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Beste lezer,
De kwaliteit van het leven is iedereen dierbaar. Kwaliteit in ons leven kan op vele manieren invulling
krijgen. Door goederen, door liefdevolle vriendschappen en relaties, het werk, de hobby’s, door
gezondheid. In de Ark leven mensen met en zonder verstandelijke beperking samen. Willen we dit op
een vruchtbare wijze doen dan is het zaak dat we ons richten op de kwaliteit van het met elkaar
leven. In deze kwaliteitsrapportage laten we zien wat we dit jaar bereikt hebben en hoe we verder
willen gaan.
Er gebeurt veel in de wereld van de gehandicaptenzorg. Veranderende beleids- en financiële kaders
maken het ons niet altijd even gemakkelijk. Tegelijkertijd zie ik een beweging die ruimte biedt voor
een gemeenschap zoals de onze. Regelgeving vermindert en er is vanuit onze omgeving respect voor
wie wij zijn in het zorglandschap. 2018 is voor ons een uitdagend en soms ook heftig jaar geweest als
het ging om de vastlegging van hetgeen we gedaan hebben. Tegelijkertijd leverde dat nieuwe energie
op voor met name directie en bestuur om gericht aandacht te besteden aan de cyclus van
kwaliteitsbepaling en het monitoren van de afspraken. Een energie waarin iedereen betrokken
raakte en die o.a. geleid heeft tot een mooi project waarin we de basisprincipes van Gentle Teaching
willen introduceren en laten beklijven in de Ark. U leest daar meer over in deze rapportage. Zonder
te zaaien kun je niet oogsten. Daar waar de afgelopen jaren, metaforisch, ons land omgespit werd, is
er in 2017 begonnen met zaaien en is dit in 2018 doorgegaan. Tegelijkertijd blijft het gevoel groeien
om met elkaar onze gemeenschap te verbeteren. Verder gereed te maken voor de uitdagingen van
vandaag en morgen. Nieuw leven, een nieuw kwaliteitsbesef. Ten dienste van onze huisgenoten en
werkmakkers, onze assistenten en vrijwilligers, de mensen in onze nabijheid.
Zo zien we uiteindelijk dat door met elkaar onze beperkingen te delen, de voedingsbodem aanwezig
blijft voor een kwalitatief beter leven.
Ik wens u veel leesplezier.
Fred van Setten
Directeur/Gemeenschapsverantwoordelijke
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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 2018 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.
Het gebruik van het Elektronisch Cliëntendossier is gemeengoed geworden. We hebben een aantal
projecten opgestart die de kwaliteit (nu al aantoonbaar) verbeteren. We hebben een beter overzicht
gekregen hoe wij de vastlegging willen doen en wat wij belangrijk vinden voor onze cliënten,
assistenten en de gemeenschap.

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 in 2018 10 woonplekken (in 2019 11) en 1 logeerplek 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 150 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.
4

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 in april 2019 haar eerste bewoners met een
verstandelijke beperking mocht ontvangen.

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;
• 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 in 2018 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 ultimo 2018 is als volgt:
Locatie
Wonen
en dagbesteding
Wonen, dagbesteding intern en
extern
Wonen
(dagbesteding elders in
onderaanneming)
Dagbesteding PGB
Logeerarrangement en
dagbesteding
Aantal cliënten

Cliënten ZZP 3-4
3

Cliënten ZZP 5-6
4

Totaal
7

2

0

2

0

2

2

6
1

3
0

9
1

12

9

21

In 2018 is een cliënt vanuit Wonen vertrokken naar een andere locatie. Deze plek is door een nieuwe
cliënt ingevuld. De cliënt met een logeerplek is doorgegroeid naar een woonplek en een nieuwe
cliënt is gestart met logeren.

1

Voor meer informatie zie: https://www.vgn.nl/thema/273
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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). Binnen het secretariaat
zijn verschillende staffuncties ondergebracht. Bestuur en directie worden geadviseerd door de
Gemeenschapsraad (namens medewerkers, vrienden en vrijwilligers). De rol van cliëntenraad is
binnen de Ark ingevuld door het Ouderverwantenbestuur (OVB). Een vertegenwoordiging vanuit de
ouders en naasten die volgens een eigen reglement betrokken is bij beleid en besluitvorming door
bestuur en directie.

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 2018 (exclusief zwangerschappen) is 3,4%.

Algemene ontwikkelingen
2018 is een jaar geworden waarin het kwaliteitsbewustzijn zich verder ontwikkeld heeft. Het gegeven
dat 2 woongroepen nu op 1 locatie gehuisvest zijn, heeft positief uitgepakt. Zo blijkt uit zowel het
gehouden Cliënt Tevredenheidsonderzoek als de terugkoppeling van ouders en verwanten. 2018 is
ook een jaar geweest waarin binnen het bestuur een heroriëntatie heeft plaatsgevonden op de
invulling en de wijze waarop ze haar governance rol uitvoert. Een vruchtbaar proces dat heeft geleid
tot een betere betrokkenheid bij onze kleinschalige gemeenschap. Het blijft een uitdaging om alle
componenten van onze gemeenschap (goede zorg, gemeenschapsleven, spiritualiteit) in onderlinge
samenhang tot een succes te maken. Onze conclusie is dat we hier goed in slagen. Zeker omdat we
dit jaar veel meer zijn gaan kijken naar de invulling van de individuele behoefte van onze cliënten, die
wij huisgenoten en werkmakkers noemen. De Ark heeft een aantal kwaliteit verhogende projecten
opgestart die ook in 2019 doorlopen. Hierover verderop meer. 2018 was ook het jaar dat we ons veel
meer zijn gaan richten op onze herkenbaarheid in de samenleving. Er is capaciteit vrijgemaakt voor
fondswerving en PR. Dit heeft aantoonbare resultaten opgeleverd. Naast het op gang brengen van
een giftenstroom waarmee we wat extra mogelijkheden hebben als gemeenschap, heeft een grotere
bekendheid ook tot gevolg gehad dat de Ark weer een wachtlijst kent voor de woongroepen. Begin 2e
kwartaal is een bewoner vertrokken die langdurig in de Ark gewoond heeft. Dankzij de wachtlijst kon
er een snelle opvulling plaatsvinden.
Ondanks een aantal initiatieven is het de Ark niet gelukt om een nieuwe woonlocatie te vinden. Dit is
een al lang gekoesterde wens. Om die reden is eind 2018 er voor gekozen om extra woon- en
logeercapaciteit op de bestaande locatie te gaan realiseren.
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De cliënt: Zorgkwaliteit voor de individuele persoon
Algemeen
De Ark heeft als uitgangspunt het samen leven van mensen met en zonder verstandelijke beperking.
Daarbij staat het welzijn voor de cliënt centraal. In 2018 zijn in de gemeenschap een aantal
activiteiten georganiseerd waarbij meer dan voorheen gekeken is naar de individuele behoefte van
de cliënt. Voor een leefgemeenschap die graag veel dingen ‘met elkaar’ wil doen is dat best wel een
proces van verandering. Zo zijn de meeste activiteiten die op een doordeweekse dag of avond
plaatsvonden, omgezet naar een vrijdagmiddag of -avond. Dit geeft de bewoners de mogelijkheid om
de volgende ochtend niet de druk te voelen van de dagbesteding. We sluiten daarbij aan op het ritme
dat de bewoner wil hebben op dat moment.

Project ‘In liefdevolle handen’
In 2018 is een project dat anderhalf jaar duurt
gestart met de titel ‘In liefdevolle handen’. De Ark
was op zoek naar een denkkader in de zorg dat dicht
bij het gedachtengoed van de Ark staat en dat kan
dienen als basis voor de assistenten om op een
gelijkwaardige manier de zorg en aandacht voor onze
cliënten te praktiseren. Gekozen is voor het kader
van de ‘Gentle Teaching’ 2. In mei is een
assistentendag geweest waarbij Karel de Corte, een
van de toonaangevende deskundigen op dit gebied
een workshop heeft gegeven. Op basis van de reacties van de assistenten is besloten om een
programma op te zetten waarbij tot eind 2019 samen met een orthopedagoog alle medewerkers
begeleidt worden en waarbij veel interactie plaats vindt. Daarbij staat de bejegening naar de cliënt
en naar elkaar centraal. Het project is in september van start gegaan en de eerste reacties zijn zeer
positief.

Project ‘Totale Communicatie’
In 2018 is naast het bovengenoemde project ook het project ‘Totale Communicatie’ opgestart. Dit
project, dat (be)geleid wordt door een gedragsdeskundige van een collega zorginstelling, heeft tot
doel om gebarentaal en pictogram gebruik op een uniforme wijze en Ark-breed in te voeren. Daarbij
wordt per bewoner gekeken naar welk niveau communicatie het meest passend is en wordt daar de
zorg op afgestemd. Gestart is met 4 bewoners met als doel om in het 3e kwartaal 2019 dit voor alle
bewoners af te ronden.

Ark Vakantie
In 2018 is de Ark vakantie, waarbij assistenten en cliënten gezamenlijk op een park een aantal huisjes
betrokken, op een andere manier aangepakt. Hoewel over het geheel genomen eerdere vakanties
positief gewaardeerd werden, bleek vanuit evaluaties dat zo’n vakantieweek op vaak grote afstand
van onze eigen locatie, voor zowel assistenten als cliënten kon leiden tot stress of weerstand. Daar
speelde mee dat het programma, gelet op ook de veroudering die bij onze cliënten optreed, te vol
werd gevonden. Het kernteam heeft in 2018 gekozen om de vakantie dichter bij huis te houden,
namelijk op een vakantiepark in Reeuwijk. Dit had tot voordeel dat er afwisseling van assistenten
(waar nodig) kon plaatsvinden, er meer assistenten bij betrokken waren en ook meer cliënten uit de
dagbesteding gingen deelnemen. Er werden minder activiteiten georganiseerd, maar de activiteiten
2

Voor meer informatie over Gentle Teaching zie o.a.: www.gentleteaching.nl en www.kareldecorte.be.
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die plaats vonden konden maximaal begeleidt worden omdat ook vrijwilligers en niet in de huisjes
aanwezige assistenten, gelet op de woonafstand mee konden gaan. Het hoogtepunt was de zgn.
Bonte Avond. Door de locatie was het mogelijk om ook ouders, verwanten en vrienden uit te
nodigen. Dit resulteerde in een groot feest waar nog veel over is nagepraat.
Belangrijk was echter dat we zagen dat het voor de cliënten beter verliep dan in vorige jaren.
Vandaar dat besloten is om ook dit concept in 2019 door te zetten.

Zorgplan
In 2017 is het ECD over de volle breedte ingevoerd. In 2018 zijn op basis van de eerste ervaringen
aanpassingen doorgevoerd en wordt op een gestandaardiseerde wijze gewerkt. Voor assistenten en
verantwoordelijken biedt het ECD de mogelijkheid om snel te zien hoe de zorg op dagelijkse basis
wordt toegepast en op welke wijze het zorgplan invulling krijgt.
De Ark heeft mentoren die verantwoordelijk zijn voor het formeel doorlopen van het zorgplan.
Centraal 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 (e-mail) 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
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). In 2018 is er met betrekking tot 1 cliënt overleg geweest tussen de
ouders, de orthopedagoog en de verantwoordelijke binnen de Ark over de grenzen van het nemen
van vrijheidsbeperkende maatregelen voor desbetreffende 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
8

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 sinds
2017 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 2018 5 klachten geregistreerd.
Aard melding
Bejegening
Niet adequate
verzorging of
begeleiding
Klimaatbeheersing
Communicatie en
overdracht
Agressie andere
huisgenoot
Totaal

2018
1
1

2017
0
11

2016
0
5

2
1

0
1

0
2

0

0

1

5

12
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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 bejegening en begeleiding, en om de
klimaatbeheersing. Met name dit laatste is gevoed door de hittegolf deze zomer, die voor de Ark in
een aantal vertrekken leidde tot nauwelijks aanvaardbare temperaturen. Daarbij zijn
noodmaatregelen getroffen, maar uit de evaluatie bleek dat deze voor de middellange termijn geen
oplossing bieden. Door assistenten en ouders/verwanten is nadrukkelijk gevraagd om hier in 2019
passende oplossingen voor aan te bieden.
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.

Incidentmeldingen (MIC)
Meldingen
Val incidenten
Medicijn incidenten
Subtotaal
Agressie incidenten
Subtotaal
Overige meldingen
Subtotaal
Totaal

2018
WO 3
DB 1
WO 22
DB 0
22
WO 33
DB 7
40
WO 4
DB 1

2017
0

2016
0

WO 11
DB 1
12
WO 47
DB 1
48
WO 0
DB 0

WO 12
DB 0
12
WO 37
DB 42
79
WO 3
DB 3

5
71

0
60

6
97

9

Een evaluatie van het ECD eind 2017 heeft geresulteerd in een vereenvoudiging van de registratie
Het nieuwe sjabloon werkt beter (korter en sneller), zo is de conclusie in 2018. Zaken die nu worden
gemeld, worden goed gemeld. De meldingen zijn doorgesproken op de kwaliteitsoverleggen die
periodiek plaats vonden. M.b.t. de val incidenten betrof het 1 cliënt in een korte tijdspanne. Hier is
extra aandacht besteed aan de wijze waarop fysieke ondersteuning hoort te gebeuren. Daarna heeft
geen val incident meer plaatsgevonden. M.b.t. de medicijnincidenten ging het in de meeste situaties
om het niet tijdig innemen van medicijnen. In 2018 is opnieuw gekeken met het team naar de wijze
van aftekening en communicatie/overdracht. Ook zijn in het verstrekkingenproces met de apotheker
nadere afspraken gemaakt. De agressie incidenten zijn herleidbaar tot enkele cliënten. Daarbij is bij
de besprekingen gekeken naar het patroon dat de agressie veroorzaakt. Dit heeft geleid tot
aanpassing van de dagstructuur van betreffende cliënten en wijze van begeleiding. Bij de overige
meldingen gaat het met name om situaties rondom het taxivervoer. Het feit dat taxi’s te laat cliënten
ophalen of wegbrengen levert voor de cliënt regelmatig stressvolle situaties op.
Bij het woonteam is in een teamoverleg extra aandacht geweest voor MIC-meldingen met als input
een verslag van een medewerker die de opleiding Social Work volgt. Door middel van stellingen zijn
de dilemma’s rondom het melden aan bod gekomen.
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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 in november een ouderavond. Dit jaar
stond de aanpak van het project rondom ‘Gentle Teaching centraal. Daarnaast is gesproken over
de klimaatbeheersing en de huisvesting. Vanuit eerdere overleggen met het OVB en de ouders
was gevraagd om een verbetering van de communicatie- en informatievoorziening. Hierop is
door de leiding van de Ark geïnvesteerd in o.a. het sneller via mail/nieuwsberichten onder de
aandacht brengen van ontwikkelingen en door een duidelijkere invulling van de rol van mentor
als eenduidig aanspreekpunt voor ouders/verwanten. Tijdens de ouderavond werden deze
ontwikkelingen positief beoordeeld.
Binnen de Ark als gemeenschap wordt elke 3 jaar een Cliëntervaringsonderzoek gehouden. Zo ook in
2018. Belangrijke uitkomsten en vervolgstappen:
• De cliënten zijn in zijn algemeenheid tevreden over het Wonen en de Dagbesteding. De
gemiddelde cijfers waren (combi pictogrammen en getallen)
o Wonen 7,8
o Dagbesteding 8,7
o Begeleiding 8,3
o Vrije tijd 7,5
• Uit de rapportage blijkt dat cliënten dagbesteding op een aantal aspecten relatief vaker positief
oordelen over de begeleiding dan cliënten wonen. Het gaat dan om tijd en begrip van
begeleiders en om de aspecten die te maken hebben met zelfstandigheid, het stimuleren van
eigen keuzes en nieuwe dingen leren. Waarschijnlijk spel daarbij he onderscheid in soort of vorm
van begeleiding een rol: Het is aannemelijk dat begeleiding bij dagbesteding meer gericht is op
dergelijke aspecten dan begeleiding bij wonen.
• Om de tevredenheid verder te verhogen is in 2018 is besloten om meer te investeren in de wijze
waarop aandacht gegeven wordt aan de individuele wensen van de cliënten en de bejegening
(project ‘In liefdevolle handen’).
• Een ander traject dat loopt om tot een hogere tevredenheid te komen is het eerder genoemde
project ‘Totale Communicatie’.
• Cliënten willen meer direct betrokken worden bij de bespreking van het Zorgplan.
• Cliënten vragen om meer aandacht te geven aan de invulling van hun vrije tijd. Hierop is
afgesproken dat er meer aandacht komt om ontwikkel gestuurd met de cliënten te werken zodat
dit meer ruimte biedt voor de invulling van activiteiten in hun vrije tijd.
• De Ark doet bewust minder gemeenschappelijke activiteiten en kiest voor een meer individuele
benadering. Voor zover uit het onderzoek is op te maken wordt dit gewaardeerd.
• Er worden verbeteringen gevraagd op facilitair gebied. Daarbij gaat het o.a. om de
klimaatbeheersing, schoonmaak en inspraak in de keuze van het eten.
• Ook willen de cliënten graag dat er nieuwe huisvesting komt.
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Activiteiten

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 maart 2019 voor een tweede
keer gehouden is. Het festival is een coproductie van mensen met en zonder verstandelijke
beperking. Het is een spetterend en succesvol feest geweest met muziek, theater en, kunst. Een
aantal cliënten heeft ook actief deelgenomen aan de activiteiten zelf.
• De dagbesteding kent een Bloemenproject waarbij de cliënten actief zijn in de hele cyclus die
leidt tot het creëren van een bloementuin. Vervolgens worden de bloemboeketten aan
particulieren en bedrijven verkocht. De cliënten bezorgen dan, onder begeleiding, de bloemen
bij de bedrijven.
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•
•
•
•
•

Regionale ontmoetingsmomenten tussen de Arken in Vlaanderen en Nederland. Cliënten zijn o.a.
een dagje naar de Arken in Moerkerke en Haarlem geweest.
Deelname aan NL Doet. Samen met vrijwilligers heeft een aantal cliënten nieuwe veilige
betegeling aangebracht onder de schommels in onze tuin.
Een ‘Klussendag’. Een dag waar vrijwilligers, ouders en cliënten samen allerlei klusjes en
reparaties in de huizen gingen uitvoeren.
Meedoen aan de Lentefair in de Goudse Hout en 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 heeft deelgenomen aan
catechisatie lessen.
Een pannenkoekenavond samen met mensen uit de christelijke geloofsgemeenschap ‘De Veste’
in Gouda.

Ontwikkelpunten
In haar kleinschaligheid heeft de Ark toch een breed palet aan zorgbehoeften. Er is sprake van een
heterogene zorggroep. Leeftijden differentiëren (van 21-76 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. In 2017 is een
traject op gang gebracht om gerichte aandacht te besteden aan de individuele zorgbehoeften van de
cliënten. In 2018 is dit doorontwikkeld en heeft geleid tot een aantal grote kwaliteitsprojecten die
erop gericht zijn om assistenten een gemeenschappelijke basis mee te geven waarop men elkaar kan
aanspreken en helpen. Het denkkader Gentle Teaching in de praktijk brengen is een uitdaging. Maar
we zien eind 2018 al de eerste effecten hiervan.
In 2018 is ook aandacht besteed aan de wijze van rapporteren in het ECD. Geconstateerd is dat er de
nodige verschillen waren in de beschrijvingen van de gebeurtenissen en de zorgplannen. Ondanks
deze aandacht en verbeteringen blijft het moeilijk om tot een uniforme werkwijze te komen. Het
vergt tijd en soms is het niet mogelijk hier de prioriteit te leggen i.r.t. tot andere zorgactiviteiten.

Verslag viering door
werkmakker Paul

13

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 is er een aantal momenten waarop teamreflectie plaatsvindt.

Groot Team Overleg (GTO).
Dit overleg wordt eens in de maand gehouden. Enkele keren per jaar wordt dit overleg benut voor
speciale thema’s, zoals een ontruimingsoefening. Elk overleg kent een bepaald thema. In 2018 zijn
o.a. de volgende thema’s aan de orde geweest:
• Kwaliteit binnen de Zorg: het proces dat geleid heeft tot een ‘nieuwe stijl ‘ kwaliteitsrapportage
is besproken. Daarbij is aandacht besteed aan teamreflectie en omgang met elkaar en de
cliënten.
• Ark vakantie: Zoals eerder aangegeven is er in 2018 gekozen voor een nieuwe aanpak. Deze is
met alle assistenten doorgenomen en waar nodig bijgesteld.
• Ervaringen ECD: Dit is meerdere malen aan de orde geweest. Er is gesproken over de
handleidingen en de wijze waarop die beschikbaar gesteld worden, het gebruik van de
berichtenbox en welke gegevens de mentoren beheren en aanpassen, en wat de andere
assistenten moeten doen.
• Rapportage: Er is een aparte workshop over rapporteren gegeven. Daarbij is ook een ‘zakboekje’
met voorbeelden en richtlijnen uitgereikt.
• Voeding en gezondheid: In 2018 is gesproken over het voedingspatroon van onze cliënten.
Daarbij is gekeken naar gezonde voeding, gedoseerde voeding en het ervaringsgevoel dat
cliënten hebben bij het eten. Bewegen is ook een belangrijk punt. 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: Er is een inventarisatie gemaakt van de wensen rondom scholing. In 2018 is het
scholingsplan besproken. Dit is een mix geworden van individuele en algemene scholing.
• Gemeenschapsactiviteiten: De voorstellen voor de activiteiten, en de wijze waarop door cliënten
de activiteiten ervaren worden, zijn geëvalueerd en op basis hiervan is een nieuwe
activiteitenkalender gemaakt en besproken..
• (Internationale) vrijwilligers: Besproken is hoe deze het best kunnen worden ingezet in
ondersteunende taken voor de cliënten en huisgenoten.
• Communicatie en informatie: De Ark wil samen met de cliënten naar buiten treden. Laten zien
dat je je plaats hebt in de (Goudse) samenleving.
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Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
In 2018 is geen MTO gehouden. Deze is begin 2019 uitgevoerd. Wel is in 2018 in de team overleggen
gesproken over een aantal onderwerpen die als verbeterpunt in het in 2017 gehouden MTO zijn
genoemd. Dit waren:
• Afstemming met collega’s
• Interne communicatie en informatie naar de werkvloer
• Betrokkenheid van de verantwoordelijken
• Behoefte aan scholing
• Uitdragen identiteit en missie
Vanuit het kernteam is hier verder invulling aan gegeven. Zo is de informatiestroom naar de
assistenten, maar ook naar anderen die bij de Ark betrokken zijn, bekeken en er wordt nu meer
gericht informatie verspreid.
Door een meer centrale rol van de mentoren zijn deze een beter aanspreekpunt voor de collega’s,
ouders en verwanten geworden. Dit heeft ook positieve gevolgen gehad voor de werkverdeling
tussen de verantwoordelijken Wonen/ Dagbesteding en de mentoren.
Voor 2018 is een scholingsprogramma vastgesteld dat ook gemonitord wordt door de
verantwoordelijken. Wat nog aandacht behoeft, is het gegeven dat niet iedereen zijn individueel plan
heeft opgestart of tijdig afgerond. Conclusie vanuit het kernteam is dat in de toekomst hier eerder op
gestuurd moet worden, zodat aanpassingen tijdig kunnen plaatsvinden.
Het uitdragen van de identiteit en missie is een punt dat al jaren speelt. Dit heeft te maken met een
veelheid aan ideeën en meningen hoe dit kan worden ingevuld, en de realiteit dat er weinig tijd en
ruimte is, gegeven de huidige algemene structuur en financiële kaders van de zorg. Desalniettemin is
dit een terugkerend punt in de onderlinge gesprekken. Voor de Ark is het heel belangrijk om haar
identiteit en missie te bewaken en zich daarin te profileren in woord en daad. Dit is namelijk de
essentie waarom wij een ‘Ark’ zijn als onderdeel van een internationale gemeenschap.

Assistentendag
Jaarlijks wordt in een informele setting een assistentendag gehouden. In 2018 was het thema
‘Verbinding’. Door Karel de Corte werd een workshop gegeven waar het denkkader van Gentle
Teaching centraal stond. Aan de hand van o.a. door de assistenten aangedragen casuïstiek werd
gekeken wat deze manier van zorg invullen inhield en hoe je daar zelf in de praktijk mee kan gaan
werken. Belangrijk was om die dag te achterhalen of er voldoende draagvalk was om Ark-breed deze
aanpak te introduceren en onderdeel te laten worden van onze gemeenschappelijke zorg. Na afloop
bleek er een breed draagvlak te zijn voor het gaan werken aan de hand van dit kader. Dit heeft geleid
tot het project ‘In liefdevolle handen’

Supervisie
In de loop van 2018 is het traject om elke maand een supervisie bijeenkomst te laten plaatsvinden
stopgezet. Dit kwam enerzijds doordat de orthopedagoog niet meer beschikbaar was en er ook niet
direct vervanging kon worden gevonden. Anderzijds omdat vanaf de zomer we besloten hebben om
de hiervoor gereserveerde uren te gaan besteden aan het project rondom Gentle Teaching. Ook hier
wordt op basis van cliënt casuïstiek zorgaanpak en bejegening besproken.

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.
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Daarnaast kent de Ark (net als nagenoeg alle 150 internationale Ark gemeenschappen) een
programma waarbij jonge internationale vrijwilligers gedurende een jaar komen inwonen en werken.
In 2018 ging het om drie vrijwilligers, die via ESC 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 2018 weer een van de hoogtepunten van het
met elkaar ‘vieren’ geweest.
In 2018 is ook een Nederlandse vrijwilliger bij de Ark ingetrokken. Zij is ook op bovengenoemde
werkzaamheden ingezet en draagt op een waardevolle manier bij aan de gemeenschapsactiviteiten
en vieringen.

Overige zaken
Mandaat
De Ark kent een eigen manier om haar strategische doelstellingen te bepalen. Veel Ark
gemeenschappen, waaronder ook die in Gouda, maken eens in de vier jaar een mandaat. Aan
iedereen binnen de gemeenschap (huisgenoten, werkmakkers, ouderverwantenbestuur,
medewerkers, vrijwilligers en ‘vrienden’) wordt gevraagd hoe deze de Ark over 5 jaar zou willen zien
functioneren. En welke prioriteit hij ziet. Een ad hoc commissie die bestaat uit de regionaal
coördinator van de Ark Vlaanderen/Nederland, een bestuurslid en een lid van de gemeenschapsraad,
verwerkt de input tot een mandaatdocument. Hierin staan de onderwerpen die men prioriteit wil
geven en waar aan de directie en bestuur gevraagd wordt om dit de komende jaren te gaan
uitvoeren. In het laatste kwartaal van 2018 is dit mandaat vormgegeven en vanaf 2019 ingegaan. In
dit mandaat worden uitdrukkelijk een aantal kwaliteitszaken geadresseerd. Samengevat zijn deze:
• Pak op korte termijn de huisvesting aan zodat meer huisgenoten onthaald kunnen worden.
• Betrek meer mensen in de ontwikkelingen van de gemeenschap. Vergroot de transparantie en
versterk en verbreed de interne communicatie.
• Bied voedsel en inspiratie, tijd en ruimte zodat de identiteit van De Ark blijvend beleefd kan
worden.

HKZ
In 2018 heeft een hercertificering plaats gevonden. Tijdens de eerste audit bleek dat de Ark v.w.b. de
uitvoering op orde was, maar dat met name op het gebied van governance en risico beoordeling
onvoldoende aantoonbaar was dat dit gebeurde conform de normen. Dit heeft in het tweede
kwartaal van 2018 geleid tot een inhaalactie waarbij de kwaliteitscyclus en verantwoording opnieuw
ingericht is. Zowel bestuur als kernteam hebben een risico analyse uitgevoerd en daarvan de
resultaten vastgelegd. Vervolgens heeft dit geleid tot prioriteitsteling in de uitvoering en de wijze van
rapporteren. Dit palet aan maatregelen was voor de auditor voldoende om medio 2018 het
certificaat af te geven.
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Natuurlijk ging het hierbij niet alleen om het certificaat. Belangrijker nog was dat zowel bestuur als
kernteam afspraken gemaakt hebben over een gestandaardiseerde manier van kwaliteitsbewaking
op zowel de zorg, aansturing als bedrijfsvoering.

Samenwerking
De Ark is een kleinschalige zorginstelling die bewust kiest om vanuit een regiefunctie een aantal
taken bij derden te beleggen. De belangrijkste zijn:
• Gemiva-SVG Groep: personeel en salarisadministratie, P&O advies. ARBO diensten, opleidingen,
BHV/brandveiligheidstrainingen, vertrouwenspersonen.
• Ipse de Bruggen: orthopedagoog, expertonderzoeken, zorgexpertise
• ITZZ: ICT
• Administratiekantoor Reparon: financiële administratie
Op periodieke basis vindt overleg plaats over voortgang, kwaliteit van de dienstverlening en
ontwikkelingen in het taakgebied.
****

We zijn misschien niet allemaal geroepen om grote dingen te doen
die de krantenkoppen halen,

maar we zijn allemaal geroepen om lief te hebben
en geliefd te zijn, waar we ook zijn.
We zijn geroepen om open te zijn en in liefde te groeien en zo leven
aan anderen te geven,

vooral aan mensen in nood.
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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 (tot 1 januari 2019)
Dhr. E. van Driel
penningmeester (tevens waarnemend voorzitter vanaf 1
januari 2019)
Dhr. H. Heukensfeldt Jansen
algemeen lid
Mevr. S . van Leeuwen
algemeen lid
Mevr. G. van der Breggen
secretaris (geen bestuurslid)
Cliëntenraad
De medezeggenschap voor cliënten is in De Ark georganiseerd via:
1. Het ouder- en verwantenbestuur (OVB)
• Dhr. B. Busse
voorzitter (tot 1 mei 2018)
• Dhr. B. de Vroom
interim voorzitter (vanaf 1 mei 2018, m.i.v. 1 april 2019
voorzitter)
• Mevr. M. Leyte
• Dhr. A. van Iterson
2. De cliëntenvergadering (makkervergadering, huisavond)
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Bijlage 2: Reflectie Raad van Bestuur
Het afgelopen jaar is er door de gehele organisatie hard gewerkt om de kwaliteit van onze zorg en
dienstverlening aan onze cliënten te behouden en - waar dit nodig was - te verbeteren. Ook binnen
het kernteam en de Raad van Bestuur heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor wat betreft het
beschrijven en cyclisch uitvoeren van de evaluaties. Door de grote inzet die door iedereen is geleverd
is het bestuur tevreden met de behaalde resultaten en heeft het vertrouwen in de weg die De Ark is
ingeslagen.
We zien een verbeterd ECD 3 dat de betrokkenheid van de cliënt beter beschrijft. Het project ‘In
Liefdevolle handen’ heeft inzichtelijk gemaakt hoe de cliënt betrokken kan worden bij zijn eigen
zorgplan. De bejegening van de cliënt door de zorgverlener en de interactie tussen zorgverlener en
cliënt staat daarbij centraal. Tevens zijn procedures t.a.v. klachten en incidenten door middel van het
EDC beter te monitoren en af te handelen. Naast de introductie van Gentle Teaching is er meer
aandacht voor een individuele benadering en wordt er door het project ‘Totale communicatie’
bewust(er) aandacht besteed in het verstaan van en communiceren met onze cliënten. We zien dit
als belangrijke schakels in het verbeteren van onze zorgkwaliteit en het optimaliseren van
tevredenheid van onze cliënten.
In 2018 is er binnen Ark Gouda uitgebreid aandacht besteed aan het mandaat, een procedure die
elke vier jaar wordt herhaald. Alle betrokkenen binnen de hele organisatie zijn in uitvoerige sessies
bevraagd door een daartoe samengestelde commissie. Ook het bestuur was in deze commissie met
een afgevaardigde vertegenwoordigd. Tijdens de gesprekken zijn tal van onderwerpen aangedragen,
besproken en geëvalueerd in het kader van De Ark in 2024. Deze bevindingen zijn in een
bestuursvergadering gedeeld met het bestuur. De volgende verbeterpunten/aanbevelingen zullen
dan ook deel uit maken van het beleid voor de komende jaren:
• Het vergroten van de huisvesting zodat er meer cliënten onthaald kunnen worden;
• Het streven naar optimale transparantie en versterken en verbreden van de interne
communicatie;
• Voldoende aandacht en inspiratie zodat de identiteit van De Ark blijvend beleefd wordt.
In 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgelegd. Door een jaarplanning
en structureel terugkerende agendapunten komen lopende kwaliteitsthema’s terug binnen de
bestuursvergaderingen. We streven naar een cyclische manier van werken en spannen ons in om een
en ander het komende jaar verder te verbeteren. Belangrijk aandachtspunt is de opvolging van
bestuursleden waarvan de maximale zittingsduur is verstreken, in het bijzonder voorzitter en
penningmeester, zodat kwaliteit en diversiteit ook binnen het bestuur gewaarborgd blijft.
E. van Driel
Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur De Arkgemeenschap regio Gouda

3

ECD = Electronisch Cliënten Dossier
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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 drie ouders van cliënten.
Doel van het bestuur de belangen te behartigen van de cliënten van de Ark.
Stichting De Ark gemeenschap Regio Gouda (De Ark Gouda) is een kleine leefgemeenschap voor
mensen met en zonder verstandelijke beperking en is een onderdeel van een wereldwijde L’Arche
organisatie met 150 leefgemeenschappen in 40 landen.
Vanuit de visie VERSCHILLEN VERRIJKEN kunnen we van elkaar leren en een ieder in zijn eigen
waarden laten.
Waarbij de begeleiders de cliënten assisteren in hun dagelijkse leven.
Hierbij dient het Kwaliteitskader Zorg als instrument om de kwaliteit van zorg te kunnen toetsen.
Als Ouderverwanten Bestuur hebben we in 2018 afscheid moeten nemen van de voorzitter. Het
vinden van nieuwe kandidaten in het bestuur heeft uiteindelijk op het einde van het jaar 2018 een
nieuw lid opgeleverd.
2. Kwaliteitsrapportage 2018:
Het Kwaliteitsrapportage 2018 is een uitgebreid rapport geworden en wordt door het bestuur
gebruikt om de kwaliteit van de zorg te beoordelen.
In het verslag worden de volgende punten benoemd welke goed gaan:
• Het opstarten van het project ’In liefdevolle handen’ waarbij bejegening zowel naar de cliënt als
naar elkaar centraal staat.
• Opstart ’Totale communicatie’ een project om communicatie te bevorderen met behulp van
gebaren, picto’s en mimiek.
• Het breed invoeren van het ECD programma waarin medewerkers dagelijks rapporteren, zodat
overdrachten beter verlopen.
• Er heeft een hercertificering plaats gevonden, na enige aanpassingen heeft dit geresulteerd dat
medio 2018 het certificaat is afgegeven.
• Ook is dit jaar meer aan PR gedaan en is men meer naar buiten toe gericht. Hierdoor zijn er meer
vragen gekomen naar logeerplekken.
• Het levert ook sponsorgelden op wat goed gebruikt kan worden voor aanschaf van noodzakelijke
investeringen.
• Samenwerking zoeken en kennis uitwisselen met ander zorgaanbieders.
Wat kan beter?
• Huisvesting op de huidige locatie is verre van ideaal, de leefruimte van m.n. van de Waterput is
slecht, ondanks aanpassingen en het vernieuwen van het meubilair.
• Er wordt nog naarstig gezocht voor een duurzame oplossing.
• De klimaatbeheersing van het gebouw heeft dit jaar geleid tot twee klachtenmeldingen. Hierin
moet geïnvesteerd worden.
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•
•

Communicatie blijft ook dit jaar op de agenda staan. Het tijdig informeren en transparantie is een
vereiste voor het vertrouwen in elkaar en in de Ark. Het afgegeven Mandaat zal de leidraad
hierin zijn.
Het beschikbaar stellen van het ECD programma aan ouders/verwanten, zodat uitwisseling van
informatie direct opgevraagd kan worden. Cliënten willen meer betrokken worden. Pas na 2020
weer herbezien.

3. Conclusie:
Voor een kleine organisatie als de Ark is, zijn er flinke stappen gemaakt in de kwaliteit van zorg.
Dit verdient een grote pluim voor de inzet van het hele team.
Belangrijk punt is de aandacht VOOR de cliënt en de motivatie om te investeren in de bejegening
naar de huisgenoten en werkmakkers maar ook naar elkaar.
Bas de Vroom
Voorzitter Ouderverwantenbestuur De Arkgemeenschap regio Gouda
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