpunt is de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Wat is het plan, hoe gaat dat in de
praktijk, wat zijn je verbeterpunten, hoe pak je die op en hoe leg je vast? Fred van Setten heeft
aangegeven dat de PDCA-cyclus, visievorming en jaarplannen meer prioriteit gaan krijgen in 2018.
Ontwikkelpunt is om in het wekelijks overleg met de verantwoordelijken meer aandacht te besteden
aan visievorming en beleid. Systematische (team)reflectie kan hieraan een belangrijke bijdrage
leveren. Sprank heeft aangeboden om op het vlak van teamreflectie ervaringen uit te wisselen.

Stichting Sprank,
Anne Westerduin, Raad van Bestuur
Margreet van Buuren, beleidsfunctionaris Kwaliteit en Marketing
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Geachte heer Van Setten,
Op 22 februari 2017 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een
pilotbezoek aan Stichting De Ark Gemeenschap (hierna: De Ark) in Gouda. De
pilot is onderdeel van het ontwikkelen van een nieuw instrument voor de
beoordeling van 24-uurs zorg aan cliënten vallend onder de Wet langdurige zorg
(Wlz). Het bezoek werd gebracht door mevrouw J.C.M. Riko, inspecteur, en
ondergetekende.
Doelstelling
De inspectie ontwikkelde voor het gehele domein maatschappelijke zorg, één
toezichtinstrument. Het toezichtinstrument heeft als doel om de kwaliteit en
veiligheid van de geboden zorg op een locatie en nieuwe inzichten in het veld
te beoordelen. Het instrument is gebaseerd op een nieuw (concept)
toetsingskader. Dit toetsingskader heeft drie thema’s:
1. Persoonsgerichte zorg
2. Deskundige zorgverlener
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid
Ieder thema bevat een aantal normen; elke norm heeft toetsingscriteria.
Door middel van pilotbezoeken wil de inspectie testen in hoeverre het
toetsingskader en toezichtinstrument aan de doelstellingen voldoet.
Methode
Tijdens het bezoek aan De Ark beoordeelden de inspecteurs op de
locatie of De Ark goede zorg verleende. De inspecteurs hadden
gesprekken met de directeur, medewerkers, cliënten, de voorzitter
van de ouders-/verwantenraad en een cliëntvertegenwoordiger.
Daarnaast kregen de inspecteurs een rondleiding over de locatie,
inzage in cliëntdossiers en documenten.
In het dagactiviteitencentrum observeerden de inspecteurs cliënten
en medewerkers. Er werd bijvoorbeeld gekeken hoe cliënten werden
aangesproken en hoe het contact tussen de cliënten en medewerkers
was.
Bij de observatie, rondleiding, het inzien van documenten en de
gesprekken is gelet op de thema’s Persoonsgerichte zorg, Deskundige
zorgverlener en Sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspecteurs
toetsten of de zorg werd gegeven zoals is voorgeschreven in wetten,
veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde
kwaliteitskaders.
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Beschrijving locatie
Stichting de Ark Gemeenschap Gouda is in 1994 opgericht en startte
de gemeenschap in een boerderij aan de Venteweg in Gouda. De Ark
is onderdeel van een wereldwijde organisatie, L’Arche, die projecten
en gemeenschappen heeft voor mensen met en zonder een beperking.
In eerste instantie opereerde De Ark vanuit een christelijke grondslag.
Nu is De Ark een oecumenische gemeenschap waar diverse religies
welkom zijn. De drie pijlers waarop de visie van De Ark gericht is,
zijn: kwaliteit van zorg, leefgemeenschap en spiritualiteit.
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De Ark in Gouda is een instelling die zorg en begeleiding verleent aan
cliënten met een verstandelijke beperking. De stichting heeft een
toezichthoudende raad van bestuur en een directeur voor de
dagelijkse leiding.
De Ark heeft een toelating in het kader van de Wet toelatingen
zorginstelling (Wtzi) voor de functies: persoonlijke verzorging,
begeleiding en verblijf.
In totaal heeft De Ark elf cliënten die op de locatie wonen met
geïndiceerde zorg vallend onder de WIz. De zorgprofielen van de
cliënten variëren van VG3 tot en met VG6.
Daarnaast heeft De Ark cliënten die alleen gebruikmaken van de
dagbesteding. Deze dagbesteding is geïndiceerd middels de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Tot november 2016 bestond De Ark uit twee aparte locaties in Gouda
(Venteweg 224 en Warmoezierskade 11). De locatie aan de Venteweg
was gevestigd in een monumentale (woon)boerderij. De Ark besloot
om de vijf cliënten die hier woonden te verhuizen naar de locatie aan
de Warmoezierskade omdat de boerderij niet meer geschikt was voor
bewoning. Locatie Venteweg wordt momenteel gebruikt als
kantoorruimte. De verdere beschrijving van De Ark, hieronder, betreft
daarom de Warmoezierskade.
De Ark is gevestigd in een groot huis, verdeeld in twee woonhuizen,
Manna en de Waterput, met daartussen gelegen het
dagactiviteitencentrum, De Ark Atelier. Bij De Ark wonen tien cliënten
permanent en één cliënt die een aantal dagen per week logeert bij De
Ark. De cliënten hebben een eigen zit/slaapkamer en kunnen gebruik
maken van twee gezamenlijke huiskamers en het buitengelegen
terras. Naast het woonhuis is een grote moestuin met daarin een
schuur voor het (tuin)gereedschap en een huisje waar ook activiteiten
plaatsvinden. Tijdens het bezoek werd hier bijvoorbeeld ‘geschaft’
door de cliënten die op die dag bezig waren met tuinonderhoud
elders.
De meeste cliënten zijn overdag in De Ark Atelier voor de
dagbesteding. Een aantal cliënten heeft activiteiten buitenshuis. Deze
bestaan onder andere uit tuinonderhoud, boodschappenservice,
folderen of het werken in de plaatselijke supermarkt.
Binnen De Ark is een vast team van medewerkers werkzaam. De
meeste medewerkers hebben een opleiding gericht op
maatschappelijke zorg zoals MMZ (deskundigheidsniveau 4) en SPH
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(deskundigheidsniveau 5). Daarnaast werkt De Ark met vrijwilligers
en worden de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de zorg.
Ten tijde van het bezoek waren er vrijwilligers werkzaam bij De Ark
die uit Duitsland kwamen. Deze vrijwilligers woonden bij De Ark en
verbleven hier gedurende enkele maanden.
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De medische zorg aan de cliënten ligt in handen van de (eigen)
huisarts. Daarnaast is er samenwerking met een andere
zorgaanbieder (VG) voor de inzet van een orthopedagoog en indien
nodig een arts voor verstandelijke gehandicapten (AVG).
De Ark heeft een overeenkomst met een apotheek voor de medicatie.
Bevindingen inspectiebezoek
Tijdens het inspectiebezoek aan De Ark trof de inspectie een
Organisatie aan waar de visie (warme, liefdevolle zorg) duidelijk vorm
was gegeven en waar betrokken medewerkers waren die respect en
warmte voor de cliënten uitstraalden.
De inspectie beoordeelde de drie thema’s met behulp van het
instrument waarin de toetsingscriteria waren opgenomen. Hieronder
volgt een beschrijving per thema.
Persoonsgerichte zorg
De inspectie toetste diverse normen binnen dit thema. Op alle
beoordeelde normen, constateerde de inspectie dat De Ark aan deze
normen voldeed.
Om dit thema te beoordelen werd, naast de gesprekken, observaties
en de rondleiding, ook gekeken in de cliëntdossiers. De Ark had sinds
januari 2017 een elektronisch cliëntdossier (ECD) ingevoerd. Hiervoor
gebruikte De Ark papieren dossiers. Na de invoering van het ECD
werden de papieren dossiers niet meer gebruikt. Alle medewerkers
hadden toegang tot het ECD en gebruikten dit ook direct na invoering.
Ook de orthopedagoog en de cliëntvertegenwoordigers hadden
toegang tot dit ECD. De ingeziene cliëntdossier waren overzichtelijk
ingedeeld en de zorgafspraken en de uitvoering van de zorg was goed
navoigbaar. Alle relevante informatie was in het ECD opgenomen. De
betrokkenheid van deskundigen en cliëntvertegenwoordigers bij het
opstellen van de (zorg)afspraken was aantoonbaar aanwezig. Ook de
diverse evaluatiemomenten waren in het ECD opgenomen.
De inspectie vond het opmerkelijk dat het ECD in zo’n korte tijd al
(vrijwel) volledig was ingevuld en door iedereen werd gebruikt.
Op een van de getoetste normen stak de zorgaanbieder uit boven het
gemiddelde. Tijdens de observatie en de gesprekken met de
medewerkers werd duidelijk dat de zorgverleners de cliënten goed
kenden en dat de cliënten vertrouwen, begrip en aandacht ervoeren
bij de uitvoering van de zorg. Zo was er een cliënt bij de
dagbesteding die het niet prettig vond dat de inspecteurs aanwezig
waren en hem gingen observeren. De medewerker sprak de cliënt
rustig aan, stelde hem op zijn gemak en regelde een klusje voor hem
dat hij buiten het zicht van de inspecteurs kon doen. Naar volle
tevredenheid van de cliënt.
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Ook bij het gesprek in de huiskamer met een medewerker, waarbij
een cliënt die de dag thuis doorbracht aanwezig was, werd duidelijk
dat zij de dient goed kende en veel (warme) aandacht aan hem
besteedde. Zo begreep de medewerker wat de cliënt wilde zeggen en
vragen, ondanks zijn spraakgebrek.

Ons kenmerk
20171387113
V1013355/AB/md
Datum
8 maart 2017

Deskundige zorg verlener
De inspectie toetste diverse normen binnen dit thema. Op alle
beoordeelde normen, constateerde de inspectie dat De Ark aan deze
normen voldeed.
Tijdens de gesprekken met de medewerkers en door inzage van de
cliëntdossiers kwam naar voren dat de medewerkers de wensen en
behoeften van de cliënten meewogen in de (uitvoering van de) zorg,
dat zij hierbij regelmatig een professionele afweging maakten en dat
zij de risico’s in beeld hadden.
Zo werd op tijd deskundigheid van de orthopedagoog ingeschakeld,
werden er observaties op het gedrag uitgevoerd (door o.a. video
analyses) en werd medisch onderzoek gedaan bij een cliënt die enige
tijd geleden ineens een omslag in zijn gedrag liet zien. Aan de hand
van de resultaten hiervan waren afspraken gemaakt die maandelijks
met elkaar besproken werden.
De gesproken medewerkers gaven aan dat er een cultuur binnen de
Organisatie was van ‘alles samen doen’, wat betekende dat
medewerkers veel met elkaar overlegden, elkaar konden spreken en
ruimte voor reflectie was.
Medewerkers vertelden de inspectie dat veel van de nu vaste
medewerkers bij De Ark begonnen waren als vrijwilliger. Door het
vrijwilligerswerk waren zij zorggerelateerde opleidingen gaan volgen
en een aantal werkten nu als professional bij De Ark.
Binnen De Ark werden verder klinische lessen verzorgd door de
orthopedagoog en gerichte cusussen gevolgd: een mime opleiding
voor communicatie met sommige cliënten; een cursus over autisme;
een cursus over verstikking (in verband met slikproblemen van een
cliënt); omgaan met agressie, etc.
De relevante beleidsdocumenten, protocollen en werkinstructies
waren opgenomen in een kwaliteitshandboek dat op de locatie
aanwezig was en bekend was bij de gesproken medewerkers.
Daarnaast was er een samenwerking met een andere zorgaanbieder
hierover, volgden medewerkers nieuwsbrieven en werden
veranderingen in richtlijnen of protocollen ook bijgehouden door de
Nedap.
Sturen op kwaliteit en veiligheid
De inspectie toetste diverse normen binnen dit thema. Op alle
beoordeelde normen, constateerde de inspectie dat De Ark aan deze
normen voldeed.
De visie van De Ark was die van liefdevolle en warme zorg, met
respect voor de cliënt en aandacht voor de spiritualiteit.
Tijdens het inspectiebezoek kwam deze visie op allerlei onderdelen
duidelijk naar voren.
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Zo sprak de organisatie niet van cliënten, maar van ‘huisgenoten’ (de
inwonende cliënt) en ‘makkers’ (de cliënt die alleen van de
dagbesteding gebruikmaakt). Medewerkers werden assistenten en
‘mentor’ genoemd. Daarnaast waren er geen managers, maar
huisverantwoordelijke, dagbestedingverantwoordelijke en
administratieverantwoordelijke. Ook was er geen cliëntenraad, maar
een ouders-/verwantenraad. En er werden ‘gemeenschaps’avonden
georganiseerd. Hierbij waren alle betrokkenen aanwezig.
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Binnen De Ark werd beleid en uitvoering hiervan besproken in een
kernteam. Dit team bestond uit de directeur en de verantwoordelijken
voor de diverse afdelingen. Binnen dit kernteam werden bijvoorbeeld
de uitkomsten van de MIC-meldingen geanalyseerd en besproken.
Eventuele verbeteracties naar aanleiding van de analyses waren
aantoonbaar genomen.
Wat kan er beter
Uit de bevindingen van het inspectiebezoek in het hoofdstuk
hierboven beschreven blijkt dat binnen De Ark goed gewerkt wordt en
dat de Organisatie voldoet aan de getoetste normen voor goede en
veilige zorg.
Tijdens gesprekken met de directeur en een medewerker bleek dat er
momenteel geen kwaliteitsfunctionaris aanwezig is bij De Ark. De
vorige functionaris was vertrokken en er was (nog) geen nieuwe
aangesteld. Een van de gesproken medewerkers had het werk van de
kwaliteitsfunctionaris goed opgepakt, maar zij deed dit naast haar
reguliere werkzaamheden.
Dit onderdeel van de Organisatie is daardoor kwetsbaar. Het risico op
een hoge werkdruk bij deze medewerker is groot: er is geen
vervanging waardoor het kwaliteitssysteem mogelijk onder druk kan
komen te staan.

Vervolg inspectiebezoek
De inspectie concludeert dat de zorg op deze locatie op dit moment
van voldoende kwaliteit is. De inspectie vertrouwt erop dat dit zo blijft
en sluit het inspectiebezoek met deze brief af.
U kunt, bij voorkeur schriftelijk, contact opnemen met ondergetekende indien u
feitelijke onjuistheden in deze brief aantreft of als u naar aanleiding van deze brief
nog vragen of opmerkingen heeft. De inspectie ontvangt uw correspondentie
graag uiterlijk 5 april 2017, via dienstrostbusIGZKICioz.nl, onder vermelding
van kenmerk V1013355.
Na verwerking van uw opmerkingen, of wanneer de inspectie binnen de gestelde
termijn geen reactie van u heeft ontvangen, stelt de inspectie de inhoud van deze
brief vast. U ontvangt hierover bericht.
Openbaarmaking
Vanwege het pilotkarakter zal de inspectie deze brief niet openbaar maken.
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Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en wil u hartelijk
danken voor uw deelname aan de pilot en de openhartige wijze waarop de
inspectie met u en uw medewerkers van gedachten heeft kunnen wisselen.
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Hoogachtend,

mevrouw A.G.
senior inspectei

8 maart 2017

Backx
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Uittro: Nieuws uit de bloementuin

 We hebben héél veel prachtige boeketten mogen schikken, voor onze
aandeelhouders en de goede doelen. De tuin stond volop in bloei.

 We kregen heel veel
mooie foto’s met onze
boeketten thuis bij onze
aandeelhouders. Daar
werden we blij van!

