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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 periodieke 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. 

Het Kwaliteitsrapport wordt openbaar gemaakt en dient daarmee als instrument voor externe 
verantwoording. 
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Beste lezer, 

2021 was een bijzonder jaar voor De Ark. Een jaar waarin we opnieuw onze weg moesten vinden in de 
steeds wijzigende corona maatregelen. Waar we te maken kregen met waar andere zorginstellingen al 
langer last van hadden: personeelsschaarste. Maar ook een jaar waarin we -letterlijk- het fundament onder 
een vernieuwde Ark gelegd hebben. Door nieuwbouw en het mogen ontvangen van nieuwe bewoners. En 
door opnieuw na te denken over hoe wij als gemeenschap willen wonen en werken. Door dit proces te 
doorlopen zijn we, zo vinden wij, voorbereid en in staat de zorg te bieden aan onze huisgenoten en 
werkmakkers die ze van ons kunnen verwachten. Er voor elkaar te blijven zijn. In De Ark zorgen we voor 
elkaar. We hebben laten zien dat we in dit corona jaar met elkaar er in geslaagd zijn om veel van wat we 
ons voorgenomen hadden te realiseren. In dit document geven wij u een inkijk hierop.  

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 ieder recht heeft op betekenisvolle relaties en wij 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 in 2021 11 woonplekken en 1 logeerplek voor mensen met een verstandelijke 
beperking waar 24 uurs zorg wordt geleverd. Daarnaast biedt De Ark dagbestedingsactiviteiten 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 vanaf 2019 ook een eigen woning heeft voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De Ark Gouda en De Ark Haarlem werken op regionaal niveau nauw samen met 
De Ark Vlaanderen. 
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Schets van de organisatie  
 
Cliënten  
De Ark heeft in 2021 11 cliënten wonen (WLZ, zorg in natura) en 4 cliënten met een logeerarrangement 
(PGB en Zorg in natura). 8 cliënten maken gebruik van de eigen dagbestedingsfaciliteiten, 3 cliënten 
ontvingen de dagbesteding (gedeeltelijk) bij een andere aanbieder. Daarnaast leverde De Ark dagbesteding 
aan 7 externe cliënten. De opbouw ultimo 2021 als volgt: 
 
Product  Cliënten ZZP 3-4  Cliënten ZZP 5-6  Totaal  
ZZP VG inclusief 
dagbesteding 

4 5 9 

ZZP VG exclusief 
dagbesteding 

1 1 2  

ZZP VG, dagbesteding via 
onderaanneming 

0 0 0 

Dagbesteding PGB  4 2 6 
Dagbesteding ZIN 31 21 5 
Logeerarrangement en 
dagbesteding  

0 1 1 

Logeerarrangement  0 2 2 
    

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 2021 waren er 14 vrijwilligers actief betrokken. Het ziekteverzuim was excl. zwangerschap 2,12 % (incl. 
zwangerschap 4,59 %). Dit is in deze tijd uitzonderlijk laag. Zeker omdat in dit percentage ook nog het deel 
is meegenomen waarin een medewerker in quarantaine moest blijven indien een huisgenoot corona had. 

Inrichting 
Het bestuur van Stichting Ark Gemeenschap regio Gouda fungeert als een onbezoldigd vrijwilligers-bestuur. 
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.  

Vanwege de geringe omvang  heeft De Ark geen ondernemingsraad.  Het aantal werknemers is lager dan de 
wettelijke verplichting daartoe.  Iedere vier weken is er een regulier werkoverleg met alle assistenten. In dit 
overleg komen zaken en kwesties aan de orde die de gehele gemeenschap betreffen. Tevens vindt 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. 

 
1  1 cliënt heeft ook ZZP VG excl. DB 
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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. 

 

 Welkom bord bij start op onze tijdelijke dagbesteding locatie  Hofstee i.v.m. verbouwing 
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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. Ook in 2021 heeft de coronapandemie voor 
de nodige uitdagingen gezorgd om dit welzijn te kunnen blijven borgen. De conclusie is dat De Ark hier in 
geslaagd is. Hieronder wordt daar in meer detail op ingegaan.  

In haar kleinschaligheid heeft De Ark een breed palet aan zorgbehoeften. Er is sprake van een heterogene 
groep. Leeftijden differentiëren (van 18-48 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.  

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. In 2021 heeft dit 
concreet vorm gekregen door nieuwbouw op locatie en renovatie van de bestaande huisvesting. Ook zijn 
nieuwe keuzes gemaakt inzake de wijze waarop de assistentengroepen hun diensten verrichten. Hier wordt 
verderop in dit document een nadere toelichting gegeven.  

In 2021 waren er 11 woonplekken en 1 logeerplek. Vanaf maart 2022 is dit uitgebreid met 4  woonplekken. 
Daarmee wordt verder vorm gegeven aan 2 gelijkwaardige woongroepen in de zorgzwaarte klassen 3-6.  
 
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 als het gaat om 
nieuwe huisgenoten en werkmakkers. En voor de huidige groep van huisgenoten wordt geïnvesteerd in het 
levensbestendig wonen, voor zover dit past binnen de door De Ark geboden zorgkaders. 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 zijn er na de vernieuwing van de huisvesting vier 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.  
 
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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Corona 
Het omgaan met corona en de maatregelen die genomen moesten worden om onze huisgenoten en 
werkmakkers een zo veilig mogelijke omgeving te bieden is ook voor de Ark in 2021 een van de 
belangrijkste uitdagingen geweest.  

Daarbij was het zaak dat de maatregelen die van overheidswege of door centrale zorgrichtlijnen 
afgekondigd werden, een goede vertaling kregen binnen De Ark. In tegenstelling tot 2020, toen alles nieuw 
was, wisten we veel meer wat de effecten waren van de maatregelen die we moesten nemen. Daarbij is 
ook steeds gezorgd voor goede communicatie met de assistenten, huisgenoten/werkmakkers, 
Ouderverwanten Raad, ouders en verwanten rechtstreeks, en het bestuur.  

In 2021 is De Ark toegetreden tot het samenwerkingsverband van de ROAZ VG. Daarin zijn op bestuurlijk 
niveau een groot aantal zorginstellingen vertegenwoordigd uit de regio’s Midden-Holland en Haaglanden. 
Hierin zat ook een GGD vertegenwoordiging. In deze vergaderingen weden alle beleidsmaatregelen 
besproken die te maken hadden met de Corona ontwikkelingen. Ook werden best practices gedeeld en 
waar nodig werd er onderling hulp geboden. Ondanks dat De Ark een heel kleine zorginstelling is, werd de 
inbreng van ons zeer gewaardeerd. Mede omdat De Ark niet veel lagen kent en daarom heel snel kon 
schakelen en de ervaringen hiervan delen. Ook omgekeerd hebben we veel aan dit overleg gehad. We 
konden meeliften op de ervaringen van de anderen en hierdoor konden we ook binnen het netwerk snel 
ergens antwoord krijgen op specifieke vragen die we hadden. 

Er zijn, ondanks de veranderingen in de 
overheidsmaatregelen, gedurende het 
jaar geen grote aanpassingen gedaan in 
de wijze waarop zorg is geboden. Het 
gebruik van mondkapjes door assistenten 
en tijdens het vervoer werd als een 
gegeven gezien door de huisgenoten en 
werkmakkers en leidde niet tot 
problemen. In 2020 waren een aantal 
specifieke gebaren en pictogrammen 
geïntroduceerd die De Ark ook in 2021 
verder kon gebruiken. Ouders en 
verwanten vonden het soms wel moeilijk 

dat men niet de algemene woonkamers en 
ruimten in kon. Maar hier was ook veel begrip 
voor. Vaccinatierondes werden door de GGD op ons eigen terrein verzorgd. Er hebben zich in 2021 geen 
uitbraken van Corona voorgedaan.  
 
Net als in 2020 is door de soms wisselende beleidsrichtlijnen er wel een beroep gedaan op de flexibiliteit 
van management en assistenten. Dit werkte werkdruk verhogend. Mede doordat bijvoorbeeld bij het testen 
en de begeleiding goed met de individuele reacties vanuit de doelgroep rekening moest worden gehouden. 
Dit is goed gelukt. Door een goede planning en het beheersbaar houden van de zorg heeft De Ark in 2021 
niet gebruik hoeven te maken van steunregelingen. Door het geringe aantal besmettingen leidde dit alles 
niet tot een hoog ziekteverzuim (2,1 % excl. zwangerschap).  

 
 

Gedicht en tekeningen gemaakt door onze huisgenoten na de eerste vaccinatie  
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Huisvesting 
In maart 2021 is begonnen met de nieuwbouw. Voor de 
huisgenoten is dit een zeer inetnsief jaar geweest. Zo 
werd gedurende een deel van het jaar de dagbesteding 
verhuisd naar onze andere locatie, een voormalige 
zorgwoning. De tuingroep kon haar werkzaamheden 
uitvoeren op een volkstuin complex in Gouda, waar een 
perceel aan ons ter beschikking gesteld werd. Dit was 
overigens zo’n succes dat de volkstuinvereniging 
gevraagdf heeft om ook gedurende heel 2022 te blijven 
komen. Ook werd een tijdelijk woonkamer op een 

andere plek in het gebouw inegricht, omdat deze woonkamer flink groter werd gemaakt en volledig 
opnieuw werd ingericht.  

Om ook voor de toekomst de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven bieden, en huisgenoten die meer zorg 
nodig hebben, langer te kunnen laten blijven, kan gebruik gemaakt worden van zorgdomotica 
ondersteuning, die op de gehele locatie is aangelegd.   

De huisgenoten zijn actief in dit proces betrokken. Het is immers hun huis. Zo zitten zij in de 
inrichtingswerkgroep en wordt met hen tijdens de huisvergaderingen de nodige informatie gedeeld en 
afgestemd. Ook op de werkmakkers hebben deze ontwikkelingen invloed. Bij het communiceren over de 
ontwikkelingen stemmen de assistenten dit zoveel mogelijk af op wat iemand aan kan. De ene bewoner wil 
ruimschoots van tevoren weten wat er gebeurt, de ander juist op het laatste moment. Ouders/verwanten 
zijn over de hoofdlijnen geinformeerd en een lid van de Ouderverwanten Raad neemt deel aan een 
klankbordgroep, waar voorgenomen beslissingen met betrekking tot inrichting en wijze van wonen worden 
voorgelegd voor advies. 

Zoals eerder aangegeven is er tijdens de nieuwbouw ook het nodige van onze huisgenoten en werkmakkers 
gevraagd. Daarbij is er steeds op gelet welk effect de verandering op het leven van de huisgenoot of 
werkmakker had. Onze ervaring is dat zij toch flexibeler zijn dan we soms denken. Natuurlijk onder de 
voorwaarde dat je de informatie afstemt op de draagkracht van de ander. Daar is veel energie in gestoken 
en dit heeft er ook toe geleid dat, hoewel er soms sprake was van enige spanning, dit niet tot grote 
probelmen heeft geleid. Integendeel, veel huisgenoten en werkmakkers vonden het bouwproces heel 
interessant.   
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Werkkader 
De Ark kent ‘Gentle Teaching’ als werk- en denkkader. Hiertoe is in 2018 en 2019 projectmatig 
geïnvesteerd. Het voornemen om dit te laten beklijven via verdere begeleiding en training is in de 
coronatijd slechts deels ingevuld. Vanuit het perspectief van de huisgenoten en werkmakkers heeft de 
investering er o.i. wel toe geleid dat de wijze waarop De Ark de zorg aanbiedt in lijn is met dit werkkader. 
Hoewel het moeilijk is om dit kwantitatief te onderbouwen merken we dit terug in de hoeveelheid 
meldingen en klachten. Ook door ouders en verwanten wordt aangegeven dat zij de wijze waarop De Ark de 
zorg aanbiedt en hier over communiceert, positief waarderen. Elke (nieuwe) assistent en leidinggevende 
heeft of krijgt via e-learning een training met betrekking tot Gentle Teaching.  Daarnaast zien we dat het 
werken binnen het zorgkader van  ‘Gentle Teaching’ zijn vruchten blijft afwerpen in de begeleiding van de 
huisgenoten en werkmakkers. Om dit te laten beklijven is eind 2021 opnieuw een dagsessie met alle 
assistenten geweest waarbij een van de grondleggers in Vlaanderen en Nederland van dit zorgkader een 
workshop heeft gegeven. 

Het traject rondom Totale Communicatie kon door corona en andere prioriteiten ook in 2021 niet afgerond 
worden. Op de dagbesteding wordt er dagelijks gewerkt met Totale Communicatie. Maar voor de 
implementatie op de woonlocaties is aanvullend individueel onderzoek nodig om het communicatieniveau 
te bepalen. Enkele onderzoeken hiervan zijn inmiddels uitgevoerd met betrokkenheid van een logopedist.   

Naar aanleiding van een aantal situaties rondom de zorg voor huisgenoten bleek een sterke behoefte om 
zelf een orthopedagoog in dienst te nemen. Zodat er een rechtstreekse lijn is en niet via een andere 
zorgorganisatie tijd hiervoor gevraagd moet worden. De vacature hiervoor is in het 4e kwartaal ingevuld. 

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 zorgplan en/of 
signaleringsplan opgesteld.  

Minimaal jaarlijks wordt het zorgplan samen met de huisgenoot/werkmakker, 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.  

Wet zorg en dwang (Wzd) 
In 2020 is de Wet zorg en dwang ingevoerd. De Ark valt hier als instelling ook onder. De nieuwe wet Zorg en 
Dwang heeft invloed op de manier van werken binnen De Ark..  

 De Ark is geen instelling waar sprake is van huisgenoten/ werkmakkers die incidenteel of structureel in 
aanmerking komen voor onvrijwillige zorg. Bij De Ark wordt de rol van zorgverantwoordelijke ingevuld door 
de Verantwoordelijke Wonen en de Verantwoordelijke Dagbesteding. Volgens de wet moet de 
zorgverantwoordelijke een zorgplan waarin hij onvrijwillige zorg wil opnemen ter beoordeling voorleggen 
aan de Wzd-functionaris. In de Ark is dit als volgt vertaald: Daar waar sprake is van mogelijke onvrijwillige 
zorg wordt dit door de zorgverantwoordelijke en assistent/persoonlijk begeleider overlegd met de 
(huis)arts van de huisgenoot/werkmakker, de ouders of verwanten en waar mogelijk met de 
huisgenoot/werkmakker zelf. De resultaten van dit overleg worden vastgelegd in het zorgplan. Op dat 
moment wordt ook bepaald of dit als vrijwillige zorg in dit plan wordt opgenomen. Indien sprake is van 
onvrijwillige zorg dan wordt het stappenplan van de Wzd doorlopen. 
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Wanneer de betreffende ouder/verwant en/of huisgenoot/werkmakker het niet eens is met onvrijwillige 
zorg gaan zij in gesprek met de zorgverleners van de Ark. Mochten deze daar niet uitkomen, dan kan er 
contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon WZD. Dit is een persoon die onafhankelijk van de 
Ark werkt. De client of ouders kunnen deze vertrouwenspersoon om advies vragen.  

Vanuit het zorgkantoor is een vertrouwenspersoon aangewezen waarmee in 2021  is kennisgemaakt en 
afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar samenwerken en meldingen doorgegeven 
worden 

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 1 0 Communicatie over wijziging 
rooster Dagbesteding  

Q4 0 0  

Totaal 1 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 heel weinig klachten geregistreerd worden. Op zich goed nieuws. Maar 
omdat we de drempel van wat als klacht kan worden bestempeld wellicht te formeel benaderen is met 
ingang van 2020 ook ruimte geboden om meer informele klachten of signalen van ontevredenheid op een 
apart formulier in het ECD te melden. In 2021 zijn 10 verbeterpunten gemeld. Dit gaat o.a. om het 
communiceren over activiteiten die wel/niet doorgaan, mogelijkheden om meer dagbesteding aan te 



 

 
Kwaliteitsrapportage De Ark 2021            13 
 

bieden, aandacht voor andere dan de activiteiten van huisgenoten en werkmakkers die nu aangeboden 
worden en het inspelen op doelstellingen van cliënten in coronatijd. 

Incidentmeldingen  
In onderstaand overzicht zijn de meldingen van het jaar 2021 opgenomen per categorie. 

 
In vergelijking met 2020 zijn er meer MIC-meldingen gedaan (2020: 53, 2021: 86). Daarbij ligt het accent op 
het eerste kwartaal van 2021. Dit wordt grotendeels veroorzaakt vanuit het gedrag van een van de cliënten. 
Daarbij is uiteindelijk de conclusie geweest dat een andere zorginstelling beter past bij deze cliënt en in het 
2e kwartaal heeft De Ark ook afscheid genomen van deze cliënt. Omdat in het 1e kwartaal ook een 
toename van de medicatie incidenten werd geconstateerd bij met name de woongroepen is er richting 
assistenten gerichte aandacht gevraagd op dit onderwerp. Dit heeft geleid tot een verdere afname 
gedurende het jaar.  

Afhankelijk van de zwaarte van een melding wordt deze in de teamoverleggen besproken/ geanalyseerd en 
indien nodig worden nieuwe afspraken vastgelegd in het ECD zodat alle assistenten dit kunnen lezen. 
Omdat het ook belangrijk is om specifieke casuïstiek zichtbaar te maken zullen  er waar nodig ook 
cliëntgebonden rapportages door het kernteam besproken gaan worden. Vanaf 2022 zal ook de in het 3e 
kwartaal 2021 aangestelde orthopedagoog aan het periodieke overleg waarin de meldingen besproken 
worden deelnemen en waar nodig de teamoverleggen ondersteunen.  

  

Val-
incidenten 

Medicatie 
incidenten 

Agressie 
incidenten 

Overige 
incidenten 

Incidenten 
medewerkers 

Totaal 

1 27 48 10 0 86 
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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 2021 heeft De Ark Gouda een extern tevredenheidsonderzoek (Ipso Facto) uitgezet onder alle 
huisgenoten , werkmakkers en zo nodig hun vertegenwoordigers. Dit vindt elke 3 jaar plaats. De 
bevindingen van dit rapport en alle daaruit voortkomende actiepunten zijn in de jaren daarna onderdeel 
van de prioriteitenlijst. In voorgaande periodes werden rapportcijfers gegeven. In de hernieuwde opzet zijn 
oordelen op een 5-puntsschaal gegeven ( heel tevreden- beetje tevreden- niet altijd tevreden-  beetje 
ontevreden- heel ontevreden). Verder hebben we, om de clientparticipatie zo maximaal mogelijk te maken, 
gekozen om de interviews alleen nog rechtstreeks met de cliënten af te nemen. In eerdere onderzoeken 
werden ook ouders uitgenodigd om namens hun kind deel te nemen aan de vragenlijst.  We zijn er in 
geslaagd, door toepassing van op de individuele cliënt gerichte bevragingstechnieken, bij nagenoeg alle 
huisgenoten en werkmakkers de informatie te verkrijgen.  Per onderdeel is het volgende oordeel gegeven: 
 
Wonen   60% heel tevreden, 40% beetje tevreden 
Dagbesteding  64% heel tevreden, 36% beetje tevreden 
Begeleiding   80% heel tevreden, 20% beetje tevreden 
Vrije tijd   87% heel tevreden, 13% beetje tevreden 
 
Overall oordeel Op basis van dit overzicht kan gesteld worden dat de cliënten van De Ark relatief 

het meest tevreden zijn over de begeleiding en vrije tijd, en relatief wat minder 
vaak ‘heel’ tevreden over wonen en dagbesteding. Tegelijkertijd wordt benadrukt 
dat ook hier geen ‘kritische’ antwoorden zijn gegeven. (citaat uit rapport Ipso 
Facto december 2021) 

 
Ondanks bijna 2 jaar van corona, wisselende omstandigheden voor de cliënten in verband met de 
nieuwbouw (zowel voor de locatie dagbesteding als de woonomgeving) is het totaalbeeld dat de 
medewerkers goed in staat zijn geweest om de kwaliteit van de zorg en het samen leven zoals we dat in 
onze gemeenschap voorstaan, te realiseren. In 2020  schreven we al dat corona maatregelen ook voor wat 
rust in het huiselijke leven hebben gezorgd. Nu in 2021 de groepen weer gemengd zijn, is deze rust wel 
verminderd. Niet alleen door corona, maar ook omdat er een aantal interne verhuizingen hebben 
plaatsgevonden in relatie tot de nieuwbouw. Opvallend daarbij is dat de meeste huisgenoten hier heel goed 
mee konden omgaan. 
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Inclusie 
De Ark onderstreept het belang om huisgenoten en werkmakkers hun plaats te geven in de directe 
maatschappelijke omgeving. De Ark heeft (ook op internationaal niveau) ook eigen vormingsmogelijkheden 
hiervoor ontwikkeld en investeert hier veel tijd in. 

Door de coronamaatregelen is inclusie vooral iets waar we in 2021 vooral intern mee zijn bezig geweest. De 
nadruk daarbij lag op de activiteiten die je met elkaar doet in het dagelijkse leven. Samen ook met de 
(internationale) vrijwilligers die bij De Ark inwonen. Het naar buiten toe treden was niet goed mogelijk. De 
bezoeken aan de kapel met de huisgenoten zijn waar mogelijk zoveel mogelijk doorgegaan. Of er zijn 
varianten hiervoor in de woningen gemaakt.  Vieringen zijn grotendeels digitaal geweest. Dit had wel als 
voordeel dat de huisgenoten ook veel anderen konden zien en spreken. Zowel ouders of verwanten, maar 
ook oud-vrijwilligers en huisgenoten uit andere Arken in Vlaanderen en Nederland.  

Met een andere vormgeving van huisgenoten- en werkmakker vergaderingen wilde De Ark de 
betrokkenheid van huisgenoten en werkmakkers vergroten. Echter bleek de vaste structuur van de 
vergadering het beste aan te sluiten bij hun belevingswereld. Wel is er voor gekozen om tijdens de 
vergaderingen thema’s in te brengen. De thema’s ‘huisvesting’ en ‘het charter’ proces hebben ook dit jaar 
extra aandacht gekregen. 

Ontwikkelpunten 
Zoals beschreven in deze rapportage is in 2021 waar mogelijk verder geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
zorg. Ondanks de coronatijd concluderen we dat we toch veel hebben kunnen doen.  

Het beklijven en doorontwikkelen van de trajecten die we met Gentle Teaching en Totale Communicatie 
hebben opgepakt, heeft de aandacht voor het komende jaar.  

Maar misschien hetgeen wel het meest belangrijk is, is dat we de aandacht voor de individuele begeleiding 
van de huisgenoten en werkmakkers centraal (blijven) stellen. Ook nu in 2022 er uitzicht is op het verlichten 
van de coronamaatregelen.  

Doordat er best wel een hoge werkdruk ligt is er voor gekozen om extra medewerkers te werven. De Ark 
ziet echter dat het moeilijker wordt om vast personeel te werven. Daarom wordt er veel meer dan anders 
een beroep gedaan op invalkrachten. Dit vraagt extra aandacht als het gaat om het zorgen voor een 
consistente uitvoering van de diensten. Dit lukt op sommige momenten beter dan andere. Zoveel mogelijk 
wordt dit met de personen zelf besproken. Voor ons is het belangrijk om hier naar onze huisgenoten en 
werkmakkers zo duidelijk mogelijk mee om te gaan. Zodat zij leren omgaan met het regelmatig zien van 
andere gezichten.  
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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. Door de corona is de 
frequentie in 2021 verminderd en zijn er meer kleinere overlegvormen geweest, veelal met de woon- of 
dagbestedingsteams apart. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van beeldbelmogelijkheden. De 
bijeenkomsten waarbij het nodig was om elkaar te ontmoeten (bijvoorbeeld BHV en 
ontruimingsoefeningen) zijn ook dit jaar uitgesteld. Daar waar mogelijk is e-learning ingezet.   

In 2021 zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde geweest: 
• Kwaliteitsmanagementsysteem en audit 
• Voeding en hygiëne  
• Huisvesting/het nieuwe wonen 
• Relaties en seksualiteit 
• Nieuw functiegebouw 
• Scholing 
• Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
• Cliënt tevredenheidsonderzoek 
• Medicatie/PBM/EHBO 

 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 
Iedere drie jaar wordt er bij De Ark een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle 
medewerkers. Het laatste onderzoek is in 2020 afgenomen. Naast het bevragen van de tevredenheid van 
medewerkers was er ook ruimte voor het  aandragen van verbeterpunten.  

Gemiddelde resultaten in cijfers van alle medewerkers (respons 86%):  
Totaal gemiddelde:  7,4  
Eigen werkzaamheden:  7,6 
Team:   7,3 
Organisatie:  7,3 

Voortvloeiend uit dit onderzoek zijn er zes aandachtspunten voor de periode 2020-2022 geformuleerd: 
• Interne communicatie en informatie uitwisseling  
• Werkdrukbeleving i.v.m. met corona en verzwaring zorgzwaarte 
• Onduidelijke rapportage  
• Beperkte doorgroeimogelijkheden 
• Complimenteren van collega’s met name van verantwoordelijke 
• ICT beperkingen  
 
In de tussenliggende jaren wordt via een quickscan vragenlijst gevraagd wat er goed gaat en wat verbeterd 
kan worden. Bij de quickscan die in 2021 gehouden is wordt het volgende aangegeven: 

Wat gaat goed:  
• De wijze waarop iedereen inspeelt op de verbouwing/nieuwbouw en de flexibiliteit die gezamenlijk 

wordt opgebracht.  
• De transparante manier van communiceren.  
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• De verhuizing van de dagbesteding naar een tijdelijk andere locatie is positief gelopen voor zowel 
assistenten als werkmakkers.  

• Communicatie en samenwerking binnen en tussen de teams.  
• De werksfeer voelt goed.  
• Het centraal stellen van de huisgenoten en op die manier kunnen werken.  
• De realisatie van een nieuw functiehuis na zoveel jaren.  
 
Wat kan beter: 
• Het tijdig elkaar aanspreken op zaken die niet goed lopen. 
• Invalkrachten meer bij de communicatie en vergaderingen betrekken. 
• Vermindering van rapporteren en informatie krijgen via verschillende kanalen 
• Afstemming tussen assistenten dagbesteding en wonen.  
• Vermindering van de werkdruk en tijdig zorgdragen voor personele vervanging (schaarste in de markt). 
• Betere inrichting van het elektronisch cliënten dossier.  
 
Op enkele punten geven de medewerkers een wisselend beeld. Daar waar de een positief is ziet de ander 
hetzelfde punt nog als verbeterpunt.  

Wat in 2021 langzamerhand duidelijk wordt is dat de personele schaarste op de arbeidsmarkt ook voor De 
Ark gevolgen heeft. Het kostte zeker in de 2e helft van 2021 moeite om vacatures in te vullen en we 
voorzien dat dit in 2022 nog problematischer wordt. Het betekende in 2021 in ieder geval dat er een groot 
beroep moest worden gedaan op de invalkrachten. Daarbij is het van essentieel belang dat ook zij steeds 
betrokken blijven bij hetgeen verwacht wordt van assistenten en ook in staat gesteld worden om tijdig 
kennis te nemen van de protocollen en richtlijnen die gelden. 

De wijze waarop gewerkt wordt en de punten van verbetering worden periodiek besproken in het Groot 
Team Overleg (GTO). 

Het nieuwe wonen 
Onder deze noemer is in een aantal sessies met medewerkers gesproken over de wijze waarop, na de 
realisatie van de huisvesting, de woonzorg en het gezamenlijk leven in De Ark het best kan worden 
ingevuld. Daarbij is er voor gekozen om per woongroep/woning vaste assistenten te hebben en niet meer 
alle assistenten wisselend over de woongroepen te laten werken. Ook wordt het werken als persoonlijk 
begeleider gecentreerd bij een beperkt aantal mensen. Voor zowel de inwonende assistent als vrijwilligers 
geldt dat zij werken in de andere 
woning dan waar ze wonen. Verder is 
de introductie van zorgdomotica 
besproken. Aandacht vraagt het feit 
dat de woongroepen vergroot worden 
zonder noemenswaardige personele 
uitbreiding. Daarbij is er voor gekozen 
dat schoonmaakwerkzaamheden die 
eerst bij de assistenten zaten nu 
grotendeels door ander personeel 
wordt gedaan. Ook de 
voorbereidende taken voor het koken 
en enkele andere werkzaamheden 
worden op een andere manier en met 
extra inzet van uren door andere 
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medewerkers verricht waardoor er ruimte ontstaat en blijft om voldoende aandacht aan de huisgenoten te 
blijven besteden.  

Assistentendag 
In 2021 was het in november weer mogelijk om een ‘live’ assistentendag te organiseren. Deze dag stond in 
het teken van het werken binnen het ‘Gentle Teaching’ kader. De dag werd geleid door Karel de Corte, een 
Vlaamse orthopedagoog en een van de meest ervaringsdeskundige mensen als het om het werken met 
Gentle Teaching gaat. Deze dag werd, behalve het opnieuw ingaan op de basisprincipes van Gentle 
Teaching, ook gebruikt om casuïstiek in te brengen en met elkaar te delen hoe in deze situaties vanuit 
Gentle Teaching gehandeld kan worden. Afgesproken is om dit waar mogelijk jaarlijks te herhalen.   

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.  

 
Overige zaken  
 
Gemeenschapsleven 
De afgelopen jaren is door De Ark veel geïnvesteerd in de verbetering van het zorgproces. De Ark is echter 
meer dan een zorginstelling sec. Zij kent haar identiteit en missie-principes en is onderdeel van een 
internationale gemeenschap. De Ark is zoekende hoe we aan onze behoefte om gemeenschap te zijn 
invulling kunnen geven. Deze zoektocht heeft zijn tijd nodig en laat zich niet strak projectmatig sturen.  

Uit het in 2020 gehouden MTO kwam 
uitdrukkelijk de wens naar voren om 
meer aandacht te gaan besteden aan het 
gemeenschapsleven. In het KTO, met het 
bestuur en met de gemeenschapsraad is 
hierover gesproken. 2021 heeft in het 
teken gestaan van de nieuwbouw en de 
wijze waarop we het wonen en werken 
willen inrichten. Daarbij zal er weer 
sprake zijn van een assistent en 
vrijwilligers die in de woongroepen zelf 
gaan wonen. Er komt een gebedsruimte 
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en er is gekozen voor een concept waarbij elke woning zijn eigen assistenten krijgt zodat, ondanks dat deze 
niet in de woning wonen, zij toch met elkaar en met de huisgenoten en vrijwilligers de woongemeenschap 
kunnen vormen.  

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, Ouderverwanten Raad, 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.  
 
De ontwikkeling van de huisvesting ligt op planning. Het zoveel mogelijk betrekken van mensen bij de 
ontwikkeling van de gemeenschap is wel op de agenda gebleven, maar kon slechts op bescheiden schaal 
doorontwikkeld worden. De investering in de lokale netwerken van eerdere jaren zorgde ervoor dat De Ark 
ook in 2021 kon rekenen op veel steun vanuit ondernemers en mensen die betrokken wilden blijven bij het 
reilen en zeilen van De Ark. Voor de spirituele kant is minder aandacht geweest. Digitale vieringen zijn wel 
door meer mensen bekeken. Ook vanuit het buitenland. Het gemeenschapsleven speelt zich dit jaar vooral 
op de locaties zelf af.  
 

HKZ 
In 2021 heeft de HKZ audit plaatsgevonden en is de kwaliteit, voor zover het de HKZ normen betreft, als 
goed beoordeeld. Met o.a. als positieve punten de wijze waarop de website de waarden reflecteert, een 
goede opvolging van maatregelen naar aanleiding van een verbeteronderzoek rondom rapporteren en de 
wijze waarop het bestuur meer actief gevoed is met periodieke kwaliteitsrapportages 

Er waren geen verbeterpunten, alleen enkele observaties en aanbevelingen. Daarbij ging het om het om de 
wijze van vastleggen van de bewindvoering van ouders/verwanten in het ECD, VOG retournering aan 
betrokkenen en registratie van de inwerkprotocollen in het personeelsdossier. 

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: expertonderzoeken, zorgexpertise 
• ITZZ: ICT 
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• Administratiekantoor Reparon: financiële administratie 
• Vodavi: brandpreventie en controle 
 
Op periodieke basis vindt overleg plaats over voortgang, kwaliteit van de dienstverlening en ontwikkelingen 
in het taakgebied. 
 

Tenslotte 
De uitdaging voor De Ark ligt in het gegeven dat met relatief weinig mensen niet alleen de ontwikkelingen 
die vanuit de maatschappij en overheid komen, gevolgd en vertaald moeten worden naar de wijze van 
werken in De Ark. Maar ook dat De Ark intern vanuit zijn eigen missie en identiteit de kwaliteit heeft te 
borgen. Uit een aantal evaluaties blijkt dat de keuzes die de afgelopen jaren gemaakt zijn, goed uitpakken 
voor de kwaliteit in de zorg. Voor 2021 is een aantal speerpunten genoemd:  

• Verbreden van het proces van Totale Communicatie tot alle medewerkers. 
• Via scholing en workshops laten beklijven van het gedachtengoed van Gentle Teaching. 
• Verbeteren en harmoniseren van de ECD rapportages en waar mogelijk digitale toegang hiertoe bieden 

aan ouders/verwanten. 
• Overgaan naar een digitale agenda (via het ECD). 
• Actualiseren van het kwaliteitshandboek. 

Bovengenoemde speerpunten zijn deels gerealiseerd. Voornaamste redenen voor zaken die niet in 
voldoende mate zijn gerealiseerd betreft een keuze die in de prioriteitsstelling gemaakt is. Daarbij ging de 
prioriteit met name naar het inspelen op- en managen van de corona maatregelen en het binnen de 
planning halen van de nieuwe huisvesting. Daardoor is weinig voortgang geweest bij de invoering van 
Totale Communicatie bij Wonen. Via een aparte workshop en mogelijkheden voor het volgen van e-learning 
hebben de assistenten hun kennis van- en aanpak vanuit Gentle Teaching kunnen opfrissen. De 
verbeteringen rondom het ECD vergen een projectmatige investering die dit jaar niet mogelijk is gebleken. 
Het kwaliteitshandboek is geactualiseerd.  

 
 



 

 
Kwaliteitsrapportage De Ark 2021            21 
 

  

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  
Dhr. E. van Driel  penningmeester  
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   voorzitter  
Mevr. M. Leyte    secretaris 
Dhr. A. van Iterson   algemeen lid 
Mevr. L Voorberg-Wijnen  algemeen lid 
Mevr. I van der Werff  algemeen lid 
 
De cliëntenvergadering (makkervergadering, huisavond)  
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Bijlage 2: Reflectie Raad van Bestuur 
 

Het bestuur van de stichting fungeert als een onbezoldigd bestuur. We houden toezicht op de directeur ten 
aanzien van de financiën en het algemeen beheer. De directeur heeft de dagelijkse leiding. 
 
Het bestuur komt circa acht keer per jaar samen. We passen een cyclische manier van werken toe en 
spannen ons in om een en ander steeds verder te verbeteren. Belangrijke kwaliteitsthema’s hebben 
structureel een plek op de agenda. Ook incidentmeldingen worden in het bestuur besproken. Verder 
voeren we meerdere keren per jaar een risicoanalyse uit. We hanteren de principes en praktische 
bepalingen van de Governancecode Zorg, voor zover die voor kleine organisaties van belang zijn. Met 
regelmaat reflecteren we op het navolgen hiervan. De uitkomsten van de verschillende gesprekken worden 
vastgelegd. 
 
Vanwege de maatregelen van Corona hebben de bestuursvergaderingen in 2021 veelal digitaal 
plaatsgevonden. Naast de reguliere vergaderingen heeft het bestuur ook met de Ouderverwanten Raad 
gesproken. In deze bespreking stond de toekomst van De Ark centraal. In een themasessie met het 
kernteam is nagedacht over verdere ontwikkeling en vormgeving van het gemeenschapsleven.   
 
De kwaliteitsrapportage 2021 is in de bestuursvergadering van 19 mei 2022 besproken. We herkennen ons 
in de weergave van het functioneren van de organisatie. Het omgaan met Corona en de daarbij horende 
maatregelen is voor De Ark een belangrijke uitdaging geweest. Daarnaast heeft de vernieuwing en 
uitbreiding van huisvesting regelmatig aanpassing gevraagd in het leven van de huisgenoten, het werk van 
de makkers en de zorg en begeleiding door de assistenten. We zijn bijzonder trots op het hele team dat de 
continuïteit en kwaliteit van zorg en dienstverlening altijd heeft kunnen waarborgen. Dankbaar zijn we ook 
voor het lage percentage ziekteverzuim in 2021. Het cijfer was zelfs lager dan in 2020.   
 
Op het moment van schrijven van deze reflectie is de verbouwing van de huisvesting inmiddels 
gerealiseerd. De huisgenoten wonen vanaf medio februari in een vernieuwde en uitgebreide locatie. De 
voorbereidingen en de bouw hebben vooral in 2021 plaatsgevonden. We willen het projectteam dat de 
bouw heeft begeleid een groot compliment maken voor de strakke leiding van het proces en het prachtige 
eindresultaat. Het project is binnen de geplande tijd afgerond en met minimale overschrijding van budget 
gerealiseerd. In de voortgang is het bestuur door de directeur telkens goed op de hoogte gehouden. Het 
bestuur verwacht dat het resultaat, ook met het bijeenbrengen van wonen en werken op één locatie, 
positief zal bijdragen in de ervaring van zorgkwaliteit door huisgenoten, werkmakkers en assistenten. We 
hebben tot nu toe zeer positieve reacties van hen mogen ontvangen en eenieder is tevreden met hun 
nieuwe leefomgeving. 
 
Naast de positieve punten zoals hierboven beschreven, willen we in deze reflectie niet voorbijgaan aan de 
grote schaarste van personeel in de zorgsector. De kwaliteitsrapportage beschrijft immers dat het in 2021 
ook voor De Ark gevolgen heeft gehad. Het bestuur beseft zich dat deze trend in de sector zal voortzetten 
en daarmee het risico op een tekort in personele bezetting bij De Ark zal toenemen. In 2022 zal het bestuur 
de ontwikkeling van personele bezetting nauwlettend volgen en de continuïteit en kwaliteit van zorg en 
dienstverlening blijvend aandacht geven.  
 
 
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 Ouderverwanten Raad, 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. De OVR van de Ark Gouda bestaat 
momenteel uit vijf ouders van cliënten die als gezamenlijk doel het behartigen van de belangen van de 
cliënten van de Ark hebben.  

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. 

Kwaliteitsrapportage 2021 

Voor de huisgenoten en werkmakkers was het wederom weer een bijzonder jaar. De verhuizing naar een 
tijdelijke woonruimte en de verplaatsing naar een andere werklocatie gaf bij velen de nodige spanningen. 
Toch is dit heel goed opgevangen, dankzij enorme inzet van het hele team. Net als voorgaande jaren geeft 
de kwaliteitsrapportage een herkenbaar beeld van het reilen en zeilen binnen de Arkgemeenschap waarbij, 
gerangschikt langs de bouwstenen van het kwaliteitskader,  voor ons de onderstaande punten 
vermeldenswaardig zijn. 

Borgen van een verzorgd proces rond de individuele huisgenoot/werkmakker  

• Net zo zorgvuldig als het voorgaande jaar zijn in 2021 de maatregelen rond covid-19 vertaald naar onze 
eigen Ark omgeving. Een enquête onder ouders en verwanten over de communicatie over de corona 
maatregelen heeft bevestigd dat dit als een zorgvuldig proces werd ervaren. 

• Communicatie over de dagelijkse belevenissen van huisgenoten/werkmakkers werd lager gewaardeerd. 
Dit was de reden om de inrichting van het ECD tijdens de ouderavond en in onze vergadering te 
bespreken. Voor het jaar 2022 is afgesproken om de mogelijke verbeteringen te onderzoeken. 

• Deze enquête heeft er ook voor gezorgd dat er 2 leden zijn toegevoegd aan de OVR, waarmee we de 
verdere professionalisering vorm kunnen geven. 

• De wijze waarop de wet zorg en dwang vertaald is naar een individuele aanpak  voor iedere 
huisgenoot/werkmakker geeft de meeste ruimte voor een zorgvuldig proces voor iedere individuele 
huisgenoot/logee/werkmakker. 

Client ervaring centraal 

• De logistiek en zorgvuldigheid die nodig is geweest om de verbouwing, tijdelijke verhuizing naar de 
Hofstee, en weer terug mogelijk te maken is pragmatisch aangepakt door 1 lid van de OVR zitting te 
laten nemen in de klankbord groep en zo nodig onderwerpen in de OVR te toetsen en bespreken. 
Voordeel hiervan is geweest dat we een complex proces niet hebben vertraagd door onduidelijkheden 
en onzekerheden. Nadeel van deze wijze van werken is dat dit veel extra inspanning heeft gevraagd om 
last minute mee te denken en te adviseren.  Voordeel was ook dat ervaringen van huisgenoten en 
werkmakkers steeds konden worden meegenomen, waardoor dit, ondanks de werkdruk die dit bij 
personeelsleden heeft veroorzaakt, over het algemeen door huisgenoten, werkmakkers en hun 
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ouders/verwanten ervaren is als een soepel verlopend proces. Dit wordt ook bevestigd door het  in 
2021 uitgevoerde tevredenheidsonderzoek onder huisgenoten/werkmakkers.  

• Naast het zorgen voor een kwalitatief goede clientervaring is  medewerkers-  en gemeenschap ervaring 
centraal  gezet. Dit had wel als gevolg dat een aantal doelen in 2021 niet zijn behaald, zoals het verder 
verbeteren van het ECD en het toegang geven aan ouders/verwanten tot dit ECD. Gezien de 
toegenomen werkdruk rond covid-19 en de verbouwing  is dit een bewuste keuze geweest die ten 
goede is gekomen aan de huisgenoten, werkmakkers en logees die in het turbulente jaar 2021 hierdoor 
de maximaal mogelijke aandacht hebben gekregen.  

• Heel fijn was het om met ouders en verwanten in november een ouder/verwanten avond te mogen 
houden waarbij we elkaar fysiek konden ontmoeten. Ook al was het op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Team reflectie 

• Het hanteren van de regels in de WMZC binnen een kleine zorginstelling blijft een aandachtspunt 
waarin steeds gezocht moet worden naar zowel een zorgvuldige als pragmatische invulling. Dat zien we 
terug in de wijze waarop advies- en instemmingsrecht is vormgegeven rond de verbouwing . Het blijven 
zoeken naar de balans tussen zorgvuldigheid en pragmatisme blijft voor de komende periode een 
aandachtspunt. 

• De OVR is zich bewust van de zorgen die er zijn om tijdig te voorzien in de invulling van vacatures. Dit is 
een beeld dat voor veel zorginstellingen geldt, maar voor De Ark relatief nieuw is. Omdat dit direct de 
zorg van de cliënten raakt is het essentieel dat de OVR van de loop van de ontwikkelingen actueel op de 
hoogte gehouden wordt. 

• Met het letterlijk op orde brengen van het “huis de Arkgemeenschap” komt er voor de komende 
periode ook het figuurlijke op orde brengen op de agenda te staan, waarbij het toegankelijk maken van 
het ECD voor ouders en verwanten boven aan de lijst blijft staan.  

Conclusie 

De Arkgemeenschap heeft in een uitzonderlijk turbulent jaar waarin de corona pandemie en alle 
uitdagingen rond de vernieuwde huisvesting veel hebben gevraagd van bestuur, medewerkers en 
huisgenoten/werkmakkers, samen met de OVR een weg gevonden om de kwaliteit van de zorg voorop te 
laten staan. Daarmee is een aantal andere doelstellingen uitgesteld, wat de verantwoordelijkheid om daze 
in komende periode op te pakken en af te ronden extra groot maakt. 

 

Bas de Vroom 
Voorzitter Ouderverwanten Raad De Ark Gemeenschap regio Gouda 
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