Ouderavond OlmenEs op zondagavond 6 oktober 2013 (19.30- 21.00 uur).
Het hoofdonderwerp, het ouder worden van de bewoners, werd door Merlijn Trouw ingeleid
met onder andere informatie over wat Bernard Lievegoed over het ouder worden heeft
gezegd. Ook de houding van OlmenEs tegenover de ouder wordende mens bracht hij onder
woorden. Verder gaf hij enige cijfers over het aantal oudere bewoners nu en in de
toekomst.Nu is verreweg de grootste groep bewoners tussen 25 en 45 jaar en boven de 55 jaar
zijn er slechts 3 bewoners.
Omdat er geen uitbreiding meer komt, blijft de instroom van jonge bewoners beperkt en zal
de gemiddelde leeftijd steeds verder toenemen. Bewoners krijgen ook eerder met
ouderdomsverschijnselen te maken dan niet-gehandicapten.
Vervolgens gingen we in groepjes uiteen om over deze onderwerpen door te praten, waarna
de antwoorden op de volgende vragen verzameld werden.
Wat betekent ouder worden voor de dagbesteding / werk?
Voor de medisch-therapeutische zorg?
Voor de huisvesting en voorzieningen?
Het is de bedoeling dat er een verslag komt met deze antwoorden en dat OlmenEs gebruik
kan maken van de ideeën die hierbij naar voren zijn gekomen. Want dat is de insteek:
OlmenEs zal vanaf nu duidelijk rekening houden met het ouder worden van de bewoners. De
bevindingen van deze avond kunnen bijdragen aan de opstelling van een beleidsnotitie over
de ouder wordende bewoner en een goede input zijn voor mogelijke bijstelling van het beleid
van OlmenEs ten aanzien van het gebruik van gebouwen (strategisch vastgoedplan).
Er komt een commissie ouder wordende bewoners waarvoor ook een ouder gezocht wordt.
Naast dit hoofdonderwerp kregen we informatie over:
1. De besparingsmaatregelen en de consequenties daarvan voor bewoners en ouders
2. Uitleg over de culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding voor ‘kwetsbare’ bewoners
3. Onaangekondigde inspectiebezoek: bevindingen en maatregelen met betrekking tot
vrijheidsbeperking
Merlijn had al iets over de besparingsmaatregelen ( begeleiding in huizen van 7 tot 9 en van
12 tot 2 ) gezegd: deze maatregelen zijn noodzakelijk om op het niveau van 2012 te komen
wat betreft inzet personeelsleden. Dat niveau is nodig om een gezonde financiële toekomst
mogelijk te maken. Een van de consequenties zal zijn dat pb-ers minder tijd beschikbaar
zullen hebben. Besparen gebeurt op de overhead-kosten en niet op de direkte bewonercontacten.
Bert Smit gaf een opsomming van alle vrije tijdsactiviteiten die OlmenEs organiseert. De
activiteiten voor “kwetsbare “ bewoners blijven een moeilijk punt (de vraag naar activiteiten
ligt er al een jaar) en er werd ter plekke afgesproken dat Bert Smit contact zal opnemen met
de ouders van deze groep bewoners om te kijken wát er georganiseerd kan worden en hóe dat
gaat gebeuren.
Gert Bosma gaf bijzonderheden over de gevolgen van het onaangekondigde inspectiebezoek
in maart van dit jaar waarbij OlmenEs niet voldeed aan de normen wat betreft registreren en
evalueren van vrijheidsbeperkende maatregelen. OlmenEs gaat aan de eisen van de inspectie
voldoen door het toevoegen van punten over vrijheidsbeperking in de jaarlijkse
zorgplanbespreking.

