Appelscha, 16 april 2014

Beste ouders en verwanten,
Afgelopen zondag was er een zeer lage opkomst bij de ouderavond. Navraag leert dat de
uitnodiging met het programma niet per email is verstuurd en dat alleen de ouders zijn
uitgenodigd die per post informatie van OlmenEs ontvangen. Dat is – ondanks de vermelding
van de ouderavond op de jaarkalender - een vervelende fout, waarvoor ik onze excuses
aanbied!
Om deze fout enigszins te herstellen, stuur ik u hierbij een kort verslag van de ouderavond.
Mededelingen
Allereerst heb ik de volgende mededelingen gedaan over een aantal actuele zaken:
Stand van zaken t.a.v. oplossen tekortkomingen Inspectiebezoek (IGZ)
Vorig jaar heeft de Inspectie Gezondheidszorg bij een onaangekondigd bezoek vastgesteld dat
OlmenEs in de praktijk weliswaar de indruk wekt zorgvuldig om te gaan met
vrijheidsbeperkende maatregelen, maar dat niet aangetoond kon worden dat wij elke
vrijheidsbeperkende maatregel ook op papier/elektronisch op individueel niveau goed
registreren en evalueren. De afgelopen maanden heeft er een inhaalslag plaatsgevonden door
alle vrijheidsbeperkende maatregelen per bewoner vast te leggen en te beoordelen of er geen
alternatieven voor de vrijheidsbeperking voor handen zijn. Dit heeft in een aantal gevallen
ook geleid tot afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Bij een volgend inspectiebezoek
verwacht OlmenEs dan ook dat op dit gebied geen tekortkomingen meer geconstateerd
worden.
Financiële situatie OlmenEs 2013 en verwachting 2014 en verder
De Jaarrekening 2013 wordt vastgesteld met een positief resultaat van € 144.000,-. Dat is
ruim boven de begroting van € 66.000,-. Van het resultaat wordt € 50.000 gereserveerd voor
verdere ontwikkeling van de afdeling Werken en scholing en opleiding van de
werkplaatsleiders. Door het exploitatieresultaat groeit het eigen vermogen van OlmenEs naar
€ 3,2 miljoen. De financiële situatie van OlmenEs ziet er hiermee stabiel uit.
Wel moet de komende jaren rekening gehouden worden met kortingen door de overheid. In
2013 heeft OlmenEs voor het eerst in haar geschiedenis minder budget gekregen dan de jaren
daarvoor. Vandaar dat er vanaf 1 januari 2014 ook een aantal besparingsmaatregelen zijn
doorgevoerd om de niet-bewonergebonden uren terug te dringen. Deze lijken ook effect te
hebben, want de voorlopige cijfers over de eerste maanden van 2014 geven aan dat, ondanks
een hoog ziekteverzuim, ruim 10 fte minder is ingezet dan vorig jaar rond deze tijd.

Een aantal niet voorziene en onverwachte tegenvallers maken dat de begroting 2014 eventueel
herzien dient te worden. Ik raad de interim-bestuurder echter aan om eerst de kwartaalcijfers
af te wachten en te sturen op terugdringing van het ziekteverzuim, alvorens nieuwe
besparingsmaatregelen te gaan treffen.
Vrijetijdsbesteding
Een actieve werkgroep van medewerkers en ouders is bezig geschikte vrijetijdsactiviteiten te
organiseren voor bewoners die minder mogelijkheden hebben om aan de bestaande
vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden
om de paardenbak op het terrein te gebruiken en ook overdag gebruik te kunnen maken van
De Huiskamer.
Alle ouders hebben een brief gekregen waarin hulp en ondersteuning gevraagd wordt bij
diverse culturele en vrijetijdsactiviteiten. Hierbij is nadrukkelijk de vraag om hier,
vanzelfsprekend indien mogelijk, ook broers en zussen van de bewoners bij te betrekken. Een
eerste bijeenkomst om broers en zussen sterker te betrekken bij het leven van de bewoners in
OlmenEs wordt georganiseerd tijdens de komende Zomermarkt.
Voortgang ouderenbeleid
Nu OlmenEs niet meer uitbreidt, zal de gemiddelde leeftijd van de bewoners toenemen. Een
werkgroep van medewerkers en ouders buigt zich over de vraagstukken die dat met zich
meebrengt en hoe OlmenEs zich hierop kan voorbereiden. Voor de zomer wordt een eerste
beleidsnotitie verwacht die met de Cliëntenraad besproken zal worden.
Opvolging bestuurder
Er hebben zich zo’n 50 kandidaten bij het werving- en selectiebureau gemeld. Half april
wordt er een keuze gemaakt uit een ‘longlist’ met wie de sollicitatiecommissie gesprekken
gaat voeren. Deze worden in de eerste helft van mei gehouden. Hopelijk is dan eind mei
bekend wie de nieuwe bestuurder wordt, zodat deze nog voor of anders na de zomer aan de
slag kan gaan. Tot die tijd neemt de heer Hans Jansen parttime de bestuurlijke
verantwoordelijkheid waar.
Zandroos
Na enige vertraging door onder andere bestuurswisselingen bij Zandroos, is er nu bijna een
voorontwerp voor de gebouwen gereed. Op basis hiervan kunnen berekeningen uitgevoerd
worden en kan er financiering gezocht worden. De bevindingen hiervan worden neergelegd in
een Haalbaarheidsonderzoek. Gelijktijdig is er een groep leden van Zandroos, medewerkers
van OlmenEs en een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad die zich buigt over de
verwachtingen over en weer en de afspraken die nodig zijn om samen te wonen en leven op
één terrein. Deze afspraken worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. Om
misverstanden te voorkomen; OlmenEs stelt onder strikte voorwaarden een deel van haar
terrein ter beschikking, maar investeert zelf geen middelen in de gebouwen van Zandroos
anders dan het afnemen van één koop- of huurappartement voor logeren door
ouders/verwanten, tijdelijke medewerkers en stagiaires.
Bewonersonderzoek
In mei wordt er een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van bewoners over het wonen
en werken in OlmenEs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau en voldoet
aan de eisen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Ongeveer de helft van de bewoners
zal betrokken worden in het onderzoek. Daarnaast ontvangen alle ouders/vertegenwoordigers

thuis een schriftelijke vragenlijst.
Stichting Voorzieningen
Vanuit de stichting Voorzieningen kan OlmenEs zaken mogelijk maken die niet vallen onder
de AWBZ-bekostiging. In 2013 hebben donateurs ruim € 6.000,- bijgedragen, zijn er enkele
grotere schenkingen van in totaal € 6.400,- binnengekomen en hebben fondsen ruim € 2.500,bijgedragen. Waarvoor hartelijk dank!
In tegenstelling tot 2012 is afgelopen jaar niet al het geld besteed. Het meeste geld is
aangewend voor de aanleg van de paardenbak op het terrein van OlmenEs (ruim € 4.500,-).
De heer De Jong en de heer Galama adviseren de bestuurder van OlmenEs bij de bestedingen
van de gelden. Dit jaar is het plan om bij te dragen aan het bevorderen van deskundigheid op
het gebied van autisme en op het gebied van ondersteunende communicatie voor bewoners die
verbaal niet vaardig zijn. Daarnaast zal ook bijgedragen worden aan de festiviteiten voor
bewoners in het kader van de viering van het 20-jarig bestaan.
Zorgalarmering
Gert Bosma (manager zorg) en Hylco de Boer (manager bedrijfsvoering) zijn ingegaan op de
plannen van OlmenEs om een pilot op het gebied van zorgalarmering uit te gaan voeren.
Een Zorgalarmeringssysteem biedt de mogelijkheid om op een centrale plek in OlmenEs de
bewonerskamers uit te luisteren (akoestisch) of te bekijken (beeld). In de bewonerskamer en
eventueel in gangen kunnen diverse sensoren (deuralarmen, epilepsie verklikkers,
bewegingsmelders, dwaaldetectie etc.) worden gemonteerd.
Doelstelling is in eerste instantie om de kwaliteit van de nachtzorg in OlmenEs te verbeteren.
De huidige babyfoons voldoen niet en vormen een risico. De slaapwachten horen niet alles en
de wakende wachten lopen soms met een mandje met wel zeven babyfoons rond. Dat is niet
betrouwbaar genoeg.
De pilot betreft een aantal woonhuizen. De pilot moet zo groot zijn dat deze zeggingskracht
heeft en zo klein dat het ook behapbaar is. Voor de pilot valt te denken aan twee wakende
wachten die samen voor vier huizen waken. We kiezen ervoor om een uitluisterpost in te
richten in het kantoor van één van de betrokken woonhuizen. De betreffende bewoners en
ouders/vertegenwoordigers worden hier apart over geïnformeerd. In alle gevallen zal
uitluisteren of camerabewaking - net als nu - met de bewoner en zijn wettelijk
vertegenwoordiger worden afgestemd en in het zorgplan worden vastgelegd.
Het is denkbaar dat wij het na de pilotfase laten bij alleen betere apparatuur. Ook zal bekeken
worden in hoeverre de huidige slaapdiensten vervangen kunnen worden door een
Zorgsysteem met een aantal wakende wachten op het terrein. Ook zijn mengvormen
denkbaar, van huizen waar een slaapdienst aanwezig is en huizen waar wakende wachten hun
rondes doen. Dat zijn onderzoekspunten die in de pilot nader verkend worden. We gaan voor
een langzame ontwikkeling en voor kwaliteit van zorg. Als de slaapdiensten behouden moeten
blijven gedurende de gehele pilot dan accepteren we dat.
De pilot zal zes maanden duren, tussentijds geëvalueerd worden en daarna ook met de
Cliëntenraad worden besproken en tot vervolgbesluitvorming leiden.
In het gesprek werden vragen gesteld over de uitvoering van de pilot, de techniek en werd ook
duidelijk de opmerking gemaakt dat ook goed nagedacht moet worden over hoe het eventueel

wegvallen van slaapwachten is voor bewoners die niet bewaakt hoeven te worden, maar wel
behoefte hebben aan een vertrouwd iemand die zij ’s nachts kunnen bereiken.

Nogmaals excuses voor de niet verzonden uitnodiging. Ik hoop dat u hiermee voldoende
geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groeten,

Merlijn Trouw,
directeur/bestuurder

