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Aanleiding
Het Vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is in 2017 landelijk ingevoerd. Het kader bestaat
uit vijf onderdelen, namelijk de drie Bouwstenen, een Kwaliteitsrapport en Externe visitatie. Dit
rapport is daarmee het vierde onderdeel in dit kader en 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 en werkmakkers.
Het kwaliteitsrapport verbindt de ervaringen van de drie bouwstenen waar het Kwaliteitskader op
berust:
•

•

•

Een verzorgd proces rond de individuele huisgenoot/werkmakker borgen: daartoe in dialoog
vaststellen welke ondersteuning nodig is, alert zijn op gezondheidsrisico’s en op kwaliteit van
bestaan;
Leren van onderzoek naar de ervaringen van huisgenoten en werkmakker: overzicht maken
van inzicht uit dat onderzoek en in afstemming met de Ouderverwanten Raad 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 huisgenoten en werkmakkers.

Dit rapport dient als instrument voor interne verbetering. Het is gedeeld en besproken met de
medewerkers, de Ouderverwanten Raad, de bestuurder en de raad van toezicht. Aanpassingen naar
aanleiding van deze besprekingen zijn opgenomen in dit verslag.
Minimaal eenmaal in de twee jaar wordt het Kwaliteitsrapport volgens het Kwaliteitskader tijdens
een Externe Visitatie besproken met partners binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Het rapport
over 2019 is besproken met kwaliteitsmedewerkers van Profila Zorg. De resultaten van deze
bespreking zijn toegevoegd aan dit verslag.
Het Kwaliteitsrapport wordt openbaar gemaakt en dient daarmee als instrument voor externe
verantwoording.
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Beste lezer,
Kwaliteit is een kernbegrip binnen onze leefgemeenschap. Als ik zie hoe wij, impliciet of expliciet
hiermee bezig zijn dan voel ik, als gemeenschapsverantwoordelijke, gepaste trots. Elk jaar weer
neem ik waar dat we als gemeenschap beter op elkaar inspelen en steeds meer passende manieren
vinden om te communiceren met elkaar en onze cliënten, die wij -ook in deze rapportagehuisgenoten (wonen) en werkmakkers (dagbesteding) noemen.
Gepaste trots ook op de mijlpalen die we dit jaar bereikt hebben: 25 jaar samen op weg als Ark in
Gouda. De wijze waarop we Gentle Teaching als onderdeel van ons werk hebben weten te
integreren. Gericht beleid met betrekking tot de doelgroep waar we zorg voor dragen. Een
gezamenlijk vastgesteld mandaat dat de koers van De Ark voor de komende 4 jaar bepaalt.
In De Ark willen we samen het leven ‘vieren’. Vieren kun je alleen als je weet dat je het met elkaar
goed hebt. In deze kwaliteitsrapportage laten we hier een aantal voorbeelden van zien. Aan de ene
kant de rationele constateringen, en aan de andere kant de activiteiten die ons tot ‘gemeenschap’
maken. Kortom, een Ark die op koers ligt en in staat is om de kwaliteit te bieden waar onze
huisgenoten, werkmakkers, ouders en verwanten, assistenten en andere direct betrokkenen om
vragen.
Ik wens u veel leesplezier.
Fred van Setten
Directeur/Gemeenschapsverantwoordelijke
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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 heeft 11 woonplekken en 1 logeerplek aan mensen met een verstandelijke beperking
waar 24 uurs zorg wordt geleverd. Daarnaast biedt De Ark dagbestedings-activiteiten aan voor
mensen met een verstandelijke beperking. Deze activiteiten vinden plaats in het Creatief Ateljee en
in twee buitengroepen van 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. Om deze reden spreken we zelf liever niet over cliënten, maar 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 38 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 tweede Ark in
Nederland van start gegaan die een tuinderij heeft en in april 2019 haar eerste bewoners met een
verstandelijke beperking mocht ontvangen. De Ark Gouda en Ark Haarlem zijn onderdeel van de
regio Vlaanderen – Nederland.
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Schets van de organisatie
Cliënten
De Ark heeft in 2019 11 cliënten wonen (WLZ, zorg in natura) en twee cliënten met een
logeerarrangement (PGB). Zeven cliënten maakten gebruik van de eigen dagbestedingsfaciliteiten,
vier cliënten ontvingen de dagbesteding (gedeeltelijk) bij een andere aanbieder. Daarnaast leverde
De Ark dagbesteding aan negen externe cliënten. De opbouw ultimo 2019 is als volgt:
Product
ZZP VG inclusief
dagbesteding
ZZP VG exclusief
dagbesteding
ZZP VG, dagbesteding
via onderaanneming
Dagbesteding via PGB
Logeerarrangement en
dagbesteding
Aantal cliënten

Cliënten ZZP 3-4
3

Cliënten ZZP 5-6
4

Totaal
7

0

2

2

2

9

2

6
2

3
0

9
2

13

9

22

Personeel
De Ark heeft gemiddeld 12 fte aan vast personeel (inclusief urencontractanten). Daarbij is de
onderverdeling: wonen (6,5 fte), dagbesteding (2,5 fte) en management/ondersteuning (3 fte).
In 2019 waren er veertien vrijwilligers actief betrokken. Het ziekteverzuim was 4,3% (exclusief
zwangerschappen).

Inrichting
Het bestuur van Stichting Ark Gemeenschap 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 de dagelijks leiding, het zogeheten kernteam. Binnen het
secretariaat zijn verschillende staffuncties ondergebracht.
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Vanwege de geringe omvang heeft De Ark geen ondernemingsraad. Het aantal werknemers is lager
dan de wettelijke verplichting daartoe. Wel is er iedere vier weken een regulier werkoverleg met alle
assistenten. In dit overleg komen zaken en kwesties aan de orde die de gehele gemeenschap
betreffen. Tevens vind er eens per jaar een algemeen personeelsoverleg plaats, zonder
gemeenschapsverantwoordelijke, waarin medewerkers zaken die zij van belang achten met elkaar
kunnen bespreken. Eventuele verbeteracties worden besproken in het kernteam en meegenomen in
de verbetercyclus van De Ark.
Het bestuur en de directie worden tevens geadviseerd door de Gemeenschapsraad (namens
assistenten, vrienden en vrijwilligers). De Gemeenschapsraad heeft opdracht het
gemeenschapsaspect te bevorderen en te garanderen en de lange termijn visie uit te werken. Zij
vervult een centrale functie in het bewaken van de Identiteit en Missie van De Ark.
De rol van cliëntenraad is binnen De Ark ingevuld door de Ouderverwanten Raad (OVR). Een
vertegenwoordiging vanuit ouders en verwanten die, conform de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen, betrokken is bij beleid en besluitvorming door bestuur en directie.
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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 van de huisgenoten en werkmakkers centraal. De veranderingen die in 2018
zijn gestart op het gebied van de vrijetijdsbesteding, waarbij we in gemeenschapsverband steeds
meer aan zijn gaan sluiten op het dagritme en de individuele wensen en behoeften, waren succesvol
en deze hebben we in 2019 gecontinueerd.
In haar kleinschaligheid heeft De Ark een breed palet aan zorgbehoeften. Er is sprake van een
heterogene groep. Leeftijden differentiëren (van 19-55 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.

Doelgroepenbeleid
Om te borgen dat De Ark ook op de langere termijn zorg op maat kan blijven leveren is in 2019 in
beeld gebracht wat de ontwikkelingen zijn van onze bewoners- en dagbestedingsgroepen. In
september 2019 heeft De Ark een doelgroepenbeleid vastgesteld. Daarbij is gestart met een aantal
constateringen:
•
•
•
•
•

De doelgroep kent een natuurlijke veroudering waarbij de zorgzwaarte zal toenemen. Bij enkele
bewoners leidt dit al tot een zwaardere inzet van personeel en middelen.
De woongroepen zijn te klein in omvang om op termijn financieel gezond te blijven draaien.
De huisvestingsruimte zal aangepast moeten worden om op termijn De Ark aantrekkelijk te
houden voor nieuwe aanvragen van mensen met een verstandelijke beperking.
De dagbestedingsactiviteiten zullen bij de huidige (verouderende) groep leiden tot een
verschuiving van product- naar talentgericht werken.
Er is een toenemend tekort op de arbeidsmarkt van zorgmedewerkers.

Vanuit zijn historie is De Ark in 1994 gestart met een heterogene groep mensen met een
verstandelijke beperking die voor een deel ook nu nog in De Ark woont. De afgelopen jaren is steeds
meer behoefte gekomen aan een doelgroepenbeleid, waarin de (contra)indicaties voor het wonen en
werken bij De Ark zijn vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid bij de intake van nieuwe zorgvragers en
draagt bij aan het formeren van passende groepssamenstellingen.
De Ark kent een eigen plaats in de wereld van de zorg in Nederland. Zij zal ook in de komende jaren
haar identiteit behouden en kenbaar maken aan de omgeving. Het is onontkoombaar dat De Ark
naar grotere woongroepen moet. Daarmee wordt continuïteit geboden vanuit een gezonde
financiële huishouding met voldoende ruimte om gemeenschapsleven met een christelijke signatuur
aan te bieden. Hierop zullen de huisvesting en het medewerkersbestand in lijn worden gebracht.
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Momenteel zijn er 11 woonplekken en 1 logeerplek. Op de middellange termijn zullen er twee
woongroepen in de zorgzwaarte klassen 3-6 komen met totaal 15 woonplekken en 1 logeerfaciliteit.
De Ark kiest zowel bij het wonen als de dagbesteding ook de komende jaren voor een heterogeen
aanbod. Dit past ook bij ons motto ‘Verschillen Verrijken’. Echter zal, zoals eerder beschreven, er bij
de intake kritisch gekeken worden of de zorgvraag aansluit bij het doelgroepenbeleid en de
bestaande groepssamenstelling. De Ark richt zich in haar doelgroepenbeleid op de jongere
doelgroep. Uiteraard zetten wij ons in om kwalitatief goede zorg aan iedereen te blijven leveren, ook
aan de ouder wordende huisgenoten. Onder meer door gerichte scholing en de inzet van niet
structurele middelen. Er zullen echter geen structurele medische zorgvoorzieningen in de
woonlocatie zijn, zoals tilliften en aangepaste slaapkamers. Wel wordt ingezet op een aantal
slaapvertrekken die ingericht zijn voor gebruik van een rolstoel. Zodra de geboden zorg in De Ark
ontoereikend wordt, zal er in samenwerking met de huisgenoot en wettelijk vertegenwoordiger
gezocht worden naar een alternatieve woonplek gericht op de voor de huisgenoot noodzakelijke
(medische) zorg.
Ten aanzien van de dagbesteding ligt de focus in het doelgroepenbeleid op een uitbreiding van de
inzet in de tuinprojecten.
De inzet en professionaliteit van het personeel sluit aan bij de zorgvraag van de huisgenoten en
werkmakkers. Kennis en vaardigheden worden bijgehouden en zijn gebaseerd op het denkkader van
Gentle Teaching. Hiertoe blijven de kernwaarden (zorg-gemeenschap-spiritualiteit) de basis om met
elkaar te werken en te leven.
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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
huisgenoten en werkmakkers te praktiseren. Gekozen is voor het kader van de ‘Gentle Teaching’ 1.
Ieder mens verlangt naar een relatie waarin hij zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelt. Deze
relatie noemen we in Gentle Teaching 'companionship'. Hoewel ieder mens naar een dergelijke
relatie verlangt, zijn er veel mensen met bijzondere kwetsbaarheden die zich niet veilig, geliefd,
liefdevol en verbonden voelen met anderen. In de begeleiding is het belangrijk dat we de huisgenoot
of werkmakker leren zich voor deze companionship open te stellen. Waarom vindt De Ark dit zo
belangrijk:
• De eerste en meest belangrijke reden is dat wij van mening zijn dat iedereen er recht op heeft
zich veilig en geliefd te voelen.
• De tweede reden is dat deze relatie nodig is om iemand daadwerkelijk te kunnen ondersteunen
als hij zich emotioneel of psychisch niet goed voelt. Als we hem dan niet kunnen bereiken, kan hij
zich verliezen in zijn stress en dit uiten met gedrag waar mee hij zichzelf of anderen schaadt.
• De derde reden is dat we weten dat veel gedrag dat door de omgeving als ongewenst wordt
gezien, veroorzaakt wordt door angst en onzekerheid. Companionship maakt het mogelijk om
deze angst en onzekerheid te verminderen en daarmee ‘ongewenst’ gedrag te voorkomen.
• De vierde, maar even belangrijke, reden is dat het voor de assistenten veel prettiger is om vanuit
een liefdevolle relatie met mensen te werken, dan dat op een beheersmatige wijze geprobeerd
moet worden het gedrag van iemand in goede banen te leiden.
Gentle teaching is zowel een houding als een methode die nauw aansluit bij de Identiteit en Missie
van De Ark. Het project heeft tot en met september gelopen en de reacties hierop zijn heel positief
geweest. Er is vooraf een nulmeting geweest en uit de evaluatie kwamen de volgende bevindingen:
• De bekendheid van de uitgangspunten van Gentle Teaching nam toe van een 6,2 naar een 7,3 (op
een schaal van 10).
• Het gevoel dat men meer vaardig was om het denkkader te gebruiken nam toe van 5,6 naar 7,3.
• 93% van de assistenten vond de begeleiding, het bespreken van de casussen en het gezamenlijk
optrekken in dit traject goed en leerzaam.
• Ten opzichte van de periode voordat de coaching gegeven werd gaf 80% van de assistenten aan
dat ze beter in staat waren om met gedragsproblematiek om te gaan.
• 88 % van de assistenten geeft aan dat de scholing een betere bijdrage geleverd heeft aan de
doelstelling om te komen tot een gemeenschappelijke taal op het gebied van zorg.
• Alle assistenten geven aan dat de doelstelling van deze coaching, namelijk werken aan een
betere manier van bejegening onderling, in teams, als individu en met onze huisgenoten en
werkmakkers, geslaagd is.
• Assistenten vragen om coaching- en terugkoppelmomenten te blijven organiseren, zodat de
methodiek kan beklijven. Ook wil men ruimte om onderling casuïstiek te kunnen bespreken.
1

Voor meer informatie over Gentle Teaching zie o.a.: www.gentleteaching.nl en www.kareldecorte.be.
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‘Ik wil heel graag bewust zijn en blijven van deze positieve manier van zorg
dragen. Door gerichte teamopdrachten en reflectiemomenten in te plannen
kunnen we samen verder ontwikkelen!’ Assistent team wonen – evaluatie
Conclusie is dat het project daadwerkelijk geleid heeft tot een verandering in de wijze waarop we
zorg bieden, hier gemeenschappelijk over denken en hier ook naar handelen. Om dit te borgen zal
hier gericht aandacht aan besteed worden bij het inwerken van nieuwe medewerkers en de
reguliere overlegmomenten van assistenten.

Project ‘Totale Communicatie’
Ook dit traject is in 2018 opgestart. Dit project, dat (be)geleid wordt door een gedragsdeskundige
van een collega zorginstelling, heeft tot doel om het gebruik van totale communicatie (gebarentaal
en pictogrammen) op een uniforme wijze in te voeren in de organisatie. In 2019 is het
communicatieniveau van iedere werkmakker in beeld gebracht en zijn waar gewenst
ondersteunende middelen ingezet in de begeleiding. In 2020 zal het project uitgerold worden in de
beide woonhuizen.

Huisvesting
In 2019 is intensief gewerkt aan de realisatie van toekomstbestendige huisvesting. Sinds 2017 kent
De Ark een (groeiende) wachtlijst met voor het merendeel jongeren die zich (laten) aanmelden voor
het wonen. Ook vanuit het zorgkantoor is gevraagd om tot uitbreiding van het aantal plaatsen over
te gaan. Mede omdat men zekere risico’s ziet voor de continuïteit bij de huidige mate van
kleinschaligheid. Bovendien blijkt uit reacties van huisgenoten, ouders en verwanten, en de
assistenten dat het voorzieningenniveau van de huidige locatie aan de Warmoezierskade omhoog
moet. Met name daar waar het gaat om klimaatbeheersing en woonruimte.
De uitbreiding zorgt er voor dat we 4 extra huisgenoten kunnen ontvangen. We hebben dan ook
ruimte om inwonende assistenten en vrijwilligers een plek op locatie te bieden. Het voorzieningen
niveau wordt aangepast aan huidige en toekomstige verwachtingen. Medio 2019 is begonnen met
een eerste verkenning en een globaal programma van eisen. In 2020 moet dit leiden tot een concreet
plan dat er voor zorgdraagt dat eind 2021 deze ver/nieuwbouw wordt gerealiseerd.
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Zorgplan
De zorg rond de individuele huisgenoot/werkmakker wordt in het elektronisch cliëntendossier
beschreven in een zorgplan dat in samenspraak met de huisgenoot/werkmakker, en waar mogelijk
met de verwanten, wordt opgesteld. In het plan worden de wensen, behoeftes en ontwikkeldoelen
vastgelegd. Ook vindt er op ieder leefgebied een risico-inventarisatie plaatst. Indien gewenst wordt
er een aanvullend verzorgingsplan en/of signaleringsplan opgesteld.
Minimaal jaarlijks wordt het zorgplan samen met de huisgenoot / makker, en waar mogelijk met
verwanten, geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast is er regelmatig mondeling of schriftelijk (e-mail)
contact. De meeste ouders of verwanten hebben een directe band met De Ark. 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 2020 is de Wet zorg en dwang ingevoerd. De Ark valt als instelling hier ook onder.
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Klachtenmeldingen
De Ark heeft een in een Kwaliteitshandboek vastgelegde klachtenprocedure. Daarbij kent De Ark het
volgende uitgangspunt als het om de huisgenoot of werkmakker 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.’
Betrokkenen kunnen een ongenoegen of klacht mondeling of schriftelijk (waaronder ook email)
indienen. 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 huisgenoot, werkmakker of (wettelijk)
vertegenwoordiger worden in het ECD geregistreerd.

Klachten
Bij team/
verantwoordelijke

Klachten
Bij Klachtencommissie

Onderwerp

Q1

0

0

Q2

0

0

Q3

2

0

Groepsdynamiek dagbesteding

Q4

1

0

Groepsdynamiek dagbesteding

Totaal

3

0

Van de geuite klachten en ongenoegens zijn er na bespreking met de locatieverantwoordelijke geen
klachten blijven bestaan of ingediend bij de Klachtencommissie.
We zien een tendens dat er elk jaar minder klachten geregistreerd worden dan de voorgaande jaren.
Op zich goed nieuws. Maar omdat we de drempel van wat als klacht kan worden bestempeld wellicht
te formeel benaderen is besloten om met ingang van 2020 ook ruimte te bieden om meer informele
klachten of signalen van ontevredenheid op een apart formulier in het ECD te melden.
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Incidentmeldingen
In onderstaand overzicht zijn de meldingen van het jaar 2019 opgenomen per categorie.
Q1

Q2

Q3

Q4

Valincidenten

3

1

1

0

Medicatieincidenten

5

7

9

6

Agressieincidenten

24

16

14

17

Overig meldingen

3

5

4

2

MIM- meldingen
medewerkers

0

0

0

0

In vergelijking met 2018 is het aantal meldingen met betrekking tot valincidenten en medicatiefouten
vrijwel gelijk gebleven. Wel is er een toename van het aantal agressie-incidenten.
Hierbij speelt de veranderende zorgvraag een belangrijke rol, met name de ouder wordende cliënten
en cliënten met een sterkte behoefte aan een gestructureerde, voorspelbare woonomgeving en begeleiding. Naar aanleiding van de meldingen is op individueel niveau extra ondersteuning van de
gedragswetenschapper ingezet. Ook is een cliënt verhuisd naar een specifieke ouderenwoning.
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Cliëntervaring centraal
Binnen De Ark wordt de cliëntervaring op een brede manier ingericht. Het feit dat De Ark een
leefgemeenschap is van mensen met en zonder verstandelijke beperking, houdt in dat dagelijks de
cliëntervaring gedeeld wordt. Binnen De Ark is een aantal momenten gecreëerd om deze
cliëntervaring te delen.
Het gaat daarbij om:
• Huisgenoten en werkmakkersbijeenkomsten (wekelijks op de locatie).
• Periodiek overleg met de Ouder Verwanten Raad (3x per jaar en jaarlijks een ouderavond).
• Tevredenheidsmetingen (1 x per 3 jaar)
In 2018 heeft De Ark een extern tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle cliënten en
cliëntvertegenwoordigers. Hierbij is gebruik gemaakt van het instrument ‘Cliënten aan het woord’
van Ipso Facto. De bevindingen van dit rapport en alle voortkomende actiepunten zijn ook in 2019
onderdeel geweest van de prioriteitenlijst van De Ark. Cliënten geven De Ark als gemiddeld cijfer een
7,8. Per onderdeel is het volgende rapportcijfer toegekend:
Wonen
Dagbesteding
Begeleiding
Vrije tijd

7,0
8,7
8,3
7,2

Over het algemeen zijn de cliënten van De Ark positief over de ‘randvoorwaarden’ bij het wonen en
de zorg. Denk daarbij aan veiligheid, zeggenschap en ondersteuning bij ADL. Ook het samenleven
met andere huisgenoten en gebruik van maaltijden worden positief beoordeeld. Verbeteracties
liggen op het gebied van vrije tijd (activiteiten in de vrije tijd, zeggenschap en nieuwe dingen leren in
de vrije tijd) en de woonbegeleiding (o.a. aspecten als tijd hebben, begrijpen van cliënt, helpen met
nieuwe dingen leren).
Zoals beschreven heeft De Ark naar aanleiding van de aanbevelingen gekozen om vanaf 2018 minder
interne gemeenschappelijke activiteiten te organiseren, maar zich te richten op individuele wensen
en behoeften ten aanzien van de vrijetijdsbesteding. Hierbij werkt zij samen met lokale organisaties
als De Klup. Ook hebben assistenten van De Ark in 2019 een trainingsprogramma gevolgd op het
gebied van zorgbegeleiding (Gentle Teaching) en specifieke vaardigheden (medicatie, inclusie
hulpmiddelen) en stond het project ‘Totale Communicatie’ centraal.
Zoals eerder aangegeven hebben beide projecten aantoonbare resultaten opgeleverd. Bij het
programma Gentle Teaching is in de evaluatie door medewerkers aangegeven dat ze significant meer
kennis hebben over de methodiek en ook veel beter in staat zijn om deze uit te voeren. De Ark zal de
tevredenheid ten aanzien van de bejegening en de communicatie na afronding van beide projecten
uitvragen in het cliënttevredenheidsonderzoek bij de huisgenoten, werkmakkers en hun verwanten.
Kwaliteitsrapportage De Ark 2019
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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.
Huisgenoten en werkmakkers hun plaats geven in de directe maatschappelijke omgeving. Hierin
investeert De Ark veel tijd.
Voorbeelden zijn :
• De film ‘Walter’: Een professionele filmmaker heeft een prachtige film gemaakt over Walter, een
van onze huisgenoten met een ernstige verstandelijke beperking. Hij laat aan de hand van een
gewone dag van Walter zien hoe bijzonder het is om samen te leven en voor elkaar te zorgen. De
film ‘Walter’ is te zien op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4k3OzpridTo).
• Het Bloemenproject van De Ark Gouda: Werkmakkers zijn actief in het hele proces van de
bloementuin, van zaden tot het schikken van de boeketten. Vervolgens worden de
bloemboeketten aan particulieren en bedrijven verkocht. De werkmakkers bezorgen de
boeketten, onder begeleiding, zelf bij de bedrijven.
• Het 25 jarig jubileum van De Ark: Een groot gala waar meer dan 120 mensen aanwezig waren. Op
deze middag en avond kwam eigenlijk alles samen: huisgenoten, werkmakkers, ouders, (oud)
bestuurders, vrienden en vrijwilligers, ondernemers, een wethouder en zelfs onze Stadsdichter.
Muziek, dans, eten en er met elkaar zijn. Echt het leven met elkaar delen.
• Het samen met mensen binnen en buiten onze gemeenschap aanwezig zijn bij een uitvaartdienst
van de oprichter van De Ark, Jean Vanier.
• Het nieuwe mandaat. Op 1 januari 2019 is voor De Ark een 4 jarig mandaat
(meerjarenbeleidsplan) ingegaan. Huisgenoten leveren hier een belangrijk aandeel in, als het
mandaat klaar is wordt dit daarom feestelijk met elkaar gevierd.
Voor meer informatie: zie het hoofdstuk ‘overige zaken’.
• Regionale ontmoetingsmomenten tussen De Arken in Vlaanderen en Nederland.

Kwaliteitsrapportage De Ark 2019

16

Ontwikkelpunten
Zoals beschreven in deze rapportage is in 2019 ook verder geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorg
die we leveren. Kwaliteit in de feitelijke zorg, kwaliteit in het ‘samen-leven’.
Toch zijn er altijd ontwikkelpunten te onderscheiden. In 2019 zie je deze verschuiven naar de meer
administratieve kant. We merken dat het bijhouden en beheren van een ECD veel energie kost.
Grotere organisaties hebben hier eigen medewerkers voor. Voor De Ark is dit nauwelijks mogelijk.
Het onderhoud wordt deels uitbesteed aan externen, maar dit kost veel geld. Ook de veranderende
en complexe wet- en regelgeving, het vertalen naar een zorgvuldige uitvoering en verantwoording en
het vaak projectmatig begeleiden van de veranderingen als gevolg hiervan, vergt de nodige
menscapaciteit. Gelukkig kunnen we soms hulp van grotere zorgorganisaties in onze regio krijgen.
Hoewel deze ‘administratieve last’ wel als verzwarend wordt ervaren, heeft dit geen gevolgen voor
de kwaliteit van onze dienstverlening. Bij medewerkers vindt monitoring plaats in hoeverre zij vinden
dat hierdoor de werkdruk toeneemt. In de periodieke kwaliteitsoverleggen staat dit als
standaardpunt op de agenda.
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Teamreflectie
De derde bouwsteen is de teamreflectie van medewerkers. Bij De Ark vindt op een aantal momenten
teamreflectie plaats.

Groot Team Overleg (GTO).
Dit overleg wordt maandelijks gehouden Elk overleg kent een bepaald thema. In 2019 zijn o.a. de
volgende thema’s aan de orde geweest:
• Introductie van het ‘charter’ proces (Ark Internationaal)
• Omgang met elkaar
• Huisvesting
• Invulling van de gemeenschapsvieringen
• Werkdruk-beleving

Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
Begin 2019 is er een MTO gehouden (quickscan). Assistenten geven aan dat zij volgende zaken
waarderen en willen behouden:
• Verbondenheid
• Veel aandacht voor elkaar
• Gemeenschapsgevoel
• Familiegevoel
• Teamgeest
• Saamhorigheid
• Verscheidenheid en spiritueel en internationaal karakter
De volgende verbeterpunten zijn genoemd:
• Behoefte aan onderlinge ontmoeting
• Meer tempo in de realisatie van de huisvesting
• Interne en externe communicatie
• Scholing
• Werkdruk-beleving
Op teamniveau is besproken op welke wijze de behoefte om elkaar te ontmoeten zou kunnen
worden ingevuld. Hierbij is onder meer de behoefte uitgesproken aan meer internationale Arkontmoetingen. Maar ook ontmoetingen binnen De Ark Gouda. Bijvoorbeeld door het organiseren van
een ‘dag van gemeenschap te organiseren of een ‘Arkkaffee’. Ook geven assistenten aan dat zij graag
met elkaar op bezoek zouden gaan bij collega-aanbieders en congressen/symposia.
Om medewerkers zorgvuldig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de
huisvesting en hun input in het proces te borgen is er in 2019 een projectorganisatie ingericht. In dit
concrete traject zijn alle stakeholders (dus ook de assistenten) betrokken.
De communicatie in De Ark wordt positiever ervaren dan twee jaar geleden. Er is gericht aandacht
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besteed aan de verschillende vormen van communicatie (ECD, e-mail, App-bericht, mondeling) en de
wijze waarop deze vormen in de praktijk ingezet dienen te worden, zowel intern als extern.
Op individueel niveau is nagegaan wat de scholingsbehoeften zijn en is de regeling voor
vergoedingen aangepast. Werkdruk is iets dat iedereen persoonlijk anders kan beleven. Concreet is
afgesproken dat dit vanaf 2019 standaard in de jaarlijkse evaluatiegesprekken met medewerkers
wordt meegenomen en ook wordt vastgelegd in de evaluatie rapportage. In de periodieke
kwaliteitsoverleggen van het kernteam wordt dit dan in meer algemene termen besproken. Zo nodig
vindt bijstelling van het personeelsbeleid plaats.

Assistentendag
De assistentendag had als thema ‘groeien, verbinden en bezielen’. Een deel van de dag werd
ingevuld met een coaching programma vanuit het project ‘in liefdevolle handen’. Daarnaast is er veel
ruimte geweest voor sociale activiteiten en werd de dag afgesloten met een Djembé workshop.
Naast de assistentendag hebben de assistenten in 2019 samen met de vier andere Ark
gemeenschappen in Nederland en Vlaanderen deelgenomen aan een regionale vorming van Eileen
Glass (L’Arche Internationale) met als titel ‘The changing face of 'Larche’. Centraal stond het
bespreekbaar maken van de veranderingen die De Ark op lokaal, regionaal en mondiaal niveau aan
het ondergaan is.

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 150 internationale Ark gemeenschappen) een
programma waarbij jonge internationale vrijwilligers gedurende een jaar komen inwonen en werken.
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. Ook krijgen zij vanuit De Ark
Internationaal twee vormingsmomenten.
We merken bij de (tussentijdse) evaluatie momenten dat het samen-leven met de huisgenoten en
werkmakkers veel voor hen betekent. Regelmatig zien we dat vrijwilligers na afloop verder gaan in de
zorg of bij andere Ark gemeenschappen gaan werken.
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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. Deze inclusieve, bottom-up-benadering is een belangrijk
uitgangspunt van De Ark bij de ontwikkeling van het strategisch beleid van De Ark.
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.
In 2019 is door het kernteam op elk van deze punten begonnen met investeren. Over de huisvesting
is eerder in deze rapportage geschreven. Het betrekken van meer mensen in de gemeenschap heeft
o.a. geleid tot:
• Vernieuwing en uitbreiding van de gemeenschapsraad en de ouderverwantenraad;
• Het betrekken van ondernemers en andere mensen uit de samenleving bij onze activiteiten met
daarbij steeds een win-win gedachte;
• Versterken van onze relatie met kerkgenootschappen waardoor we een breder palet aan
voorgangers voor onze vieringen hebben gekregen.
• Een speciale belevingsgerichte viering samen met Stichting ‘Het Blauwe Kind’, waarbij onze
huisgenoten en leden van de gemeenschap en vaak meervoudig gehandicapten die bij deze
stichting aangesloten zijn een heel bijzondere en ‘All-inclusive’ viering hebben gehad.

HKZ
In 2018 is een aantal procedures aangepast op de normen van het ISO 2015 niveau. Dit leidde in
2019 tot een audit met alleen enkele kleine opmerkingen. Deze betroffen de wijze waarop binnen
een van de organisatie onderdelen op specifieke doelen gerapporteerd werd en het kunnen
aantonen dat verbeteringen niet alleen mondeling besproken worden, maar dat dit ook wordt
vastgelegd.
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Voor het overige wordt de kwaliteit, voor zover het de HKZ normen betreft als goed beoordeeld. Met
o.a. als positieve punten de waardering door externe stakeholders, de wijze waarop De Ark zich laat
ondersteunen door externe gespecialiseerde capaciteit, de doorontwikkeling en invoering van Gentle
Teaching en de wijze waarop nu de systematiek van periodieke toetsingen structureel deel uitmaakt
van de planning en control cyclus.
Tenslotte werd er een aparte opmerking gemaakt over de film “Walter’, die volgens de auditor op
een bijzondere wijze laat zien waar De Ark als leefgemeenschap voor staat: de relatie van mens tot
mens - niet slechts die tussen zorgvrager en zorgaanbieder.

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.
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WIJ ZIJN DE ARK

Waar ik leef en lach en woon,

Ik zie de wereld net als jij

Of ik anders ben, gewoon,

Of ik anders ben, gewoon,

Met and’re ogen

Of ik werk of schep of hark,

Of ik werk of schep of hark,

Dan die van mij

Dat maakt niet uit,

Dat maakt niet uit,

Maar toch zie ik door mijn kijkers

Wij zijn De Ark.

Wij zijn De Ark.

Dat de zelfde bomen groen

Want aparter zijn we samen,

Zijn als de bomen bij een ander

Wij als makkers naast elkaar

En dat we met elkaar weer samen zijn,

Samen leven, samen zijn,
Een maat om mee te werken

Alleen maar anders: onze namen.
Wij zijn -jij en ik-

Jij de slimme, en ik schrander.

Om mee te wonen, of in de kerk,

Hetzelfde, Maar toch anders

Waar ik leef en lach en woon,

Met zijn allen, samen sterk.

In ons lijf.

Of ik anders ben, gewoon,
Of ik werk of schep of hark,

Wij zijn De Ark.

De een: twee meter,

Dat maakt niet uit,

Of ik schoffel, schep of hark,

Weet niet beter

Wij zijn De Ark.

Of jij normaal bent, en ik raar,
Doe mij en jou nog maar

Dat jij wat kleiner
Bent dan mij.

Ik strek mijn handen naar je uit

Diezelfde vijf en twintig jaar.

De buitenkant, dat is maar huid
Waar ik leef en lach en woon,

En ook niet hoe je gaat gekleed

Of ik anders ben, gewoon,

En of je Paul of Pieter heet:

Of ik werk of schep of hark,

Dat zijn maar woorden op een rij

Dat maakt niet uit,

Het gaat om jou, en zij, of jij!

Wij zijn De Ark.

Waar ik leef en lach en woon,
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SAMEN

Samen werken
Samen dingen maken
Samen muziek maken

Samen 25 jaar
Samen wonen
Samen in de tuin werken
Samen gemeenschap zijn

Als je samen bent
Voel je je niet alleen

Samen feest vieren

De Ark is
Dat we allemaal samen zijn
Samen dankbaar zijn
Over De Ark

Paul Groen, dichter De Ark Gouda
Ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan van De Ark Gouda
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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. L. Strijbos
voorzitter (vanaf 1 januari 2020)
Dhr. E. van Driel
penningmeester (tevens waarnemend voorzitter in 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 huisgenoten en werkmakkers is in De Ark georganiseerd via:
De Ouderverwanten Raad (OVR)
Dhr. B. de Vroom
interim voorzitter (vanaf 1 mei 2018, m.i.v. 1 april 2019 voorzitter)
Mevr. M. Leyte
Dhr. A. van Iterson
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 is het beschrijven en cyclisch uitvoeren van de
evaluaties verder uitgebouwd. Door de grote inzet die door iedereen is geleverd, is het bestuur
tevreden met de behaalde resultaten en heeft het groot vertrouwen in de weg die De Ark gaat.
We zien een Elektronisch Cliëntendossier (ECD) dat de betrokkenheid van de cliënt steeds beter
beschrijft. Het project ‘In Liefdevolle handen’ dat ook in 2019 is voortgezet maakt inzichtelijk 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.
Vanaf 2019 is er een nieuw mandaat ingegaan. In het daaraan voorafgaande jaar is er binnen Ark
Gouda uitgebreid aandacht besteed aan de totstandkoming ervan. Een procedure die elke vier
jaar wordt herhaald. Een goede start is er in 2019 gemaakt om de komende jaren tot verdere
uitwerking van de vastgestelde verbeterpunten te komen:
• 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 2019 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 steeds verder te verbeteren. Ook incidentmeldingen krijgen daarbij de
aandacht van het bestuur. Het afgelopen jaar is het voorzitterschap door Erwin van Driel
(penningmeester) waargenomen. Op 1 januari 2020 is Laurens Strijbos als nieuw voorzitter
aangetreden. Belangrijk aandachtspunt blijft het aantrekken van nieuwe leden, zodat de kwaliteit
en diversiteit binnen het bestuur ook op langere termijn wordt gewaarborgd.
Op 25 september vierde De Ark Gouda haar 25-jarig jubileum. Met gepaste trots heeft het
bestuur dit heugelijke feit beleefd. Dankbaar zijn we iedereen die aan de bouw van De Ark - van
nu én straks - heeft bijgedragen.
Laurens Strijbos
Voorzitter Raad van Bestuur De Arkgemeenschap regio Gouda
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Bijlage 3: Reflectie Ouderverwanten Raad
Inleiding
De cliëntenraad (bij De Ark de Ouderverwantenraad, OVR) 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. 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 waarde 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.
Het OVR van De Ark Gouda bestaat momenteel uit drie ouders van cliënten. We hebben in 2019
een nieuw lid mogen verwelkomen. Gezamenlijk hebben we ons voorbereid op de WMZC 2018, die
per 1 juli 2020 van kracht wordt. In samenwerking met de gemeenschapsverantwoordelijke, het
bestuur en de ouders/ verwanten van huisgenoten en werkmakkers is een nieuwe reglement
opgesteld dat inmiddels is opgenomen in het kwaliteitshandboek.
Kwaliteitsrapportage 2019
Het Kwaliteitsrapportage 2019 is een uitgebreid rapport geworden dat door het bestuur gebruikt
wordt om de kwaliteit van de zorg te beoordelen. In het verslag worden de volgende punten
benoemd welke goed gaan en die wij ook (h)erkennen:
•
•
•
•
•

•
•
•

De afronding, evaluatie en borgen van het project ’In liefdevolle handen’ waarbij bejegening
zowel naar de cliënt als naar elkaar centraal staat.
‘Totale communicatie’ een project om communicatie te bevorderen met behulp van gebaren,
picto’s en mimiek bij de werkmakkers.
Huisvestingsplannen voor een passende en toekomstbestendige huisvesting.
Professionaliseren van het gebruik van het ECD programma waarin medewerkers dagelijks
rapporteren, zodat overdrachten beter verlopen.
Client ervaring Centraal geeft een mooi beeld van de tevredenheid van cliënten en hun
vertegenwoordigers. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in voornamelijk de vrije
tijdsbesteding.
Tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers is goed en de verbeterwensen worden in
verbinding met elkaar opgepakt.
De HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling) certificering is in 2019 getoetst door een audit,
die tot een oordeel “goed” heeft geleid met een klein aantal opmerkingen
Samenwerking en kennis uitwisselen met ander zorgaanbieders.
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Wat kan beter?
•
•

•

Huisvesting op de huidige locatie is verre van ideaal, aanpassingen op korte termijn (zoals de
klimaatbeheersing) zijn nodig, naast het realiseren van een duurzame oplossing.
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. Op de ouderverwanten bijeenkomst zijn de concrete wensen opgehaald.
Het beschikbaar stellen van het ECD programma aan ouders/verwanten, kan ondersteunen in
het transparant en tijdig communiceren. Tegelijkertijd geeft dit uitdagingen voor de balans
tussen administratieve last en het bieden van aandacht en ondersteuning. Dit blijft een wens
die op termijn invulling moet gaan krijgen

Conclusie
Als kleine zorgorganisatie heeft De Ark de kwaliteit van de zorg goed voor elkaar. Dit is vooral te
danken aan de verbinding van alle betrokkenen (zowel werkmakkers, hun ouders en verwanten als
het gehele team van medewerkers en vrijwilligers). Met deze kracht zijn mooie verbeteringen
gerealiseerd.
Nieuwe of vernieuwde huisvesting gaat in de komende periode veel aandacht en energie vragen.
Dit is nodig om De Arkgemeenschap nog verder te versterken en geeft tegelijkertijd ook zorgen.
Denk hierbij aan werkdruk en onrust voor huisgenoten en werkmakkers.
De basis om dit met elkaar het hoofd te bieden is stevig en biedt vertrouwen voor de toekomst.

Bas de Vroom
Voorzitter Ouderverwantenbestuur De Arkgemeenschap regio Gouda
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Bijlage 4: Reflectie externe visitatie
Een halfjaar na de start van de intelligente lockdown, die zo’n grote impact heeft gehad en nog
steeds heeft in de gezondheidszorg voor cliënten en medewerkers, zijn we inmiddels wat meer
gewend aan online ontmoetingen. Via de cameralenzen van laptops en computers kijken we bij
elkaar in de kantoorruimte of woonkeuken. De visitatie rond het Kwaliteitskaderverslag 2019 van
De Ark te Gouda was ook een online “kijkje in de keuken”, ondanks de fysieke afstand , was het zo
toch een waardevol moment van ontmoeting en verbinding.
En dat is gelijk tekenend voor onze eerste reflectie op het Kwaliteitsrapport: het is een rapport
waar nabijheid, ontmoeting en korte lijnen tussen alle regels door merkbaar en voelbaar zijn. De
inhoud van het Kwaliteitskaderverslag ademt een sfeer uit van dichtbij komen, van ontmoeting
met de lezer.
Dat mochten we teruggeven in de bespreking; de wijze waarop De Ark gemeenschap in Gouda
deze kernachtige principes van de woon- en werkgemeenschap handen en voeten, vorm en
inhoud geeft in het samenleven van elke dag, komt uit iedere bladzijde naar voren, in de toon van
het verslag, de foto's en de eerlijke beschrijvingen.
Clientervaring
Het lezen van het verslag bevestigt voor ons de gedachte dat De Ark de Bouwstenen van het
vernieuwd Kwaliteitskader niet nodig heeft als reminder om “de cliënt centraal” te zetten, omdat
ze deze Bouwstenen avant la lettre al jaren vormgeeft in haar principes. In het Mandaat, een
meerjarenplan voor de organisatie vanuit de wensen van de huisgenoten en werkmakkers, staan
de wensen van de huisgenoten centraal. Het is heel bijzonder om te lezen dat de huisgenoten zo
concrete inspraak hebben op het mandaat dat aan de gemeenschapsverantwoordelijke gegeven
wordt. Met deze wijze van inspraak van cliënten en medewerkers loop je ons inziens voor op de
grote organisaties. In plaats van dat de bestuurder en het management het mandaat vaststellen
en deze vervolgens implementeren in de organisatie komt op jullie wijze het mandaat
rechtstreeks vanuit de huisgenoten en assistenten tot stand.
Zet dit, ook in het rapport, vooral in de schijnwerpers! Jullie zijn hierin een mooi voorbeeld voor
collega-organisaties.
We hebben onze waardering uitgesproken voor het werk dat in 2019 en ook in 2020 is verzet! De
projecten “In Liefdevolle Handen” en “Gentle Teaching” en “Totale Communicatie” vragen
zorgvuldige implementatie en kennen een langere doorlooptijd voor reflectie en lessons-learned
om deze goed te laten landen in de praktijk van het dagelijks leven.
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Uitdagingen
Tijdens de visitatie hebben we gesproken over de balans tussen gemeenschapsleven en
zelfstandig leven en zorgbehoefte van de huisgenoten. Medewerkers (of: Assistenten) assisteren
in het zelfstandig leven van de huisgenoten. De mate waarin assistenten actief de keuze maken
om naast hun ‘professionele uren’, hun tijd te delen in het gemeenschapsleven en zich zo ook
buiten de ingeplande groepsuren inzetten, is een blijvend zoeken naar een juiste balans op
individueel niveau.
Omdat de visie van De Ark is om naast de huisgenoten te staan en hen letterlijk te assisteren bij
het leven van hun leven; heeft dit vanzelfsprekend invloed op de balans tussen professioneel
handelen en identiteit; en over gepaste nabijheid. Tijdens het externe visitatie gesprek benoemen
jullie het zoeken naar de balans tussen het beschrijven van normen en principes en het uitleven
ervan. Ook zien jullie het risico dat hoe duidelijker de uitgangspunten geformuleerd worden, hoe
groter de kans is dat spontaniteit en het commitment van de assistenten juist afneemt.
Met het toenemen van zorgzwaarte door bijvoorbeeld ouderdom, maakt De Ark Gouda ook
keuzes in de doelgroepen die zij kan ontvangen. Met moeite en pijn in jullie hart hebben jullie
afscheid moeten nemen van oudere huisgenoten die meer medische hulp nodig hadden dan jullie
op dit moment konden bieden.
Ook heeft De Ark bewust gekozen om geen cliënten met een Wmo-financiering op te vangen,
vanwege enerzijds de onzekerheid in de financiering en anderzijds de bijkomende regelgeving
vanuit de lokale overheden. Voor een kleine stichting als De Ark is dit binnen de principes die men
wil uitleven niet uitvoerbaar. Wij vinden het moedig dat hiervoor gekozen is en dat keuzes
worden gemaakt die bijdragen aan goede kwalitatieve zorg voor de cliënten zelf.
Verder geven de visitatoren een aantal punten mee die in het verslag niet geheel duidelijk zijn en
mogelijk nog nadere invulling kunnen krijgen:
•

•

•

Gebruik in het gehele verslag consequent de benaming van huisgenoten en/of werkmakkers
(i.p.v. cliënten) en assistenten (i.p.v. begeleiders) en vrienden (zoals verwanten, vrijwilligers
en andere betrokkenen), deze terminologie spreekt krachtig uit hoe de rollen verdeeld zijn
binnen De Ark. Houd deze “omgekeerde wereld”, zoals het er in de ogen van buitenstaanders
misschien uitziet, ook vast. Bewaar en bewaak deze visie en dit referentiekader als een
waardevolle erfenis voor de toekomst van de zorg.
In het verslag kan de rol van de verwant in het zorgproces uitgebreider worden beschreven. In
het gesprek bleek dat De Ark daar een duidelijke visie over heeft, deze komt op dit moment
uit het verslag nog niet zo helder over.
Tevens de rol van de internationale jongere die binnen het concept van De Ark een duidelijke
rol heeft, mag uitgebreider beschreven worden in het verslag.
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De volgende punten willen wij, als externe visitatoren graag meegeven aan De Ark Gouda
•

•

We bewonderen de aanpak van het omgaan met verbeterplannen. In het doorontwikkelen
en formuleren van verbeterpunten kiest De Ark Gouda bewust voor het tempo dat past bij de
locatie en de doelgroep. Liever geen verbeterplannen formuleren omdat er nu eenmaal
jaarlijks verbeterplannen moeten zijn, maar de gekozen verbeterplannen gedegen en
overtuigd inrichten, passend bij het levensritme in de gemeenschap en de cyclus van het
Mandaat dat de huisgenoten hebben gegeven.
Bescheidenheid siert De Ark en wordt tijdens het gesprek meerdere malen zichtbaar . Toch
willen we jullie bemoedigen om het mooie werk en de wijze waarop dat in de
leefgemeenschap vorm krijgt, met gepaste trots en vrijmoedigheid in de schijnwerpers te
zetten.

Ten slotte
James Charlton heeft in zijn boek met de titel “Nothing about us without us” het belang van
participatie van de doelgroep voor wie men iets wil bereiken beschreven. Bij De Ark Gouda is dit
diep verankerd in het DNA van de leefgemeenschap, het zijn de basisprincipes van samenleven en
gemeenschap-vorming: de Huisgenoten en Werkmakkers die de leefgemeenschap vormen
bepalen met de Assistenten, vrijwilligers en vrienden wat de doorontwikkelwensen zijn voor de
nabije toekomst. Letterlijk.
Dit Kwaliteitsverslag draagt daar weer een mooie steen aan bij.
We hebben oprechte bewondering voor Assistenten en Vrienden en de inzet van de
Gemeenschapsverantwoordelijke. We waarderen de bescheidenheid én de eerlijkheid van het
rapport en de rust waarin gezocht wordt naar het blijvend vormgeven van oude principes. Dit
rapport toont dat de uitgangspunten van De Ark Gouda vormgegeven worden in alle onderdelen
van het gemeenschapsleven.
Wij vonden het een voorrecht om uitgenodigd te worden en op papier en online mee te mogen
kijken in de leefgemeenschap van De Ark en elkaar hierin te ontmoeten.
De hartelijke uitnodiging om, zodra dit volgens de veiligheidsregels rond het nieuwe Corona virus
weer mogelijk is, langs te komen op De Ark, nemen wij graag aan!
Wij wensen De Ark Gouda en haar Assistenten veel succes toe met het blijvend vormgeven van
deze mooie manier van samen leven met Huisgenoten en het samenwerken met Werkmakkers
om zo samen een werk- en leefgemeenschap vormen.
Elje van Turennout
Beleidsadviseur Profila Zorggroep

Neline Schollaart
Kwaliteitsadviseur Profila Zorggroep

Gouda, 17 september 2020

Gouda, 17 september 2020
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