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Voorwoord 
 

Wat een jaar hebben we achter de rug en wat voor jaar ligt er nog voor ons! Wie had aan het begin 

van 2020 kunnen bedenken dat een virus zo veel impact zou hebben op ons leven. We realiseren ons 

dat we ingrijpende maatregelen hebben moeten doorvoeren. Dat is voor familie, bewoners en voor 

ons niet gemakkelijk geweest. Toch kunnen we ondanks alle maatregelen terugkijken op een jaar 

waarin de flexibiliteit van bewoners, medewerkers en zeker ook van ouders en familie voorop heeft 

gestaan.  

We hebben prachtige alternatieve feesten vorm kunnen geven. Sommige onderdelen hiervan zullen 

ongetwijfeld in de komende jaren voortgezet worden. We hebben het bezoek kunnen reguleren en 

we hebben uiteindelijk ook de maatregelen weer iets kunnen versoepelen. Helaas moesten we begin 

2021 weer een stapje terug doen. Door de uitbraak van met name de Britse variant van het virus 

waren we genoodzaakt om opnieuw de deuren iets meer dicht te doen. We hopen dat dit een 

tijdelijke maatregel is. Gelukkig is het overgrote deel van de bewoners inmiddels gevaccineerd en 

hebben we ook de begeleiding mogen uitnodigen voor vaccinatie via de GGD. Allemaal stappen in de 

goede richting.  

Alle lof voor de collega’s die zich strikt houden aan de maatregelen en zich aanpassen aan wat er 

mogelijk is. Ter bescherming van bewoners en collega’s passen collega’s en familie hun eigen leven 

aan en zijn ze zeer voorzichtig. Ook als er sprake is van quarantaine van een groep, vraagt dit een 

grote mate van flexibiliteit en inzet van de betreffende collega’s en de ondersteunende diensten.  

Uiteraard is corona niet het enige wat ons dorp heeft bezig gehouden, al lijkt het soms wel zo. 

Natuurlijk is dit niet het geval. In het rapport kunt u lezen wat ons dit jaar heeft bezig gehouden. De 

geplande nieuwbouw van Olm 3 en Olm 4 is weliswaar uitgesteld, maar staat nu toch echt in de 

steigers en we zullen in het tweede kwartaal van 2021 hiermee starten.   

Wij hopen samen met u allen dat 2021 een jaar wordt met meer mogelijkheden, meer ontmoetingen 

en vooral gezondheid.  

 

Raad van Bestuur   

 

w.g. Peter de Groot  w.g. Trix Hiemstra  w.g. Ingrid Zwiers-van Duinen 
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Samenvatting  

Kwaliteitsrapport 2020 

Dit kwaliteitsrapport beschrijft op welke manier er door Nieuw Woelwijck aan de kwaliteit van zorg 

wordt gewerkt. De bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (het zorgproces rondom 

de individuele bewoner, de ervaringen van bewoners en de zelfreflectie in teams) komen aan de 

orde. Natuurlijk heeft de coronacrisis onmiskenbaar zijn weerslag gehad op het leven in Nieuw 

Woelwijck. Het speelt dan ook een grote rol in de beschrijving van de zorg rondom bewoners, hun 

familie, vertegenwoordigers en medewerkers.  

In hoofdstuk 1 wordt het zorgproces rondom de individuele bewoner beschreven. Hierin komt naar 

voren hoe kwetsbaar de bewoners van Nieuw Woelwijck zijn: ze lopen vanwege de complexiteit van 

hun handicaps groter risico op een ernstig beloop van corona. Ook komt het beleid ten aanzien van 

persoonlijke beschermingsmiddelen en het verzorgen van bewoners in isolatie op Nieuw Woelwijck 

aan bod, evenals het kiezen voor het inrichten van een eigen teststraat. Het uitbreken van de 

coronacrisis heeft vanzelfsprekend veel invloed op de formele processen in de zorg rondom de 

bewoners (zoals de jaarlijkse evaluatiecyclus en gesprekken met wettelijk vertegenwoordigers) maar 

grijpt vooral in op het dagelijks leven in de dorpsgemeenschap. In hoofdstuk 2 komen de ervaringen 

van de bewoners naar voren. Geïllustreerd met voorbeelden uit de Dorpskrant van Nieuw Woelwijck 

(voor en door bewoners) en de Interunit (het kwartaalblad van Nieuw Woelwijck voor familie, 

verwanten en belangstellenden) wordt verteld hoe creatief de medewerkers op de woongroepen 

omgaan met het geven van invulling aan de feesten en vieringen, die veiligheid en houvast bieden. 

Hoofdstuk 3 gaat over veiligheid. Onder meer de incidentenanalyse en de ontwikkeling rondom 

(on)vrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang komen aan bod. In hoofdstuk 4 staat 

beschreven hoe Nieuw Woelwijck zorg draagt voor de uitvoering van de zorg met betrokken en 

vakbekwame medewerkers. De teamreflectie wordt beschreven, er is aandacht voor scholing en het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZorgfocuZ. In hoofdstuk 5 komen de 

reflecties op dit kwaliteitsrapport van de Bewonersraad en de Medewerkersraad aan de orde. 

Tenslotte komt in hoofdstuk 6 de externe visitatie met collega-zorgorganisatie OlmenEs aan bod, die 

in overleg op een veilige manier wordt uitgevoerd.  

De stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van de VGN heeft organisaties opgeroepen om in 

het kwaliteitsrapport over 2020 stil te staan bij de gevolgen van de coronacrisis door expliciet drie 

dilemma’s te benoemen waar zij tegenaan zijn gelopen en hoe deze zijn opgepakt. De stuurgroep 

denkt dat het voor alle betrokken partijen waardevol is om iets terug te lezen over de uitdagingen 

waar aanbieders in de gehandicaptenzorg het afgelopen jaar mee te maken hebben gekregen en 

welke inzichten dat heeft opgeleverd. De thema’s die Nieuw Woelwijck heeft gekozen, namelijk: 

Nieuw Woelwijck in de coronacrisis (hoe wordt de kernwaarde in de visie van Nieuw Woelwijck, 

namelijk ‘de ontmoeting’ in de huidige tijd weergegeven), de implementatie van de Wet zorg en 

dwang (hoe heeft deze in het “Covid jaar” vorm gekregen?) en de ontwikkeling van het vastgoed 

(hoe wordt omgegaan met nieuwbouw, hoe (lang) kunnen leegstaande woningen worden ingezet in 

deze crisis?) vindt u terug in de verschillende hoofdstukken.  
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Aandachtspunten voor 2020 

Een belangrijke functie van het kwaliteitsrapport is het leren, ontwikkelen en verbeteren. In het 

kwaliteitsrapport van 2019 zijn verschillende ontwikkelingen beschreven en aandachtspunten voor 

2020 opgesteld. Hieronder wordt kort belicht hoe aan die punten is gewerkt. 

In 2020 wordt gestart met de nieuwe werkwijze in het ECD. De verantwoordelijkheid gaat meer naar 

de eindverantwoordelijken van de groep. Dit proces wordt door zowel de woonraadcoördinatoren 

als de orthopedagogen en kwaliteitsmedewerkers gevolgd.  

 De nieuwe werkwijze is in 2020 succesvol geïmplementeerd. Er wordt bij stilgestaan in het 

eerste hoofdstuk van dit kwaliteitsrapport. 

Er is nog te weinig concrete informatie verzameld rondom het werken in Caren. Zowel procesmatig 

als inhoudelijk: hoeveel wettelijk vertegenwoordigers maken hiervan actief gebruik, welke mensen 

haken af en hoe wordt ermee gewerkt? Het familieportaal dient ter ondersteuning van de 

communicatie en om informatie op een veilige manier te delen. Het is daarom zinvol om op een 

gestructureerde manier te onderzoeken hoe het werken in dit portaal gaat en op welke manier er 

verbeterd kan worden. In 2020 zullen de kwaliteitsmedewerkers zich hiermee bezighouden.  

 De kwaliteitsmedewerker heeft zich bezig gehouden met Caren door aandacht te besteden 

aan het familieportaal in de besprekingen van de woonraden. Verder is vooral maatwerk 

geboden. Doordat Caren onder de aandacht is gebracht bij de coördinerend begeleiders zijn 

wettelijk vertegenwoordigers doorverwezen die hulp nodig hadden bij het aanmaken van 

een account. Er is verder nog te weinig aandacht geweest voor structurele analyse. In 

hoofdstuk 1 wordt uiteengezet hoe verder aandacht wordt besteed aan het werken met 

Caren. 

In 2020 zal cliënttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd door het afnemen van de vragenlijsten 

van ‘Ben ik Tevreden’. 

 Door het uitbreken van het coronavirus is de jaarlijkse evaluatie van bewoners stilgelegd en 

uiteindelijk wordt deze verspreid over twee jaren. Dit betekent dat veel evaluaties met 

wettelijk vertegenwoordigers niet door zijn gegaan. Daaraan gekoppeld zijn weinig lijsten 

van Ben ik Tevreden afgenomen. Wel kan een zinvolle kwalitatieve analyse worden gedaan 

en is een plan gemaakt voor het trainen in afnemen van de lijst. Verderop in dit 

kwaliteitsrapport (in hoofdstuk 2) vindt u de uitwerking daarvan. 

In januari 2020 zal Nieuw Woelwijck deelnemen aan het onderzoek: ‘Samen denken, samen doen’. 
Met dit onderzoek wordt gekeken naar onderbouwd en passend psychofarmaca gebruik bij mensen 
met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Aan dit onderzoek doen acht 
bewoners en acht medewerkers van groepen mee. 

 Dit onderzoek is gestart in 2020 en in volle gang. In hoofdstuk 3 in dit rapport wordt er kort 
iets over verteld. 

 
Er zal opnieuw aandacht worden besteed aan het juist (ver)melden van gedragsmatige incidenten, 
specifiek aan het juist vermelden van dagelijkse incidenten om zo een helder overzicht te krijgen van 
het aantal gedragsmatige incidenten in 2020. 

 Dit is een aandachtspunt dat jaarlijks terugkomt. Vanaf 2019 lijkt een trend ingezet in het 
juist (ver)melden van incidenten, getuige het vergelijkbaar aantal incidenten dit jaar. In de 
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voorgaande jaren waren de cijfers veel hoger, samenhangend met een onjuist melden van 
gedragsmatige incidenten. In hoofdstuk 3 staat een incidentenanalyse die hier verder op in 
gaat.  

 
De Wet zorg en dwang wordt van kracht in 2020. Dit jaar is een overgangsjaar. Het eerste half jaar 
van 2020 zal opnieuw een inventarisatie worden gemaakt van de vrijheidsbeperkingen per bewoner. 
Dit zal groepsgewijs en multidisciplinair gebeuren.  

 Vanwege het uitbreken van het coronavirus is ook dit anders verlopen dan gepland. Toch is 
meer dan de helft van de groepen geïnventariseerd. Zoals eerder vermeld is dit één van de 
dilemma’s die aandacht hebben gevraagd in het afgelopen jaar. Een verslag daarvan in 
hoofdstuk 3. 

 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de interne opleiding van Nieuw Woelwijck te certificeren, 
zodat er een leer-werktraject gevolgd kan worden op Nieuw Woelwijck. Dit kan een waardevolle 
toevoeging zijn aan het beleid om in te springen op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. 

 In het afgelopen jaar is de interne opleiding gecertificeerd en kan een “in company” 
opleiding worden gevolgd. 

 
Door een aanpassing in het medewerkersportaal en het beschikbaar stellen van een format is de 
verwachting dat alle teams een teamreflectie zullen uitvoeren. De inhoud zal ook verder worden 
geanalyseerd: hoe evalueert ieder team de gestelde doelen en welke doelen worden gekozen voor 
het komende jaar. De kwaliteitsmedewerker bewaakt het proces. 

 Door de gevolgen van corona hebben minder teambesprekingen plaats kunnen vinden. De 
besprekingen die er waren gingen vanzelfsprekend voornamelijk over actualiteiten. Toch is 
door meer dan driekwart van de teams een teamreflectie uitgevoerd.  

 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) wordt uitgevoerd met de noordelijke 

werkbelevingsmonitor van ZorgfocuZ. 

 Het MTO is in 2020 uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in dit 

kwaliteitsrapport.  
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Inleiding  
Voor u ligt het kwaliteitsrapport van Nieuw Woelwijck over het jaar 2020. Hierin wordt beschreven 

hoe er binnen onze dorpsgemeenschap wordt gewerkt aan de kwaliteit van zorg, gebaseerd op het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het jaar 2020 kan met recht “het Covid jaar” genoemd worden. 

Het uitbreken van het coronavirus heeft grote impact op het leven voor de bewoners van de 

dorpsgemeenschap, evenals voor hun ouders, familie, verwanten en de medewerkers van Nieuw 

Woelwijck. Corona heeft grote gevolgen voor alle aspecten rondom de kwaliteit van zorg. Dankzij de 

inzet en creativiteit van zowel de medewerkers op de groepen als de ondersteunende diensten is de 

kwaliteit van zorg op de groepen niet in het geding geweest.  

De maatregelen die genomen moesten worden druisen in tegen de kern van de visie van Nieuw 

Woelwijck: de ontmoeting. Toch is dit rapport geen samenvatting van de zaken die vanwege het 

coronavirus niet zijn gelukt of doorgegaan, maar laat zien wat er ondanks corona wel is 

bewerkstelligd.  

De stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft organisaties gevraagd in het 

kwaliteitsrapport de drie belangrijkste dilemma’s te verwerken waar zij in 2020 mee zijn 

geconfronteerd en hoe zij hiermee zijn omgegaan. In dit rapport vindt u de volgende drie 

onderwerpen die voor Nieuw Woelwijck in het afgelopen jaar belangrijk zijn geweest: 

Nieuw Woelwijck in de coronacrisis 

Hoe wordt de kernwaarde in de visie van Nieuw Woelwijck, namelijk ‘de ontmoeting’ vormgegeven 

in deze tijd? In het hele rapport is dit het thema dat steeds terugkomt. Er wordt een beeld geschetst 

van het dagelijks leven van de bewoners in de coronacrisis, met de nadruk op wat allemaal wél is 

doorgegaan en gelukt, dankzij enorme inspanning van de medewerkers van Nieuw Woelwijck en de 

familie en verwanten van bewoners.  

Implementatie van de Wet zorg en dwang 

In januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan. De implementatie van de wet heeft veel aandacht 

gevraagd en vraagt dit nog steeds. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft in het 

najaar een bezoek gebracht aan Nieuw Woelwijck en kunnen zien hoe de wet binnen Nieuw 

Woelwijck in praktijk wordt gebracht. Daarnaast heeft het ‘coördinerend team Wzd’, ingesteld door 

het ministerie van VWS, meegekeken met de implementatie van de wet. De kern van de Wet zorg en 

dwang (nee, tenzij…) werd en wordt door Nieuw Woelwijck volledig onderschreven en vanuit dit 

oogpunt is er hard aan gewerkt om ook de implementatie tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk 

doorgang te laten vinden.  

Ontwikkelingen rondom vastgoed 

De nieuwbouw op Nieuw Woelwijck is een volgende fase ingegaan. Begin 2020 zijn drie nieuwe 

woningen betrokken. Daarnaast is de planning dat voor twee groepen met bewoners met ernstige 

meervoudige beperkingen (EMB) nieuwe woningen worden gebouwd. Daartoe zijn ze eerst verhuisd 

naar tijdelijke woningen, die zijn aangepast voor deze bewoners. Toen de huizen leeg kwamen te 

staan, brak de coronacrisis uit. Er is voor gekozen de leegstaande woningen te kunnen gebruiken als 

noodgebouwen voor bewoners die vanwege een (verdenking van) besmetting met het coronavirus 

geïsoleerd moeten worden verpleegd. In dit rapport wordt dit onderwerp van twee kanten belicht: 
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wat wordt gedaan met deze woningen, maar ook: wat zijn de specifieke behoeften van bewoners en 

hoe wordt daar invulling aan gegeven in de huidige situatie? 

Nieuw Woelwijck: missie en visie 

Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten, opgericht in 1977. In 

de dorpsgemeenschap wonen ongeveer vierhonderd matig tot zeer ernstig verstandelijk 

gehandicapte bewoners. Aan deze mensen wordt 24-uurs zorg geboden in een beschermde 

leefomgeving. Voor gemiddeld 10 mensen wordt de zorg geboden in de vorm van alleen 

dagbesteding en logeeropvang. Deze zorg wordt geboden in de opbouw naar wonen.  

Missie 

Nieuw Woelwijck kiest heel bewust voor het leven in een eigen dorp, in een op de bewoners 

aangepaste overzichtelijke omgeving. Als iemand zichzelf in de samenleving niet kan handhaven zijn 

er twee mogelijkheden: de persoon in kwestie in de eigen omgeving zodanig ondersteunen en 

begeleiden dat hij zich wél kan handhaven, óf een leefomgeving bieden die afgestemd is (‘Missie, 

visie en praktijk van Nieuw Woelwijck’1, 2018). 

Nieuw Woelwijck kiest principieel voor het tweede spoor: haar bewoners een eigen leefomgeving 

bieden, waarbinnen zij elkaar kunnen ontmoeten, vriendschappen kunnen sluiten en waar ze mogen 

zijn wie ze zijn. Een aangepaste, veilige omgeving, waarin iedereen naar eigen kunnen deel kan 

nemen aan het dagelijks leven. Een dorp waarin bewoners een zo “gewoon” mogelijk bestaan 

kunnen leiden. De missie van Nieuw Woelwijck wordt als volgt omschreven: 

‘De inzet van de dorpsgemeenschap is dat mensen met een verstandelijke handicap een ‘goed leven’ 

hebben. Nieuw Woelwijck wil daarom bewoners een fysieke en sociale omgeving bieden waarin zij 

zich veilig kunnen voelen en elkaar kunnen ontmoeten en waarin hun cognitieve, emotionele, sociale 

en culturele ontwikkeling optimaal kan verlopen’.  

Deze missie is de weerslag van ruim veertig jaar ontwikkeling, waarin het eigen handelen kritisch is 

beoordeeld, door actief de dialoog aan te gaan met elkaar en met ouders en familieleden. Maar ook 

door de verdieping te zoeken, onder andere in het gedachtengoed van filosofen en denkers over de 

zorg voor verstandelijk gehandicapten en door na te denken over het begrip ‘het goede leven’. 

Daarbij heeft de voortschrijdende medische en psychologische kennis betreffende de oorzaken en 

behandelingsmogelijkheden van psychische stoornissen de professionals van Nieuw Woelwijck 

vooruit geholpen.  

Visie 

In de missie van Nieuw Woelwijck over ‘het goede leven’ zijn de volgende principes leidend: 

Er mogen zijn – ieder mens is als persoon uniek. Iedereen mag er zijn; elke vorm van leven dient met 

respect bejegend te worden. Hoe belemmerend de handicap in de ontmoeting met anderen ook is, 

geprobeerd wordt de bewoner in zijn eigenheid te ontmoeten. 

Deel uitmaken van de gemeenschap – ieder mens is in haar kern een sociaal wezen en heeft 

behoefte aan verbondenheid. Mens zijn krijgt betekenis in de ontmoeting met anderen. Menselijke 

                                                           
1 ‘Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck. Dorpsgemeenschap van Verstandelijk gehandicapten.’(2018) 
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contacten, vriendschap en iets voor anderen betekenen zijn basisbehoeften. Voor bewoners met 

verstandelijke handicaps is het moeilijk om zelf vorm te geven aan de gemeenschap. Nieuw 

Woelwijck biedt een eenvoudige en overzichtelijke omgeving, afgestemd op wat haar bewoners 

aankunnen. Op deze wijze ervaren de bewoners dat zij deel uitmaken van deze gemeenschap. 

Je kunnen manifesteren als individu – ‘jezelf zijn’ heeft geen betekenis als niemand je opmerkt en 

waardeert. Bewoners wordt de gelegenheid gegeven zich als individu te ontwikkelen en te 

manifesteren, met ruimte voor individuele keuzes om eigen ontwikkeling en expressie te stimuleren. 

Door bewoners een rol te geven in de gemeenschap kunnen ze iets betekenen voor anderen. Leven 

als individu in verbondenheid met anderen. 

In de visie van Nieuw Woelwijck is ‘elkaar ontmoeten’ het centrale begrip. De kwaliteit van het 

menselijk leven schuilt in de ontmoeting. Die ontmoeting is altijd wederzijds. Nieuw Woelwijck blijft 

nadenken over de vormgeving van die ontmoeting. In de ontmoeting schuilt ook de belangrijkste 

drijfveer voor de medewerkers van Nieuw Woelwijck. Door de complexiteit van de handicaps van 

bewoners kent het werk voor begeleiders moeilijke momenten. De ontmoeting kan echter ook 

energie geven, in het contact van mens tot mens.  

Het voorgaande beschreven ‘nadenken over de vormgeving van de ontmoeting’ heeft in 2020 een 

andere, onverwachte dimensie gekregen. Want hoe kan de ontmoeting met de ander plaatsvinden 

als deze in de fysieke vorm een gevaar kan vormen voor de gezondheid? Hoe kunnen feesten en 

vieringen vorm worden gegeven als we niet meer samen mogen komen? In de leefgroepen zelf is het 

afstand houden niet mogelijk. Hierdoor is en blijft er slechts sprake van de ontmoeting met de ander 

in het contact met de begeleiders en de medebewoners van de woongroep.  
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1. Nieuw Woelwijck in de coronacrisis: de zorg rondom de individuele 

bewoner 
Sinds maart 2020 houdt het coronavirus ons land in zijn greep.  Alvorens in te gaan op alle gevolgen 

van het coronavirus past het om een korte samenvatting te geven van dit bijzondere jaar. In 

navolging van bijna de gehele samenleving gaat ook Nieuw Woelwijck in maart ‘op slot’. Dit druist in 

tegen alles waar Nieuw Woelwijck voor staat.  

 

Dit besluit heeft vergaande gevolgen. In de eerste plaats voor de bewoners en hun families. Bezoek 

is tijdelijk niet meer mogelijk. Ouders van  dagopnames/logés worden voor de keuze gesteld: of op 

Nieuw Woelwijck blijven, of thuis blijven. Ook binnen Nieuw Woelwijck worden maatregelen 

genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Alle groepsoverstijgende 

activiteiten worden stilgelegd. Geen clubjes meer, geen ontmoetingen met vrienden van andere 

groepen, geen groepsvakanties buiten het terrein. Er is grote inspanning geleverd om alles zo 

gewoon en herkenbaar mogelijk door te laten gaan voor bewoners. Voor alle feesten en activiteiten 

die het jaarritme weergeven, veiligheid en houvast bieden zijn veilige alternatieven bedacht. Er is 

voor gekozen om alles door te laten gaan, op een zo veilig mogelijke manier. Zo hebben bewoners 

mooie vakanties beleefd op het terrein van Nieuw Woelwijck, waar blokhutten staan en tenten 

kunnen worden opgezet.  

Gedurende het hele jaar wordt rekening gehouden met mogelijke besmettingen op groepen. Er 

leven grote zorgen bij familie en medewerkers, het is moeilijk om alle geldende maatregelen op te 

volgen, maar er bestaat ook een groot saamhorigheidsgevoel, alles om de gezondheid van de 

bewoners zoveel mogelijk te beschermen. Op één woongroep is een besmette bewoner in het begin 

van de coronaperiode en enkele groepen moeten in de maanden die op maart volgen preventief in 

quarantaine. Een groep krijgt te maken met zowel een besmette medewerker met het coronavirus 

als de zeer besmettelijke MRSA bacterie. Tot halverwege november zijn alle maatregelen 

voornamelijk preventief. Helaas is toch het coronavirus uitgebroken op een groep, waarbij acht van 

de tien bewoners besmet raken, evenals vier medewerkers. Alle besmette bewoners en collega’s zijn 

gelukkig hersteld.  

Het vraagt van medewerkers grote inspanning: er gelden strikte hygiëne- en 

quarantainemaatregelen, waarbij vaak een (invasieve) test moet worden ondergaan. De medische 

dienst leidt niet alleen het testen in goede banen, maar adviseert ook in de verpleging, zorgt voor de 

beschermingsmiddelen en ondersteunt in de verpleging van bewoners in isolatie. De 

ondersteunende diensten helpen waar nodig en staan de groepen bij in bijvoorbeeld het bezorgen 

van boodschappen en het doen van de was. 

“Nieuw Woelwijck is een gemeenschap en het samen is daarin belangrijk, want dat is waarop alles 

gebaseerd is. We willen samen overleven op een voor ieder prettige manier. Dat hebben we woorden 

proberen te geven in het schrijven over ‘Het Goede Leven’. Onder dat streven is het fundament 

weggehaald.” 

Fop Wassenaar, oprichter van Nieuw Woelwijck 
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In deze tijd voelen medewerkers zich gesteund door familie, verwanten en andere betrokkenen bij 

de dorpsgemeenschap, die bemoedigende woorden geven, kaartjes en attenties sturen en op alle 

mogelijke manieren hun steun en waardering te kennen geven.  

 

De kwetsbaarheid van de bewoners 

De bewoners van Nieuw Woelwijck behoren tot de groep binnen de langdurige zorg die door het 

RIVM wordt omschreven als mensen “die zich door motorische, zintuigelijke, verstandelijke of 

psychische beperkingen niet goed aan de algemene hygiënemaatregelen kunnen houden of niet 

goed te instrueren zijn”. Daardoor hebben de bewoners van Nieuw Woelwijck zonder uitzondering 

een verhoogd risico om corona op te lopen. Dit betekent niet meteen dat de ziekte bij hen daardoor 

ernstiger verloopt. Er woont op Nieuw Woelwijck echter ook een groep bewoners ouder dan 70 jaar 

(44 bewoners, ongeveer 11%) en er is vaak sprake van een zeer kwetsbare gezondheid door 

aandoeningen zoals immuunziekten, longaandoeningen en diabetes. Dit betekent dat bijna alle 

bewoners, ongeacht hun kalenderleeftijd, op Nieuw Woelwijck groot risico lopen op een ernstig 

beloop van en sterven aan corona.  

Alle bewoners van Nieuw Woelwijck wonen samen in woongroepen. Zij maken deel uit van een 

dorpsgemeenschap waarin de ontmoeting met elkaar centraal staat, zowel de ontmoeting tussen 

begeleider en bewoner als bewoners onderling (zie “Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck”, 

2018). Vanaf de uitbraak van het coronavirus in Nederland (maart 2020) is besloten om geen 

uitwisseling tussen de verschillende leefgroepen te laten plaatsvinden. Dit betekent dat alle 

gezamenlijke activiteiten als het bezoeken van theaters en koffieconcerten, verschillende 

‘hobbyclubs’ (knutselen, muziek, sport en recreatie) sindsdien tot nader order zijn opgeschort. Maar 

omdat de bewoners vanaf opstaan tot naar bed gaan wel samenleven met hun huisgenoten, met 

gedeelde voorzieningen (badkamer, keuken, woonkamer) en veel onderling contact binnen de 1,5 

meter wordt er binnen de leefgroep risico gelopen op snelle verspreiding bij introductie van het 

virus. Gehoopt wordt, door het alleen laten plaatsvinden van activiteiten binnen de woongroep, dat 

de verspreiding zoveel als mogelijk beperkt kan worden.  

Werkwijze van Nieuw Woelwijck in de coronacrisis 

De basis van het (preventief) gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) op Nieuw 

Woelwijck is een opgesteld schema, dat in oplopende gradaties beschrijft hoe er wordt gehandeld.2 

                                                           
2 Zie hiervoor onder meer het ‘Noodplan virusuitbraak’ en ‘Beleid preventief gebruik PBM op Nieuw 

Woelwijck.’ 

 
“Wat u het hardst raakte was het moment waarop wij moesten besluiten u de toegang tot uw 

kind/familielid te 
ontzeggen, het was op dat moment het veiligst. Wij lagen er wakker van, omdat dit het laatste is wat je 

wilt doen, maar toch moest het.” 

Raad van Bestuur in een terugblik op het “Covid jaar” 
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Bewoners 

Wanneer een bewoner symptomen vertoont, horende bij corona, wordt door de begeleiding contact 

opgenomen met de medische dienst. Deze voert triage uit. Wanneer symptomen behorende bij 

corona zijn vastgesteld, wordt de bewoner op de eigen kamer geïsoleerd. De bewoner wordt 

verpleegd/verzorgd door maximaal drie vaste begeleiders, die ondersteuning en instructie krijgen 

van de medische dienst. Zij dragen tijdens verzorgingsmomenten persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM): bril, masker, schort en handschoenen. Ondertussen wordt de 

bewoner getest.  

Wanneer er meerdere bewoners symptomen hebben behorende bij corona wordt er geclusterd. 

Afhankelijk van de situatie worden enkele bewoners verzorgd/verpleegd in hun kamers met een 

eigen gang of worden bewoners overgebracht naar één van de twee leegstaande woningen die 

worden ingericht om besmette personen op te vangen. De begeleiding werkt samen met een 

verpleegkundige. Ze worden geïnstrueerd en ondersteund door de medische dienst. Ze dragen 

tijdens verzorgingsmomenten PBM. 

Het op de eigen woning verplegen/verzorgen van de bewoners geniet de voorkeur, zodat ze in hun 

eigen veilige omgeving, deze bijzondere tijd kunnen doorbrengen.  

Bij besmetting van meerdere personen heeft het op de eigen woningen verplegen/verzorgen van de 

bewoners de voorkeur, zodat ze in hun eigen vertrouwde omgeving de tijd kunnen doorbrengen. 

Afhankelijk van het aantal besmettingen kan gebruik gemaakt worden van alternatieve huisvesting. 

De begeleiding werkt samen met een verpleegkundige. Ze worden geïnstrueerd en ondersteund 

door de medische dienst.  

Medewerkers  

Het bevorderen van veilig en gezond werken is uiteraard van groot belang. Om dit te bevorderen 

heeft Nieuw Woelwijck een arbeidshygiënische strategie op verschillende gebieden (zoals onder 

meer vastgelegd in het Arbobeleid). Hierin wordt geïnventariseerd wat de werk gerelateerde 

infectierisico’s zijn om de uitkomst van deze inventarisatie te vertalen in een samenhangend pakket 

van beschermende maatregelen. Het RIVM heeft de arbeidshygiënische strategie waar het gaat om 

corona als volgt beschreven: 

“- Bronmaatregelen: toegangsbeleid (triage) en laagdrempelig testen medewerkers en deurbeleid 

met een gezondheidscheck van bezoekers en (poli) klinische patiënten en cliënten. 

- Collectieve maatregelen: drukte beperken/thuis werken, scheiding van publieke en niet-publieke 

ruimtes, 1,5 meter-inrichting, frequent handen wassen/desinfecteren, gedragsinterventies (toezicht 

en instructies, plexiglasbarrières), schoonmaak, luchtverversing en ventilatie, en Bron- en 

Contactonderzoek (BCO) en/of quarantaine en/of isolatie van medewerkers en patiënten/cliënten. 

- Persoonlijke beschermingsmiddelen: medische mondneusmaskers, handschoenen, schorten en 

aanvullende maatregelen zoals face-shields.” 
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Gebruik van mondkapjes op Nieuw Woelwijck 

Met instemming van het crisisteam3 (al naar gelang de ernst van de virusuitbraak samengesteld uit 

drie of meer personen, met in ieder geval de bestuurder bewonerszorg en de coördinator van de 

medische dienst) heeft het bestuur beleid opgesteld voor het dragen van mondkapjes op het terrein 

van Nieuw Woelwijck. Er zijn daarbij aandachtspunten opgesteld voor begeleiders op de 

woongroepen, alle medewerkers die niet werkzaam zijn op de woongroep en ouders en familieleden 

van bewoners. Daarnaast is informatie voor bezoekers opgesteld (bijvoorbeeld leveranciers en 

andere externe partijen), waarin het beleid van Nieuw Woelwijck omtrent corona wordt beschreven.  

Testen  

In de strijd tegen (de verspreiding van) het Coronavirus heeft testen een belangrijke plaats. Het is 

van belang om een eventuele besmetting zo snel mogelijk op te kunnen sporen. Daarom wordt op 

Nieuw Woelwijck veelvuldig getest. 

Testen van bewoners 

Zoals eerder uiteengezet worden bewoners met symptomen uit voorzorg met alle mogelijke 

beschermingsmiddelen verzorgd en er wordt een test afgenomen. Dit is een maatregel die zo 

belangrijk is voor de gezondheid van de bewoners en hun omgeving dat je er niet omheen kan, maar 

dit is natuurlijk erg onprettig en invasief. De medische dienst van Nieuw Woelwijck verzorgt deze 

testen. Er wordt gebruik gemaakt van de PCR-test, die de bekende onprettige sensaties 

teweegbrengt.  

Testen van medewerkers 

Naast een accuraat protocol omtrent de diverse voorzorgsmaatregelen, zoals hygiëne en het sterk 

beperken van interne en externe contacten, heeft Nieuw Woelwijck met ingang van september 2020 

een eigen testfaciliteit opgezet. Nieuw Woelwijck biedt het testen van de eigen medewerkers aan op 

basis van vrijwilligheid. Medewerkers die dit wensen kunnen op het eigen terrein van de organisatie 

worden getest op een eventuele besmetting met het coronavirus. Het belangrijke voordeel hiervan 

is dat de uitslag sneller bekend is dan via de GGD. Eventuele besmettingen bij medewerkers komen 

zo sneller aan het licht en hierdoor kunnen zij zo snel mogelijk in quarantaine, om verdere 

verspreiding onder bewoners, collega’s en via privécontacten effectiever te voorkomen. 

Medewerkers die niet besmet zijn, kunnen sneller weer hun werkzaamheden hervatten. Hierdoor 

kan de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk op peil blijven en vindt bovendien minder 

werkdrukverplaatsing naar collega’s plaats. Ook dit is een reële zorg in een situatie, waarvan niet 

bekend is hoelang deze zal aanhouden. Daarnaast hecht Nieuw Woelwijck aan de extra veiligheid die 

de eigen testlocatie biedt: medewerkers ondergaan zowel de sneltest als de PCR-test zodat de kans 

op vals negatieve uitslagen zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Aanpassen van de evaluatiestructuur 

De hiervoor beschreven maatregelen en werkwijze in de Coronacrisis hebben ook gevolgen voor de 

formele jaarlijkse evaluatiestructuur. Omdat zowel de evaluaties met wettelijk vertegenwoordigers 

als de besprekingen van het zorgplan voorlopig zijn opgeschort vanwege de corona-maatregelen, 

                                                           
 

3 Zoals beschreven in het interne document ‘Noodplan virusuitbraak’ 
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wordt de jaarlijkse evaluatiestructuur voorlopig losgelaten. Dit betekent dat de gesprekken eerst 

worden stilgelegd en waar nodig telefonisch plaatsvinden. Wanneer bewoners weer bezoek van hun 

familie en wettelijk vertegenwoordigers mogen ontvangen kunnen de evaluatiegesprekken met 

wettelijk vertegenwoordigers eventueel onder strikte voorwaarden ook weer doorgang vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bewonersevaluatie en alles wat daarbij hoort wordt over twee jaar verspreid. Dit betreft de 

volgende zaken die deel uitmaken van de evaluatie: 

- De jaarevaluatie (deze zal dan een periode langer dan een jaar gaan beslaan); 

- Het (half) jaarlijkse evaluatiegesprek met wettelijk vertegenwoordiger(s); 

- Het invullen van het cliënttevredenheidsonderzoek ‘Ben ik Tevreden’ (Praktikon); 

- De evaluatie van individuele bewoners binnen de teambespreking; 

- Zorgplanbespreking: indien nodig/gewenst wordt deze tussendoor aangepast; 

- Het actualiseren van de profielvragenlijsten in het ECD. 

Elektronisch Client Dossier ONS 

Nieuw Woelwijck maakt gebruik van ONS van Nedap. In dit systeem komen de 

verschillende vragenlijsten die het zorgprofiel vormen overeen met de acht domeinen die door 

Schalock zijn beschreven. In 2020 is de werkwijze omtrent het werken in het ECD aangepast, omdat 

er in de vijf jaren waarin het ECD wordt gebruikt een kwaliteitsslag gemaakt is. De 

verantwoordelijkheid is in 2020 meer komen te liggen bij de coördinerend begeleider van de groep. 

Zij hebben de profielvragenlijsten gemaakt, gecontroleerd en geactualiseerd. De 

woonraadcoördinatoren ondersteunen hen in dit proces. Voor nieuwe bewoners en bewoners bij 

wie grote veranderingen zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van dementie), is het bijwerken van de 

profielvragenlijsten de verantwoordelijkheid van de orthopedagogen. De kwaliteitsmedewerker 

bewaakt het proces. Er is een document ‘Werkwijze ECD vanaf 2020’ opgesteld door de 

orthopedagoog-generalist, waarin per functie wordt omschreven wat de taken zijn. Deze werkwijze 

dag-. 
mndrapportages
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verloopt soepel. De lijnen zijn in de organisatie, maar ook binnen het ECD kort, zodat waar nodig 

meteen hulp geboden kan worden. 

Caren 

Vanaf 2018 wordt gebruik gemaakt van familieportaal Caren. Er zijn (gegevens t/m december 2020) 

in totaal 245 (van 426) wettelijk vertegenwoordigers die een account hebben in Caren. De 

ervaringen met het werken in het portaal zijn sinds de invoering ervan wisselend. Er zijn 

verschillende factoren die hierin een rol spelen. Op sommige groepen zijn de bewoners, en daarmee 

vaak ook hun familie/wettelijk vertegenwoordigers op leeftijd. De digitale communicatie wordt dan 

als moeilijk ervaren, er wordt liever op papier gewerkt. Op andere groepen wordt alle relevante 

informatie (zorgplan, verslag evaluatie wettelijk vertegenwoordigers, jaarevaluatie) gedeeld met 

ouders/wettelijk vertegenwoordigers via Caren. Het is voor zowel begeleiders als wettelijk 

vertegenwoordigers vaak zoeken: waar moet het gedeeld worden, op welke manier ondertekend en 

waar moet een bericht worden geplaatst om akkoord te gaan met de inhoud van het verslag? De 

kwaliteitsmedewerker ondersteunt hierin.  

In de afgelopen jaren is het aanmaken van een account en het gebruik van het portaal 

gebruiksvriendelijker geworden. Ook het uitnodigen van wettelijk vertegenwoordigers kan middels 

de koppeling in het ECD met ‘Ons Client’ eenvoudig. Er kan nu vanuit het ECD een uitnodiging met 

code naar de wettelijk vertegenwoordiger worden gestuurd, zodat deze zelf minder handelingen 

hoeft uit te voeren bij het aanmaken van een account. Daarnaast heeft de Caren website een update 

gekregen, waardoor deze gebruiksvriendelijker is geworden. 

 

De kwaliteitsmedewerker zou in 2020 onderzoek doen naar het gebruik van Caren, dit is echter nog 

niet afgerond, mede vanwege de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 

Voor het komende jaar heeft de kwaliteitsmedewerker de volgende aandachtspunten opgesteld met 

betrekking tot Caren: 

 
- Het actualiseren van de handleiding voor zowel begeleiders als wettelijk 

vertegenwoordigers; 

- Het in kaart brengen van de actieve koppelingen in het ECD met Caren; 

- Inventariseren van groepen waar behoefte is aan ondersteuning met Caren; 

- In het komende jaar zal de werkwijze met betrekking tot Caren via de raden vorm gaan 

krijgen. 

 

Dag- en maandrapportages 

Ieder jaar vinden steekproefsgewijs interne audits van de dag- en maandrapportages plaats binnen 

de primaire zorg. Het doel van deze interne audits is het monitoren en evalueren van de dag- en 

maandrapportages in de praktijk.  

Bij de interne audits van de dag- en maandrapportages is het gebruikelijk een steekproef te nemen 

van de dagrapportages, waarbij de kwaliteitsmedewerker de rapportage op papier bij de 

betreffende woningen verzamelt. Dan wordt ook een fysieke controle gedaan van de mappen met 

de dagrapportage. Omdat 2020 het jaar is van de uitbraak van het coronavirus, gelden er 

verschillende maatregelen binnen de dorpsgemeenschap om een eventuele uitbraak van het virus te 
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voorkomen of in te dammen. Dit betekent vanzelfsprekend dat de kwaliteitsmedewerker niet van 

woning tot woning de mappen kan bekijken. Eerst zijn de interne audits van de dag- en 

maandrapportages uitgesteld. Uiteindelijk is gekozen voor een digitale steekproef in de interne 

audits: de maandrapportages van enkele bewoners in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

worden geanalyseerd.  

De audits van de maandrapportage van de verschillende woongroepen hebben plaatsgevonden aan 

de hand van een gestructureerde vragenlijst. De uitkomsten van de audits zijn gemaild naar de 

coördinerend begeleider van de betreffende woning. De coördinerend begeleider geeft daarop al 

dan niet aan akkoord te zijn met de inhoud ervan.  

Niet alle geplande audits van de maandrapportages hebben plaatsgevonden, vanwege tijdgebrek en 

de relatief late start van de interne audits (september 2020). Van iets meer dan de helft van de 22 

geplande groepen heeft een interne audit van de maandrapportages in het ECD plaatsgevonden. Er 

zijn geen grote onregelmatigheden geconstateerd. De bijzonderheden per groep staan 

geanonimiseerd beschreven in de betreffende auditverslagen die zijn gedeeld met en geaccordeerd 

door de eindverantwoordelijken. Deze betreffen, afhankelijk van de groep, zaken als: gebruik van 

spreektaal, onvoldoende beschrijving van mogelijke oorzaken en gevolg van (probleem)gedrag. De 

coördinerend begeleider bespreekt de bevindingen van de interne audit binnen het team. 

Een belangrijk onderdeel van de interne audits op de dag- en maandrapportages is het 

overeenkomen van de dagrapportages met de maandrapportages. In voorgaande jaren is vaak 

geconstateerd dat in de dagrapportages soms onvolledige, niet altijd juist geformuleerde 

beschrijvingen van zowel het lichamelijk als het psychisch welbevinden staan. Daarnaast ontbreekt 

de rapportage op de doelen in het zorgplan vaak. In de maandrapportages is dan juist een heldere, 

volledige samenvatting van voorgaande gegeven. Dit komt waarschijnlijk doordat de 

maandrapportages door ervaren (eindverantwoordelijke) begeleiders worden geschreven, die dan 

eventuele hiaten in de dagrapportages opvullen. Helaas kan met deze vorm van auditeren geen 

vergelijking gemaakt worden tussen de dag- en maandrapportages. De kwaliteitsmedewerker doet 

in het komende jaar een voorstel voor het veilig betrekken van de dagrapportage in de interne audit.  

Het doel van de rapportage is het verwoorden van het welbevinden van een bewoner op deze dag of 

in deze maand. Wanneer de begeleider stilstaat bij de dag of maand, is er sprake van reflectie, 

waarbij verschillende vragen aan de orde komen. Hoe was het welbevinden van deze bewoner? 

Welk gedrag/welke signalen gaf de bewoner (in reactie op interne en externe factoren)? Maar ook: 

hoe is dit begeleid en wat is het effect hiervan? Met andere woorden: De rapportage is bedoeld om 

op een levendige manier een beeld te geven van deze dag en de maand in het leven van de 

bewoner, in interactie met zijn omgeving. Het is goed om naast het formele aspect ook aan dit 

aspect van rapporteren aandacht te blijven schenken in de raden en teams.  

Hopelijk kunnen in de nabije toekomst de audits worden voortgezet in de ‘oorspronkelijke vorm’, 

zodat blijvend gevolgd kan worden of de aangegeven wijze van rapporteren voldoende wordt 

toegepast in de dag- en maandrapportages.  

Aandachtspunten in 2021 

De evaluatiecyclus zal worden aangepast. Dit betekent dat de jaarevaluatie anderhalf of twee jaar 

gaat beslaan, met alle onderdelen die daarbij horen. De verwachting is dat aan het einde van 2021 



17 
 

alle evaluaties weer zijn afgerond. De volgende evaluatiecyclus zal, zoals gebruikelijk, gewoon weer 

een jaar beslaan.  
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2. Ervaringen van bewoners 
 

Inleiding  

In het eerste hoofdstuk van dit 

kwaliteitsrapport wordt een beeld 

geschetst van het leven in Nieuw 

Woelwijck tijdens de coronacrisis. Er 

moesten maatregelen worden genomen 

die direct ingaan tegen de visie en missie 

van Nieuw Woelwijck, met als 

kernbegrip ‘ontmoeting’. Dit heeft 

formele gevolgen: voor de 

evaluatiestructuur, multidisciplinair 

overleg, gesprekken met ouders en 

wettelijk vertegenwoordigers, maar 

bovenal heeft het grote gevolgen voor 

de bewoners, hun familie en 

begeleiders. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe er is gewerkt aan het zoveel mogelijk 

beschermen van de bewoners tegen het coronavirus en tegelijkertijd de houvast van de dagelijkse 

structuur en herkenbaarheid voor bewoners vorm te geven. Daarnaast is er ruimte voor het verhaal 

van ouders en begeleiders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de Dorpskrant (voor 

en door bewoners, vier keer per jaar uitgegeven) en de Interunit (kwartaalblad van Nieuw 

Woelwijck, uitgegeven aan medewerkers, ouders, verwanten en andere belangstellenden).  

 

 

Houvast en herkenbaarheid  

De vaste activiteiten die richting geven in de week gaan door. Ze worden anders vormgegeven dan 

gebruikelijk, zonder de herkenbaarheid van de feesten en rituelen voor bewoners aan te tasten. Van 

de theaters en koffieconcerten worden opnames gemaakt die via het interne televisiekanaal op de 

gebruikelijke tijden worden uitgezonden. Ook het bijbehorende lekkers in de pauze van de 

voorstellingen wordt op de groepen rondgebracht om bij te dragen aan de herkenbaarheid. Naast de 

vaste activiteiten in de week wordt ook het jaarritme op een andere manier vormgegeven. De 

“We moesten maatregelen nemen die ingaan tegen alles waar wij voor staan. Want het is een 

kernwaarde binnen Nieuw Woelwijck om beschutting in het leven te ervaren door de dingen samen te 

doen. Dit samen doen, moest verkleind worden tot het samen doen met je huisgenoten en jouw 

begeleiders. Zo gaat dat nu al vele maanden. Alle groepsoverstijgende activiteiten werden stilgelegd. Geen 

clubjes meer, geen ontmoetingen met vrienden van andere groepen, geen groepsvakanties buiten het 

terrein.” 

Het bestuur van Nieuw Woelwijck in een terugblik in de Interunit 
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verschillende feesten worden binnen de woongroep gevierd in plaats van samen met het hele dorp 

op het dorpsplein.  

Zo wordt het oogstfeest, om de herfst 

in te luiden, niet gezamenlijk gevierd, 

maar er komen prachtig versierde 

karren langs de groepen om dit feest 

te beleven met alle zintuigen.  

De gedragswetenschapper schrijft in 

haar stuk over de impact van 

coronamaatregelen op bewoners over 

het belang voor bewoners om hen te 

richten op hoe het wél gaat:  

“De meeste bewoners zijn niet gebaat bij een uitgebreide uitleg over het hoe en waarom. Dat roept 

alleen maar vragen en onzekerheid op. Gewoon doen en ervaren helpt hen het best. Soms helpt een 

eenvoudige uitleg (‘We willen niet ziek worden’) om met de verandering om te kunnen gaan, maar 

ook dáárna is het belangrijk om ons te richten op hoe het wél gaat.” 

De dorpskrant 

Een aantal bewoners van Nieuw Woelwijck is lid van de redactie van de dorpskrant, die vier keer per 

jaar wordt uitgegeven. In deze krant worden nieuwe bewoners voorgesteld, er wordt verslag gedaan 

van de viering van de verschillende feesten, bewoners interviewen medewerkers of andere 

personen waarvan zij meer zouden willen weten en er wordt afscheid genomen van bewoners die 

zijn overleden. Ook staan er gedichten en liedjes in en is er een knutselpagina. Het is een krant voor 

bewoners door bewoners, waarin de ervaringen van bewoners naar voren komen. 

Uiteraard is in de Dorpskrant ook aandacht besteed aan de (gevolgen van) de coronacrisis, in de 

kenmerkende heldere en positieve stijl van de krant. Er ontstaat een mooi beeld van “Nieuw 

Woelwijck in coronatijd.” Zo hebben de winkeliers van Nieuw Woelwijck een stuk geschreven over 

hoe ze het mogelijk hebben gemaakt op een veilige manier boodschappen te doen. Aanvankelijk is 

een “rijdende winkel” gemaakt, die bij de woongroepen langskwam. Toch is later gekozen voor een 

andere optie: 

 

“We hadden gemerkt dat jullie het dagelijkse loopje naar de winkel erg leuk vinden. Dus gingen we 

nadenken of we een manier konden vinden waarbij de klanten bij ons langs konden komen voor 

boodschappen en een praatje. En al denkend bedachten we dat we de winkel wel konden gaan 

veranderen in een winkelraam. Dat je, net als op een markt, bij een kraampje langskomt en je 

boodschappen doet.”   

Aldus de winkeliers in de Dorpskrant 
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Er is een schema gemaakt (een ‘kloklijst’) met de tijden waarop iedere groep boodschappen kan 

komen halen. De bewoners kunnen niet (zoals gebruikelijk) de boodschappen zelf pakken, maar 

kunnen hun tas op een bankje voor de toonbank zetten en de boodschappen zelf in de tas doen.  

Zoals gezegd geeft de krant een mooi beeld van Nieuw Woelwijck tijdens de coronacrisis, maar er is 

ook volop aandacht voor de “gewone dingen in het leven”,  die houvast bieden. Een verhaal over de 

schapen bij de boerderij, het schoonmaken van nestkastjes en bewoners die iets vertellen over 

zichzelf.                                                 

Contact met familie 

Een van de meest ingrijpende maatregelen is dat er vanaf half maart geen bezoek kan komen en 

bewoners ook niet op bezoek kunnen bij hun ouders, broers en zussen, of andere familieleden en 

vrienden buiten Nieuw Woelwijck. Het verschilt per bewoner hoe vaak er bezoek komt en hoe vaak 

ze op bezoek gaan. Voor sommige bewoners zit daar een vast ritme in, voor anderen niet. Ook het 

besef van de tijd naar het bezoek toe verschilt (sterk) per bewoner. De ene bewoner kan 

bijvoorbeeld precies benoemen dat iedere zondag zijn ouders op bezoek komen en heeft deze 

verwachting ook. Er zijn ook bewoners die bezoek van ouders wel beleven (genieten van het 

samenzijn, het horen van een stem, vertrouwde geuren), maar geen besef hebben van tijd en dus 

ook in deze periode niet beseffen hoe lang het is geleden dat ze hun familie hebben gezien. De 

begeleiders op de groep stemmen af op de individuele behoeften van de bewoners en proberen hen 

gerust te stellen. 

 

Omdat bezoek voor langere tijd niet mogelijk blijkt, wordt gebruik gemaakt van alternatieve 

manieren om contact te hebben met familie. Ook hierin wordt maatwerk per bewoner geleverd. 

Voor sommige bewoners én uiteraard hun familie is het bijvoorbeeld erg fijn om elkaar te zien en te 

spreken via beeldbellen. Voor sommige bewoners kan deze manier van contact juist erg verwarrend 

zijn. Het roept bij hen veel spanning en onrust op. Dan bieden andere contactmomenten een 

oplossing: voorbeelden hiervan zijn het sturen van foto’s, filmpjes en/of kaartjes en telefonisch 

contact van de begeleiding met familie. In deze moeilijke periode hebben bewoners veel post en 

pakketten van familie, vrienden en bekenden ontvangen.  

Gelukkig is het na lange tijd zover: in juni kunnen de maatregelen weer worden verruimd en mogen 

bewoners weer bezoek van hun familie ontvangen. De sfeer in het dorp is opgetogen, de bewoners 

en hun familie genieten zichtbaar van het ‘echte contact’ dat weer mogelijk is, uiteraard onder 

strikte maatregelen om de bezoeken zo veilig mogelijk te laten verlopen.  

“Voor alle bewoners geldt dat het geruststellend werkt om te vertellen wat iemand wél gaat doen in 

plaats van wat er niet door gaat: “Dit weekend blijf je op … , andere keer weer naar papa en mama”. Voor 

sommige bewoners is het even moeilijk of verwarrend dat het verwachte bezoek niet doorgaat. De 

vertrouwdheid en geruststelling van begeleiders helpt hen er doorheen.” 

Hepie Henstra, orthopedagoog-generalist 
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Quarantainemaatregelen  

Naast alle (contact)beperkingen en strikte hygiënemaatregelen  worden er ook medisch gezien 

(preventieve) maatregelen getroffen, bijvoorbeeld wanneer een bewoner verschijnselen heeft die 

passen bij een mogelijke infectie met het Coronavirus. Hij of zij wordt getest en tot de uitslag er is 

(voor de zekerheid) apart van huisgenoten op de eigen kamer verzorgd door mensen in 

beschermende kleding. Door alle beschermende middelen zien begeleiders en andere bekenden, 

zoals de medische dienst, er voor bewoners heel anders en soms onherkenbaar uit. Dit kan 

beangstigend zijn voor degene die ziek is, of voor diens huisgenoten. Onder meer in het 

koffieconcert (op de televisie) is hier aandacht voor. Een voor bewoners bekend persoon ontdoet 

zich langzaam van alle beschermende kleding waarmee bewoners in isolatie worden verzorgd bij 

klachten, om zo te laten zien dat er een ‘vertrouwd gezicht’ achter schuilgaat. Bij een (mogelijke) 

besmetting van een bewoner of medewerker gaat de hele groep in quarantaine.  

In de Interunit, het kwartaalblad voor familie, wettelijk vertegenwoordigers en andere 

belangstellenden, doet een groepsbegeleider verslag van de gevolgen van een mogelijke besmetting 

met het coronavirus op de woongroep.  

 

 

 

 

 

 

“Bij de voordeur worden we enthousiast begroet door de begeleidster met C. in waterdichte kledij. Uit 

de woonkamer veel zwaaiende handen. Even bijpraten onder de luifel en dan erop uit met onze zoon. 

Het duurt even voordat z’n bekende lach doorbreekt maar bij de koffie aan tafeltje 3 in de theaterzaal 

valt het kwartje. We zijn er weer, de verbinding is weer hersteld.” 

De ouders van een bewoner vertellen over het weerzien met hun zoon 

“Je leeft afgesloten van de wereld tijdens zo’n periode. Alles draait nu om beheersing van het virus. Het 

dagelijkse ritme loopt gelukkig als een rode draad door de dag. De bad- en douche momenten, het eten, 

de koffietijd met een koekje gaan ook in deze aangepaste kleding als vanzelfsprekend door. We geven 

het thema dierendag vorm, zingen met de mondkap voor de dierenliedjes, lezen het themaverhaal en 

knutselen zelfs een egel.” 

Jacqueline (groepsbegeleider) vertelt in de ‘Interunit’ over quarantainemaatregelen op de groep 
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Ouders, maar ook collega’s spreken zich regelmatig positief uit over de aanpak. De creativiteit en 

inzet wordt geprezen. Het is fijn dat alles, hetzij aangepast, gewoon doorgaat: ook al zijn de 

maatregelen streng, en roepen deze ook verdriet op bij bewoners en hun familie.  

 

 

Cliënttevredenheidsonderzoek: Ben ik tevreden 

Nieuw Woelwijck maakt gebruik van het cliëntervaringsinstrument ‘Ben ik Tevreden’, opgenomen in 

de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van de VGN. ‘Ben ik Tevreden’ is een instrument op 

maat. Vast onderdeel van het instrument is het cliëntgesprek. ‘Ben ik Tevreden’ gaat uit van de 

‘dialoog tussen cliënt en organisatie’. In deze gesprekken komen de behoeften, eisen en wensen van 

de bewoner naar voren.  

De vragenlijst ‘Ben ik Tevreden’ is ingedeeld naar de acht domeinen van kwaliteit van bestaan van 

Shalock: lichamelijk welbevinden, emotioneel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, 

interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, materieel welbevinden en rechten. Ieder 

domein bevat een aantal vragen over de tevredenheid van de bewoner op dat gebied. Nieuw 

Woelwijck maakt gebruik van een drietal lijsten van ‘Ben ik Tevreden’: de gesprekslijst, de 

observatielijst en de lijst ‘klein kijken’ voor bewoners met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB). 

De gesprekslijst wordt gebruikt voor (een klein aantal) bewoners die zelf kunnen verwoorden hoe 

tevreden zij zijn over de geboden zorg en ondersteuning. De observatielijst wordt gebruikt voor 

bewoners die zelf niet kunnen verwoorden hoe tevreden zij zijn. De ‘klein kijken’ lijst voor bewoners 

met EMB is bedoeld voor de zeer specifiek omschreven doelgroep ‘mensen met ernstig meervoudige 

beperkingen’. De werkdefinitie van de VGN wordt gehanteerd: 

“Mensen met EMB zijn personen met een zeer diepe verstandelijke beperking, die bovendien 

worden gekenmerkt door een ernstige vorm van neuromotorisch disfunctioneren, zodanig dat 

andere instrumenten voor het bepalen van cliënttevredenheid uit Bouwsteen 2 niet of nauwelijks 

kunnen worden gebruikt. Zij begrijpen bijvoorbeeld niet of nauwelijks gesproken taal, hebben haast 

geen symbolische interactie met voorwerpen en nagenoeg geen zelfredzaamheidsvaardigheden. 

Voorts is er veelal sprake van sensorische beperkingen en gezondheidsproblemen. Al deze 

beperkingen zijn het gevolg van ernstige hersenbeschadiging vanwege genetische invloeden, ziekte 

of ongeval.” (VGN, september 2017) 

“Natuurlijk is er verdriet, boosheid omdat ook bij ons in het dorp dingen anders gaan. Maar omdat je het 

met elkaar doet, zie je ook iets wat we allemaal kennen en dat is een soort geestelijke kameraadschap. Ik 

heb het over een gevoel van positieve aanpassing. Een groep bewoners wordt gewoon wat sterker en 

laat op momenten zien dat ze erbij willen horen en doen ook samen iets. Een andere groep staat heel 

primair in het leven en beleeft het anders zijn niet zo, omdat hun dagelijks leven in feite niet anders 

verloopt.” 

Fop Wassenaar, over de impact van de coronamaatregelen op de bewoners 
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Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd. In 2020 zouden de lijsten van 

‘Ben ik Tevreden’ opnieuw worden afgenomen. Zoals in het eerste hoofdstuk van dit rapport 

besproken, zijn zowel de evaluaties met wettelijk vertegenwoordigers als bewonersevaluaties 

binnen de teambesprekingen in 2020 opgeschort vanwege coronamaatregelen. Het invullen van de 

‘Ben ik Tevreden’ vragenlijsten is gekoppeld aan deze evaluatiemomenten en heeft derhalve ook 

vertraging opgelopen.  

In 2020 zijn voor 39 bewoners de verschillende lijsten ingevuld. Vanzelfsprekend is dit aantal te klein 

om significante uitspraken te doen over de tevredenheid van de bewoners op Nieuw Woelwijck. Wel 

kan een begin gemaakt worden met een kwalitatieve analyse. Hierbij gaat het niet zozeer om welke 

antwoorden zijn gegeven op de vragen in de lijst, maar om de interpretatie ervan.  

Uit het bespreken van de lijsten met groepsbegeleiders komen twee zaken van belang naar voren. 

Ten eerste de zogenaamde “Lief Lijf vragen” die in 2019 aan elke categorie van de vragenlijst zijn 

toegevoegd. Deze vragen betreffen seksualiteit en intimiteit, een thema waar toenemende aandacht 

voor is. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of iemand zich bewust is van zijn of haar eigen lichaam of 

naar de weerbaarheid tegen ongewenste contacten. Het blijkt, zowel voor ouders/wettelijk 

vertegenwoordigers als begeleiders, een lastig thema om te bespreken. Daarom wordt op deze 

vragen vaak het antwoord ‘niet van toepassing’ ingevuld. Hoewel het een gevoelig thema is om te 

bespreken, kan het wel degelijk van invloed zijn op het leven van bewoners, hoe ernstig hun 

handicaps ook zijn. Of, zoals het in het beleidsstuk ‘intimiteit en seksualiteit’ wordt verwoord door 

de gedragswetenschapper: “Seksualiteit omvat meer dan seksueel gedrag. In de brede zin 

(middengebied) gaat het om lichaamsbeleving door aangeraakt worden, zichzelf aan kunnen raken, 

voelen, zien, reuk – de basis voor seksualiteitsbeleving. Het lichaam is voor mensen met een 

verstandelijke handicap vaak een goed en belangrijk communicatiemiddel.” Bij het in kaart brengen 

van de tevredenheid van bewoners zal ook aan dit onderwerp aandacht besteed moeten worden. 

Een tweede aandachtspunt is de interpretatie van de vragen in de lijst. De ‘richtinggevende 

vragensets’ met aandachtspunten en suggesties om over door te vragen, lijken niet altijd voldoende 

ondersteuning te bieden voor de begeleiders en ouders/wettelijk vertegenwoordigers die de lijst 

invullen. Er wordt vaak een vergelijking gemaakt met de eigen belevingswereld, in plaats van te 

kijken naar wat de tevredenheid van deze bewoner is op een bepaald gebied vanuit zijn eigen 

belevingswereld. Een voorbeeld is een vraag over zelfbepaling: “Hoe tevreden is de bewoner over 

dat hij/zij zijn/haar eigen keuzes maakt?” De begeleider vult in: ontevreden. Hij heeft immers geen 

keuze, alles wordt voor hem bepaald in het dagprogramma. Hij is ook niet in staat te kiezen, want hij 

begrijpt de keuzemogelijkheden niet omdat hij ernstig verstandelijk gehandicapt is. Dit voorbeeld 

laat zien dat een onderwerp kan worden beredeneerd vanuit de eigen belevingswereld van de 

“invuller” van de lijst. Toch kan de betreffende bewoner tevreden zijn. Hij kan wellicht geen bewuste 

keuzes maken, maar hij kan bijvoorbeeld wel geluiden of gebaren maken en zo (onbewust) 

communiceren met zijn omgeving. De begeleider, die de bewoner goed kent, ‘leest’ deze signalen en 

vertaalt ze in een passende begeleiding. Zo wordt het knutselen, waarbij de bewoner geluiden van 

ongenoegen en fysieke onrust uit, vervangen door een wandeling, waarvan hij lijkt te genieten.   

De bovenstaande kwalitatieve analyse op casusniveau laat zien dat training in het afnemen en 

invullen van de lijsten belangrijk is. Toen in 2015 is gekozen voor het cliëntervaringsinstrument ‘Ben 

ik tevreden’ zijn de coördinerend begeleiders van de woongroepen getraind in het afnemen ervan. 
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In de afgelopen jaren is de basiskennis over de lijst wat naar de achtergrond geraakt. Er zijn in de 

afgelopen jaren nieuwe (eindverantwoordelijke) begeleiders gekomen die de lijsten afnemen en/of 

invullen. In het komende jaar wordt daarom geïnvesteerd in het begeleiden van de afname van het 

cliënttevredenheidsinstrument. De kwaliteitsmedewerker speelt hierin een rol, via de woonraden. 

Daarnaast wordt, in samenspraak met Praktikon (de ontwikkelaar van Ben ik Tevreden) een 

opleidingsplan ontwikkeld zodat de training voor de volgende afname van het 

cliënttevredenheidsonderzoek geborgd is.  

Eigen regie/zelfbepaling 

Voor de bewoners van Nieuw Woelwijck is een veilige, voorspelbare en overzichtelijke wereld een 

basisvoorwaarde om zo mogelijk invloed uit te oefenen op hetgeen er gebeurt. En te kunnen 

ervaren dat je zelf enige greep hebt op je bestaan. 

De emotionele ontwikkeling van de bewoners van Nieuw Woelwijck bevindt zich ten hoogste rond 

een niveau van drie jaar. Veel bewoners kunnen geen onderscheid maken tussen zichzelf en een 

ander. Er is dan nog geen sprake van een eigen identiteit, wel van eigenheid. In het verlengde van 

identiteit en eigenheid ligt de eigen regie. Dit krijgt vorm doordat bewoners in meerdere of mindere 

mate kunnen aangeven waar hun voorkeuren liggen of hoe zij iets beleven. Weloverwogen handelen 

en consequenties kunnen overzien/afwegen is, gezien hun emotionele ontwikkelingsniveau, zeer 

beperkt aan de orde. 

Nieuw Woelwijck wil haar bewoners ondersteunen bij het ontplooien van hun eigenheid. Echter, wie 

is die ander? Wat is de eigenlijke vraag van de ander? Slechts een zeer beperkte groep kan met 

woorden eigen wensen en verlangens enigszins kenbaar maken. En dan nog is het de kunst om te 

zien of de vraag werkelijk de vraag is, of dat er een andere vraag achter schuil gaat. 

Een grotere groep bewoners komt niet tot gesproken en voor een ander begrijpbare taal. Zij zenden 

echter wel veelal non-verbale signalen uit. Zicht krijgen op de eigenheid van de individuele bewoner 

vergt wat wel genoemd wordt ”luisteren naar fluisteren”. Dit is een leerproces voor een ieder die 

zich hierin wil bekwamen. De vraag is telkens of recht gedaan wordt aan de ander. Hoe krijgen 

bewoners invloed op (aspecten van) hun eigen leven? Hoe helpen wij hen zoveel mogelijk greep te 

krijgen op (aspecten van) hun eigen bestaan? 

Het vergt van begeleiders een grote mate van sensitiviteit en responsiviteit om bewoners passende 

begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast geldt in de dagelijkse praktijk dat per situatie beoordeeld 

wordt waar iemand voorkeur voor heeft en in hoeverre de persoon gevolgd kan worden in wat hij of 

zij zelf aangeeft. Dit doet een beroep op de persoonlijke professionaliteit van de begeleider. 

Bewonersraad en oudervereniging 

Nieuw Woelwijck heeft vanaf haar start bewust gekozen om een dorpsgemeenschap van 

verstandelijk gehandicapten te zijn. Belanghebbenden zijn in eerste instantie de bewoners en hun 

ouders of familie.  

Door de ernst van hun handicap zijn de bewoners niet zelf in staat medezeggenschap uit te oefenen. 

De wettelijk vertegenwoordigers van bewoners zijn daarom benoemd in de bewonersraad om deze 

algemene belangen van de bewoners te vertegenwoordigen. In 2020 is de nieuwe Wet 

Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen geïmplementeerd, waarin nadrukkelijker de rol van 
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de cliëntenraad wordt gepositioneerd. Er is bij de implementatie van de nieuwe wet meer aandacht 

voor de thema`s medezeggenschap, zeggenschap en inspraak. De implementatie van deze nieuwe 

wet is in nauwe samenwerking met de bewonersraad uitgevoerd.  

De bewonersraad heeft de bevoegdheid te adviseren over diverse zwaarwegende besluiten. Op een 

aantal terreinen is het bestuur verplicht om het advies van de bewonersraad te vragen, bijvoorbeeld 

over de begroting en de jaarrekening van de dorpsgemeenschap, over de voeding, de gezondheid, 

recreatie, kwaliteitsbewaking en klachtenprocedures.  

Naast de bewonersraad is er de oudervereniging van Nieuw Woelwijck. De oudervereniging is een 

gesprekspartner voor de leiding van het dorp en denkt mee over de zorgvisie. Samen met de 

dorpsraad verzorgt de oudervereniging drie keer per jaar een themaochtend voor ouders, familie, 

begeleiders en andere belangstellenden. Op deze bijeenkomsten worden verschillende thema’s 

besproken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld zorginhoudelijke onderwerpen als 

autisme, dementie of de methode ‘ontdekkend kijken’ van Jacques Heijkoop, maar ook hoe de zorg 

in de nacht op Nieuw Woelwijck wordt ingericht of de visie van Nieuw Woelwijck. Op de laatste 

ouderochtend die dit jaar is doorgegaan, op 7 maart, hebben de orthopedagoog en logopedist een 

presentatie gehouden over ondersteunende communicatie.  Dit jaar heeft de oudervereniging geen 

jaarvergadering kunnen houden. Er zijn twee nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden.  

Klachten 

Binnen Nieuw Woelwijck wordt er naar gestreefd om klachten in eerste instantie met de direct 

betrokkenen op te lossen. In 2020 is 52(2019: 83) keer sprake geweest van een overleg tussen 

groepsbegeleiders en ouders/ familie over onduidelijkheden. In alle gevallen is dit door een gesprek 

met de betrokken groepsbegeleiders, coördinerend groepsbegeleider van het team, coördinator 

woonraad en/of een lid van de Raad van Bestuur opgelost.  

Uit de analyse blijkt dat er in 2020 minder signalen van ontevredenheid zijn beschreven dan in 2019. 

Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat in februari 2020 het coronavirus is uitgebroken. 

Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen zijn er zowel in de gehele samenleving 

alsook binnen Nieuw Woelwijck maatregelen genomen. Hierover is uitvoerig en actief vanuit het 

bestuur én de woongroepen gecommuniceerd met familie en wettelijk vertegenwoordigers.  

Wanneer wordt gekeken naar het soort klachten blijkt dat de klachten betreffende communicatie 

ongeveer gelijk is gebleven (in 2019 20, dit jaar 22) en de klachten omtrent verzorging van bewoners 

(in 2019 33, dit jaar 22) is afgenomen.  

Medewerkers doen, in samenspraak met ouders en familieleden, hun best om onduidelijkheden en 

signalen van ontevredenheid zo snel mogelijk op te lossen. Mogelijk is het aantal klachten 

betreffende verzorging en behandeling gedaald door de inspanningen van de medewerkers om hier 

aandacht aan te blijven schenken. Vaak komen onduidelijkheden en signalen van ontevredenheid 

naar voren tijdens de fysieke contactmomenten tussen ouders/familieleden en medewerkers, 

bijvoorbeeld bij het brengen of halen van een bewoner. Deze contacten zijn vanwege de coronacrisis 

beperkt tot een minimum. Desondanks heeft communicatie met ouders, familie en wettelijk 

vertegenwoordigers blijvende aandacht binnen de organisatie. Er is zowel in de opleiding als op de 

werkvloer veel aandacht voor. Daarnaast is het beschrijven van contacten en eventuele klachten 
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met familie en wettelijk vertegenwoordigers een vast onderdeel in de maandrapportages, wat ook 

weer de aandacht vestigt op dit onderwerp.  

Wanneer iets niet kan worden opgelost in gesprek, kan een klacht schriftelijk neergelegd worden bij 

de Raad van Bestuur van Nieuw Woelwijck. Een centraal aanspreekpunt voor klachten is de 

klachtenfunctionaris. Deze informeert over de bij het proces te nemen stappen. Indien geen goede 

oplossing voor de klacht is gevonden, kan de klacht neergelegd worden bij de Geschillencommissie 

Gehandicaptenzorg, waarbij Nieuw Woelwijck is aangesloten. In 2020 is geen sprake geweest van 

ingediende klachten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.  

Er is een Cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir aangesteld, beschikbaar voor bewoners en hun 

wettelijk vertegenwoordigers voor vragen en/of klachten omtrent het verlenen van onvrijwillige zorg 

in het kader van de Wet zorg en dwang. Klachten op het gebied van onvrijwillige zorg in het kader 

van de Wet zorg en dwang kunnen sinds 1 januari 2020 worden ingediend bij de Klachtencommissie 

Onvrijwillige Zorg (KCOZ), waarbij Nieuw Woelwijck is aangesloten. Ook hiervan is in 2020 geen 

sprake geweest.  

Aandachtspunten 2021 

In 2021 zal aandacht worden besteed aan het trainen van de coördinerend begeleiders in het 

afnemen en invullen van de Ben ik Tevreden lijsten (BiT).   

De beschikbaarheid van de Clienten vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Quasir zal in 2021 

verder aandacht krijgen. De CVP zal zich nader voorstellen aan ouders, familie en wettelijk 

vertegenwoordigers. Wanneer dit weer mogelijk is zal hij ook op locatiebezoek gaan.  
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3. Veiligheid 
 

Inleiding  

Veiligheid is een begrip met vele aspecten, in te delen in fysieke, sociale en emotionele veiligheid. 

Voor Nieuw Woelwijck is het begrip veiligheid een kernwaarde voor goede zorg. In het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg wordt het begrip ‘cliëntveiligheid’ verdeeld in een objectieve 

component en een subjectieve component. Op welke wijze deze componenten in Nieuw Woelwijck 

aan bod komen wordt hieronder belicht. 

Objectieve component: richtlijnen en protocollen 

De algemene veiligheidsaspecten, maatregelen en procedures die van belang zijn om de veiligheid te 

borgen zijn door Nieuw Woelwijck vastgelegd in verschillende richtlijnen, protocollen en 

calamiteitenplannen. Deze hebben betrekking op zowel de fysieke als de sociale en emotionele 

veiligheid. Zo is het handelen omtrent de uitbraak van het coronavirus vastgelegd in een ‘Noodplan 

virusuitbraak’.  

Subjectieve component: de ervaren veiligheid 

Veiligheid kent ook een subjectieve component, die richtlijnen en protocollen overstijgt. Het is van 

groot belang om de ervaren veiligheid van bewoners en hun verwanten en de medewerkers in kaart 

te brengen en zoveel mogelijk te vergroten. Er spelen verschillende factoren een rol. Bejegening is 

een subjectief begrip en is een voortdurend thema van reflectie in Nieuw Woelwijck. Per dag vinden 

in het dorp talloze interacties plaats tussen de begeleiders en de bewoners. De bejegening wordt 

geborgd doordat medewerkers aantoonbaar voldoen aan de gestelde functie-eisen, meedoen met 

de interne scholingstrajecten en doordat in hun jaarlijkse functioneringsgesprek onder andere de 

bejegening van de bewoners aan de orde komt. 

Aan het omgaan met lichamelijke integriteit van bewoners wordt zowel in de teambesprekingen als 

in algemeen geldende normen aandacht besteed. Daarnaast zijn er binnen Nieuw Woelwijck heldere 

afspraken over het omgaan met seksualiteit, is er een verbod op seksuele contacten tussen 

begeleider en bewoner en is er aandacht voor preventie van seksueel misbruik. Bij aanname van 

medewerkers dient door hen een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd te worden. 

Incidenten 

Binnen Nieuw Woelwijck  bestaat een veilige en laagdrempelige meldcultuur. De lijnen van overleg 

zijn kort en rechtstreeks en de  begeleiders zijn zich bewust van het belang van het melden  van 

incidenten. Dit om bijvoorbeeld advies in te winnen, ernstiger situaties te voorkomen, de situatie te 

kunnen analyseren en/of preventieve maatregelen te kunnen nemen. In tabel 1 is te zien hoeveel  

incidenten de afgelopen vijf jaren hebben plaatsgevonden.  
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal gedragsmatige 
incidenten 

 5301 5436 3121 3161 

waarvan (zeer) ernstig 
gedragsmatige incidenten 

63 81 87 84 79 

Aantal bewoners betrokken 
gedragsmatige incidenten  

88 -4 
(79 
gemiddeld 
per 
maand) 

185  
(66 
gemiddeld 
per maand) 

137 
(41 gemiddeld 
per maand) 

143 
(46  
gemiddeld 
per maand) 

waarvan aantal bewoners 
betrokken bij (zeer) ernstig 
gedragsmatige incidenten   

36 49 38 39 43 

Aantal gemelde 
medicatiefouten 

304 372 343 376 334 

Aantal bewoners betrokken 
bij medicatie incidenten 

116 - - - - 

Aantal gemelde valincidenten 228 353 337 283 252 

Aantal bewoners betrokken 
bij valincidenten 

228 - - - - 

Calamiteiten      

Geweld in de zorgrelatie      
Tabel 1 aantal incidenten 2016-2020 

Medicatie-incidenten 

Er hebben zich  het afgelopen jaar 334 medicatie-incidenten voorgedaan. Dit zijn er minder dan vorig 

jaar (376) en past in het beeld van de afgelopen jaren. Medicatie-incidenten worden meteen gemeld 

en er vindt direct terugkoppeling met de medische dienst plaats over hoe te handelen.  

Elke maand wordt er een overzicht gemaakt van de medicatie incidenten. Hierin staat het aantal en 

soort incidenten per woning vermeld. Indien nodig wordt er contact gelegd met de betreffende 

groep om de incidenten te bespreken en zo het aantal incidenten terug te brengen.  

Elk kwartaal vindt er een inventarisatie plaats van de incidenten. Naar aanleiding van deze 

inventarisatie neemt de medische dienst contact op met groepen waar vier of meer medicatie-

incidenten zijn geweest. Het meest voorkomende medicatie-incident is het te laat toedienen van 

medicatie (ongeveer 70%). Meestal is de medicatie in eerste instantie vergeten en moet later 

worden ingehaald. Andere incidenten zijn het toedienen van medicatie aan de verkeerde persoon of 

het aantreffen van toegediende medicatie in bijvoorbeeld de rolstoel. In 2020 hebben zich geen 

ernstige complicaties voorgedaan als gevolg van een medicatie- incident .  

 

Medicatieveiligheid is een jaarlijks terugkerend onderwerp in de diverse (bij)scholingen. Het streven 

is het aantal fouten terug te dringen. Daarom zal in 2020 medicatieveiligheid op de agenda blijven 

staan. 

Valincidenten  

Er zijn in 2020 252 valincidenten gemeld. Dit is een afname ten opzichte van 2019 (283).  

                                                           
4 - = In het (huidige) incidentmeldingssysteem is dit (nog) niet zichtbaar 
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De meeste valincidenten ontstaan door struikelen of onvast lopen, ook door een epileptische aanval 

kunnen mensen vallen. Het merendeel van de valincidenten heeft niet tot letsel geleid. Vaak kan de 

val worden gebroken door de begeleider, waardoor geen letsel ontstaat. Als er wel sprake is van 

letsel blijft het in de meeste gevallen beperkt tot lichte verwondingen variërend van schaafwondjes 

tot blauwe plekken. Soms is het letsel ernstiger, variërend van een hoofdwond die gehecht moet 

worden tot een gebroken ledemaat. 

In 2020 zijn er vier valincidenten geweest waarbij behandeling in het ziekenhuis nodig was. Indien 

nodig zijn de overige verwondingen behandeld door de interne medische dienst. De valincidenten 

worden geanalyseerd door de medische dienst en de fysiotherapeuten. Waar nodig wordt actie 

ondernomen (bijvoorbeeld het inzetten van hulpmiddelen bij lopen, of het dragen van een 

epilepsiehelm). 

Gedragsmatige incidenten 

In 2020 zijn 3.161 gedragsmatige incidenten gemeld (in 2019: 3.121), waarvan 79 (zeer) ernstige 

incidenten (in 2019: 84). De overige incidenten betreffen incidenten waar weinig schade aan 

zichzelf, een ander of materialen is toegebracht. Bij 11 incidenten werd op grond van een 

lichamelijke verwonding de (huis)arts en/of verpleegkundig specialist en/of de hoofdendienst 

(ervaren begeleider met BHV training) geraadpleegd. Bij de incidenten waarbij sprake is van 

materiële schade is direct contact opgenomen met de interne (technische) dienst om deze schade 

op korte termijn te herstellen.  

Elk gemeld incident wordt zo spoedig mogelijk in een multidisciplinair team besproken. Er wordt 

altijd contact opgenomen met betrokken begeleiders, door de woonraadvoorzitter en de 

orthopedagoog. Om zo mogelijke psychologische steun te verlenen en om het incident te evalueren. 

Mede op grond van de uitkomst van deze gesprekken kunnen maatregelen worden getroffen of 

wijzigingen worden ingesteld. Dit kan het medicatiebeleid ten aanzien van de betrokken bewoner 

betreffen, maar ook een wijziging in het dagprogramma en/of in het pedagogisch beleid en/of in de 

groepssamenstelling en/of in de teamsamenstelling. De afspraken/acties staan in de dag- en/of 

maandrapportages van de desbetreffende groep.  

In 2020 zijn in totaal 143 (2019: 137) bewoners, waarvan 86 (2019: 90) mannen en 57 (2019: 47) 

vrouwen betrokken geweest bij een gedragsmatig incident. Dit is 37,2% van de totale populatie 

(2019: 34,8%).  

Uit de analyse van de gedragsmatige incidenten over 2020 komen de volgende aandachtspunten 

naar voren: 

- Het aantal gemelde incidenten is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks veranderd. Uit de 

analyse van voorgaande jaren bleek dat een (groot) deel van de incidenten onterecht als 

incident zijn vastgelegd. De aandacht die daarop volgde voor het op de juiste wijze 

(ver)melden heeft voor een aanzienlijke daling van het aantal gemelde incidenten in 2019 

gezorgd. Het aantal incidenten lijkt zich nu te stabiliseren.  

- Het (ver)melden van incidenten heeft blijvende aandacht nodig. Het komt nog een enkele 

keer voor dat een aantal dagelijkse incidenten wordt beschreven, maar niet als zodanig in 

het systeem wordt aangeduid. Dat betekent dat zij niet worden meegenomen in de cijfers 

van de dagelijkse incidenten, waardoor het aantal dagelijkse incidenten lager uitvalt. Dit jaar 

betrof dit al minder bewoners dan vorig jaar. 
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Incidenten worden beschreven in de dagrapportages en vermeld in de maandrapportages van de 

betreffende bewoners. De (zeer) ernstige gedragsmatige incidenten worden tevens gemeld bij de 

bestuurder P&O. Indien begeleiders twijfelen of een incident daadwerkelijk als ernstig beoordeeld 

dient te worden nemen zij contact op met de voorzitter van de woonraad. In overleg kan dan 

besloten worden om al dan niet tot melding over te gaan. Zo ontstaat een helder beeld in het 

verloop van incidenten en vindt regelmatig evaluatie plaats. Indien nodig kan een (extra) 

multidisciplinair overleg worden georganiseerd.  

In het komende jaar wordt wederom aandacht besteed aan het (ver)melden van incidenten, om het 

onderwerp actueel te houden. Dan zal uit de cijfers moeten blijken of het aantal gemelde incidenten 

zich verder stabiliseert.  

De Wet zorg en dwang  
Sinds 1 januari 2020 is de wet zorg en dwang van kracht. Al een aantal jaren is gewerkt aan de 

voorbereiding van de implementatie van de wet. De werkgroep zorg en dwang, bestaande uit de 

bestuurder bewonerszorg, orthopedagoog, orthopedagoog-generalist, physician assistant en de 

kwaliteitsmedewerker is regelmatig bijeengekomen om de implementatie van de Wet zorg en 

dwang op Nieuw Woelwijck goed te laten verlopen in dit overgangsjaar.  

Onvrijwillige zorg 

Binnen Nieuw Woelwijck wordt het bieden van een omgeving waar bewoners zich veilig voelen als 

een kerntaak beschouwd. Een omgeving met een eigen cultuur; eenvoudig en overzichtelijk. Met veel 

tradities en vaste gewoonten, die zorgen voor herkenning en houvast. De veiligheid en 

voorspelbaarheid die de vaste dagstructuren bieden, zorgen ervoor dat bewoners van Nieuw 

Woelwijck, met veelal moeilijk verstaanbaar gedrag, zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. De 

zorg en begeleiding is in principe niet gericht op het probleemgedrag c.q. het beheersen hiervan, maar 

richt zich op het hebben van een ‘goed leven’. Hoe Nieuw Woelwijck hier vorm aan geeft, staat 

beschreven in de uitgave ‘Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck’( 2018).  

 
Nieuw Woelwijck betracht terughoudendheid ten aanzien van onvrijwillige zorg. Hierbij is het 

uitgangspunt, kernachtig verwoord in de Wet zorg en dwang: ‘dwang, alleen als het echt niet anders 

kan’. Gezien de handicaps van de bewoners en het gedrag dat daaruit voort kan vloeien, kunnen zich 

soms risicovolle situaties voordoen. Deze situaties doen zich voor als een bewoner onaanvaardbare 

schade of ernstig nadeel toebrengt (dreigt toe te brengen) aan anderen of zichzelf of waar zonder 

ingrijpen het gevaar zich voordoet dat de situatie ernstig escaleert. 

Nieuw Woelwijck is geregistreerd in het register van aanbieders van onvrijwillige zorg en valt derhalve 

onder de Wzd (artikel 20 Wzd). Onder onvrijwillige zorg worden alle vormen van vrijheidsbeperking 

verstaan waartegen de bewoner zich verzet of waarmee de wettelijk vertegenwoordiger niet instemt. 

De bewoners van Nieuw Woelwijck zijn allemaal wilsonbekwaam. Het stappenplan dat doorlopen 

moet worden om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen, moet daarom ook doorlopen worden 

als bepaalde vormen van zorg op vrijwillige basis worden verleend aan deze bewoners. Het gaat hierbij 

om het beperken van de bewegingsvrijheid, het gebruik van psychofarmaca niet volgens de richtlijnen 

voorgeschreven en afzondering.  
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Analyse onvrijwillige zorg 

Het eerste half jaar van 2020 is gestart met de actualisatie van de vrijheidsbeperkingen per bewoner. 

Dit vond groepsgewijs en multidisciplinair plaats in een overleg waarbij aanwezig zijn: de 

coördinerend begeleider van de betreffende groep, de coördinerend begeleider van de duogroep, 

een lid van de medische dienst, een orthopedagoog en een fysiotherapeut. Naar aanleiding van deze 

eerste inventarisatie zijn de betreffende vrijheidsbeperkingen volgens (wettelijk) bepaalde criteria 

vastgelegd in het ECD. Een aandachtspunt hierbij is altijd het zoveel mogelijk voorkomen van 

toenemende administratieve belasting van begeleiders, zodat de zorg en aandacht voor bewoners 

gecontinueerd blijft. Daarom is bij ieder multidisciplinair overleg een notulist aanwezig, die de 

overwegingen vastlegt. Door corona hebben de inventarisaties vertraging opgelopen, aangezien het 

meermaals niet mogelijk was om in multidisciplinair verband te overleggen.  

De meeste bewoners van Nieuw Woelwijck vallen onder artikel 2 lid 2 van de Wet zorg en dwang: zij 

verzetten zich niet tegen de vrijheidsbeperking en de wettelijk vertegenwoordiger stemt in. Toch 

moet de zorg volgens het stappenplan verleend worden in de volgende gevallen:  

- Als er sprake is van beperking van de bewegingsvrijheid (bijvoorbeeld armkokers, een 

heupriem in de rolstoel die iemand niet zelf open kan maken, bedhekken en bedboxen); 

- Wanneer er sprake is van insluiting (bijvoorbeeld ’s nachts de deur op slot); 

- Het toedienen van psychofarmaca, niet volgens de richtlijnen voorgeschreven (omdat het 

niet voor het beschreven doel wordt gebruikt, niet in de voorgeschreven dosis, of langer dan 

volgens de richtlijnen wordt gebruikt).  

Het doorlopen van het stappenplan zorgt ervoor dat er een evaluatiecyclus wordt uitgevoerd waarbij 

na drie maanden -in een later stadium zes maanden- multidisciplinair overleg plaatsvindt, waarbij 

gedurende het proces steeds meer mensen vanuit verschillende disciplines betrokken zijn. Zo kijken 

er zoveel mogelijk zorgverleners mee en wordt steeds de vraag gesteld: kan het beoogde doel ook 

bereikt worden zonder of met minder ingrijpende onvrijwillige zorg? Het doel is om de onvrijwillige 

zorg zoveel mogelijk af te bouwen. 

Er is een brede actualisatie verricht naar alle vrijheidsbeperkende maatregelen die bij een bewoner 

gebruikt worden. De inventarisatie loopt wat achter bij wat gewenst is in verband met de 

coronacrisis. Er zijn 28 van de 42 groepen geïnventariseerd. Er zijn van de ongeveer 390 bewoners 

van Nieuw Woelwijck ongeveer 30 met onvrijwillige zorg. Dit betreft meestal fysieke fixatie en 

afzondering. Er zijn wel in totaal ongeveer 300 bewoners die onder de Wzd vallen. Dit betreft 

grotendeels bewoners die vrijwillige zorg volgens het stappenplan ontvangen. De meest 

voorkomende maatregelen zijn bedhekken, riemen in de rolstoel en psychofarmaca niet volgens de 

richtlijn voorgeschreven. 

De medische dienst heeft de bewoners in beeld die psychofarmaca krijgen voorgeschreven en doet 

jaarlijks een medicatiereview. Er wordt kritisch gekeken naar waarom deze is voorgeschreven en of 

dit volgens de richtlijn is. Waar mogelijk wordt medicatie afgebouwd. Nieuw Woelwijck doet mee 

aan het onderzoek ‘Passend psychofarmaca gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking’.  

In december 2020 waren er 34 bewoners waarvoor onvrijwillige zorg werd ingezet, waarvan bij acht 

bewoners meerdere vrijheidsbeperkende maatregelen van toepassing waren. De totale inzet van 
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maatregelen vallende onder onvrijwillige zorg betrof: eenmaal een Zweedse band5, vier maal fixatie 

met armkokers, twaalf maal afzondering en 25 maal fysieke fixatie. 

Bij een aantal bewoners is in het afgelopen jaar fysieke fixatie als maatregel toegevoegd. Bij vier 

bewoners is dit gedaan vanwege een dementeringsproces met verlies in oriëntatie. Door middel van 

fysieke fixatie kan deze bewoners beter richting gegeven worden. Voor de overige drie bewoners is 

deze maatregel toegevoegd wegens ernstige gedragsproblematiek, na inzet van diverse 

alternatieven. Daarnaast is bij één bewoner het gebruik van armkokers ingezet wegens ernstige 

gedragsproblematiek, tevens na inzet van diverse alternatieven. Een eenduidige vergelijking met 

ingezette vormen van onvrijwillige zorg in het voorgaande jaar is vanwege de verschillen in de toen 

en nu geldende wetgeving niet mogelijk. 

In de Wet zorg en dwang is geen sprake van noodmeldingen bij de IGJ, zoals in het kader van de 

Bopz wel werd gedaan. Onder de Wzd worden deze onvoorziene vrijheidsbeperkingen intern gemeld 

bij de orthopedagoog, die ze in stap 1 van het stappenplan beschrijft. Wanneer de onvoorziene 

vrijheidsbeperking niet kan worden afgebouwd, wordt deze opgenomen in het zorgplan van de 

bewoner en wordt het stappenplan gevolgd.  

De verdere ontwikkelingen wat betreft de Wet zorg en dwang worden op de voet gevolgd door de 

werkgroep zorg en dwang en waar nodig worden aanpassingen geïmplementeerd.    

Inspectiebezoek 

Op 1 september 2020 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek 

gebracht aan Nieuw Woelwijck met als doel inzicht te krijgen in het functioneren van de Wet zorg en 

dwang op Nieuw Woelwijck in de praktijk. Tijdens het bezoek sprak de inspectie met twee leden van 

de raad van bestuur, twee vertegenwoordigers van de bewonersraad, de kwaliteitsfunctionaris, de 

Wzd-functionaris, een orthopedagoog, physician-assistant, twee zorgcoördinatoren en de 

cliëntenvertrouwenspersoon. 

In haar bezoekrapport concludeert de inspectie dat er veel goed gaat op Nieuw Woelwijck met 

betrekking tot de implementatie van de Wet zorg en dwang. Er wordt goed nagedacht over de 

implicaties van de Wet zorg en dwang voor de bewoners. Ook wordt geconstateerd dat de manier 

van werken die Nieuw Woelwijck kenmerkt (korte lijnen, veel multidisciplinair overleg dat snel kan 

worden opgezet) goed aansluit bij de kernprincipes van de Wet zorg en dwang. Een aandachtspunt 

betreft de inzet van de externe deskundige. In 2021 zal een externe deskundige worden 

ingeschakeld.  

Coördinerend team Wzd vanuit Ministerie van VWS 

Om organisaties te ondersteunen bij de Wet zorg en dwang heeft het ministerie van VWS het 

coördinerend team Wzd opgericht. Dit team bestaat uit professionals in de zorg met verschillende 

achtergronden (juristen, gedragswetenschappers, organisatiedeskundigen) en kan ingeschakeld 

worden om te bekijken welke knelpunten er eventueel bestaan bij het implementeren van de Wet 

zorg en dwang. Op 11 september hebben twee leden van het coördinerend team (een 

beleidsadviseur en procesbegeleider) een bezoek gebracht aan Nieuw Woelwijck en gesproken met 

                                                           
5 Zie voor volledige onderbouwing het jaarverslag zorg en dwang en verslagen van moreel beraad. 
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de gedragswetenschapper en kwaliteitsmedewerker. Het beleidsplan van Nieuw Woelwijck met 

betrekking tot onvrijwillige zorg is besproken, evenals het plan van aanpak en ervaren knelpunten 

rondom de implementatie. De uitkomst van deze analyse was dat het goed gaat met de 

implementatie van de Wzd op Nieuw Woelwijck. In 2021 wordt het beleidsplan herzien, daar kan 

meer de visie van Nieuw Woelwijck in doorklinken, in plaats van een opsomming van hoe Nieuw 

Woelwijck aan de wet voldoet.  

Aandachtspunten WZD 

Er zijn diverse aandachtspunten die van belang zijn in het uitvoeren van de Wet zorg en dwang: 

Nieuw Woelwijck heeft veel bewoners die onder de Wzd vallen. De inventarisatie heeft voor 28 

groepen plaatsgevonden. Er zijn nog 14 groepen die geïnventariseerd moeten worden. Het is een 

uitdaging om hiermee om te gaan en om het stappenplan toe te passen, omdat de verschillende 

groepen in een verschillende fase van de evaluatiecyclus zitten. Vanwege corona is het niet altijd 

mogelijk geweest om in multidisciplinair verband samen te komen.  

De cliëntvertrouwenspersoon van Quasir heeft zich inmiddels voorgesteld aan de bewonersraad en 

medewerkersraad. In het komende jaar zal de zichtbaarheid van de cvp worden vergroot zodat hij 

bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers waar nodig kan ondersteunen.  

Omdat veel bewoners onder artikel 2 lid 2 van de Wet zorg en dwang vallen (zorg waartegen de 

bewoner zich niet verzet, waar wettelijk vertegenwoordigers toestemming voor geven, maar 

waarvoor wel het stappenplan moet worden gevolgd), moet voor vele bewoners externe expertise 

worden aangevraagd. Dit is geen eenvoudige taak. Dit hangt onder meer af van de specifieke 

expertise van een deskundige, voor hoeveel bewoners deze kan worden ingezet en op welke manier 

dit inhoudelijk vorm moet worden gegeven.  

Samen denken, samen doen 

In januari 2020 is Nieuw Woelwijck gestart met de deelname aan het onderzoek: ‘Samen denken, 

samen doen’6. Met dit onderzoek wordt gekeken naar onderbouwd en passend psychofarmaca 

gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Onderzocht 

wordt of het afbouwen van psychofarmaca mogelijk is, welke andere behandelingen nodig zijn en 

wat bewoners en naaste betrokkenen daarbij belangrijk vinden. Tevens wordt een 

Toetsingsinstrument Psychofarmaca Toepassing (TiPT) ontwikkeld. Aan dit onderzoek doen acht 

bewoners, hun familie/verwanten en acht medewerkers van groepen mee. 

Privacy 

Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap van circa 400 verstandelijk gehandicapten. Er zijn ruim 

600 medewerkers werkzaam. Zowel van bewoners als van medewerkers wordt privacygevoelige 

infomatie verwerkt. Nieuw Woelwijck heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst, samen 

met het bestuur ziet hij toe op en is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze 

gegevensverwerking. 

                                                           
6 Zie voor de poster met uitleg over dit onderzoek: 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptensector/media/documents/Gewoon%20Bijzond

er/Onderzoeksnetwerken/poster-samen-denken-samen-doen.pdf 
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Bouw en verduurzaming  

In het begin van 2020 zijn drie nieuw gebouwde woningen in gebruik genomen. Daarnaast is 

nieuwbouw gepland van twee woningen, voor bewoners met ernstige meervoudige beperkingen. 

Vanwege hun complexe lichamelijke problematiek en alle extra verzorgingsmaatregelen die daarbij 

horen, zijn leegstaande woningen verbouwd om voor hen voldoende ruimte te maken.  

De tijdelijke huisvesting vraagt enige aanpassing, maar met veel creativiteit en inzet maken de 

collega’s er in deze tijdelijke woningen wat van.  

Het ontwerp van de nieuwe woningen is zo goed als klaar. De woningen zullen voorzien worden van 

zonnepanelen op het dak. Van buiten zullen de woningen een vergelijkbare uitstraling blijven 

houden met de huidige woningen, dit om ze in het beeld van de huidige bebouwing in te laten 

passen. Van binnen zullen de woningen echter anders vormgegeven worden. Hierbij is rekening 

gehouden met de gestelde bouweisen vanuit de zorg.  

Gevolg van deze geplande nieuwbouw is dat nu twee woningen leeg staan. In verband met alle 

ontwikkelingen rondom Corona is besloten deze woningen voorlopig als mogelijke uitvalsbasis te 

houden bij mogelijke besmettingen. De nieuwbouw op deze plek is uitgesteld tot het tweede 

kwartaal van 2021.  

Om in de toekomst uit te kunnen wijken naar een tijdelijke woning, wordt in het begin van 2021 Berk 

1 hiervoor verbouwd en geschikt gemaakt.  

Verduurzaming is voor Nieuw Woelwijck een belangrijk thema. Al bij de bouw van de eerste veertien 

woningen is hiermee rekening gehouden. Er zijn warmtepompen en zonnecollectoren geplaatst. Ook 

voldoen alle woningen aan de hogere eisen van isolatie. Er is verder geïnvesteerd in LED-verlichting 

en het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de algemene gebruiksruimtes. Er wordt naar 

tevredenheid gebruik gemaakt van een elektrische auto, die met name voor (kleine) boodschappen 

wordt gebruikt en een elektrische rolstoelauto. Bij de inkoop van het centrale magazijn en 

levensmiddelen wordt rekening gehouden met duurzaamheid. In de winkels worden geen plastic 

zakken gebruikt en iedere groep is voorzien van een linnen boodschappentas.   

Aandachtspunten in 2021 

Er zal blijvend aandacht worden besteed aan het juist (ver)melden van gedragsmatige incidenten, 

specifiek aan het juist vermelden van dagelijkse incidenten ten behoeve van een helder overzicht 

van het aantal gedragsmatige incidenten in 2021.  

De Wet zorg en dwang wordt verder uitgevoerd. In 2021 zullen alle brede inventarisaties van de 

vrijheidsbeperkingen per bewoner zijn afgerond. Ook moet de, nieuw te betrekken, externe 

deskundige (een AVG-arts en/of psychiater) de verschillende casussen hebben bekeken.  

De verduurzaming zal ook in 2021 voortgezet worden. Zo zullen alle groepen voorzien worden van 

katoenen waszakken, waar nu nog gebruik gemaakt wordt van plastic zakken. Ook wordt bij de 

nieuwbouw van Olm 3 en 4, waar mogelijk, gebruik gemaakt van hergebruik van materialen zoals de 

leien die om de dakrand van de woningen zijn aangebracht. Daarnaast zal er aandacht zijn voor 

andere verduurzamingsmogelijkheden.  
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4. Betrokken en vakbekwame medewerkers 
 

Werken in Nieuw Woelwijck 

Binnen Nieuw Woelwijck zijn 670 medewerkers werkzaam, inclusief medewerkers met 

urencontracten, vakantiewerkers en vrijwilligerscontracten. Het merendeel van deze medewerkers 

heeft een functie binnen de primaire zorg: 568 medewerkers (83,5%). 

De groepsbegeleiders vormen, samen met de bewoners en met de personen die werkzaam zijn in de 

ondersteunende diensten, de kern van de leefgemeenschap. De groepsbegeleiders denken mee over 

de vormgeving van de dorpsgemeenschap door middel van gespreksvoering in teams en woonraden 

en de middelenraad, in de medewerkersraad en in de dorpsraad. 

Nieuw Woelwijck vraagt van medewerkers in ieder geval de eerste drie jaar fulltime te werken. Dit is 

belangrijk om zich het vak van begeleider eigen te maken, het aantal gezichten op de leefgroep niet 

groter te laten zijn dan nodig en om vertrouwdheid met de bewoner op te bouwen. De 

ondersteunende medewerkers van de medische en pedagogische staf hebben allemaal ervaring in 

het werken op een leefgroep.  

Zowel op Nieuw Woelwijck als op landelijk niveau blijft het aantrekken en behouden van voldoende 

gekwalificeerd personeel een actueel onderwerp. Door de VGN is de site www.wateenvak.nl 

gelanceerd. Deze is ontwikkeld voor publiciteit en imago verbetering van de gezondheidszorg. 

Vacatures staan nu, naast Zorgplein Noord, ook op deze landelijke site. Ook worden vacatures 

gedeeld via LinkedIn en Facebook en heeft Nieuw Woelwijck deelgenomen aan de themaweek 

“Ontdek de zorg” middels het organiseren van een informatiemiddag in die week.  

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Uit onderzoek van ZorgpleinNoord is gebleken dat medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op 

heel diverse manieren wordt uitgevoerd bij noordelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Om hier meer 

consistentie in aan te brengen wordt, in samenwerking met onderzoeksbureau ZorgfocuZ, de 

WerkbelevingsMonitor geïntroduceerd. Dit is een methode waarmee MTO kan worden uitgevoerd 

en resultaten kunnen worden vergeleken met een noordelijk gemiddelde. Daarom is in 2020 het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek op Nieuw Woelwijck uitgevoerd met deze  

WerkbelevingsMonitor van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.  

Er zijn vragenlijsten uitgezet onder 616 medewerkers van Nieuw Woelwijck. Hiervan hebben 296 

medewerkers de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 48%.7 Uitgaande 

van een betrouwbaarheidsniveau van 95% betekent dit dat de resultaten in het onderzoek een 

foutmarge hebben van 4,1%. Ter illustratie: in dit onderzoek geeft 88% van de deelnemers aan dat 

er een goede samenwerking is binnen de organisatie. Dit houdt in dat dit percentage (met 95% 

zekerheid) onder alle medewerkers tussen de 83,9% en de 92,1% ligt. 

Opvallend is dat naast de 298 medewerkers die de vragenlijst voltooid hebben, 127 medewerkers 

begonnen zijn aan de vragenlijst en hebben deze ingevuld tot en met de vraag ‘Voor welke 

                                                           
7 Bron: Rapportage medewerkersonderzoek 2020, ZorgfocuZ. Gepubliceerd op https://nieuwwoelwijck.nl/wp-

content/uploads/2011/08/Rapportage-MTO-2020-Nieuw-Woelwijck.pdf 
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regio/locatie ben je werkzaam?’. Na deze vraag zijn zij afgehaakt en hebben geen verdere vragen 

beantwoord. 

ZorgfocuZ benoemt een aantal conclusies en aanbevelingen: 

• Medewerkers beoordelen Nieuw Woelwijck in 2020 met een 7,7. De doelgroep, de 

samenwerking en het dynamische werk maken volgens de meeste medewerkers het werken 

bij Nieuw Woelwijck aantrekkelijk. Ruimte voor verbetering ligt er met name op het gebied 

van communicatie, de flexibiliteit omtrent het aantal werkuren en digitalisering. 

• De meeste medewerkers zijn positief gestemd over de werkinhoud: 97% doet het werk met 

plezier en 98% voelt zich betrokken bij zijn/haar werk. 

• 88% van de medewerkers is tevreden over de samenwerking binnen de organisatie. 

• Men is over het algemeen positief over de leidinggevende: 86% van de deelnemers geeft 

aan de leidinggevende als een veilig persoon te zien om problemen mee te bespreken. 

Echter, een kwart van de deelnemers geeft aan niet voldoende coaching/sturing te krijgen 

vanuit de leidinggevende. 

• De meeste medewerkers zijn positief gestemd over hun collega’s: 96% noemt de onderlinge 

verstandhouding met collega’s goed. 

• 97% van de medewerkers staat achter de missie/visie van de organisatie. 

• Er is winst te behalen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en opleidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens een vijfde van de medewerkers is er onvoldoende 

medezeggenschap binnen de organisatie en 42% van de deelnemers ervaart onvoldoende 

mogelijkheden om door te groeien binnen de organisatie. 

• De meeste deelnemers zijn positief gestemd over de sociale veiligheid binnen de organisatie. 

Wel is er een groep medewerkers (10% van de deelnemers) die zich weleens onveilig voelt 

bij collega’s en/of vindt dat de organisatie inadequaat handelt in geval van incidenten. 

• Op het gebied van de werkomstandigheden en fysieke belasting is winst te behalen en dan 

met name op het gebied van werkdruk. Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan het 

werk soms geestelijk en/of fysiek te inspannend te vinden. 

• De duurzame inzetbaarheid van medewerkers is over het algemeen goed; 91% noemt 

zijn/haar gezondheid over het algemeen goed. 

• Wat betreft de situatie omtrent corona is 95% van de deelnemers van mening goed te zijn 

geïnformeerd.  

Aan de leden van de medewerkersraad is gevraagd om punten aan te dragen voor een plan van 

aanpak dat wordt opgesteld naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van 

ZorgfocuZ. Uit de bespreking van het onderzoek met de medewerkersraad komt naar voren dat uit 

het onderzoek blijkt dat de behoefte bij een aantal medewerkers bestaat om meer inspraak te 

hebben. Vragen die spelen komen vaak niet terecht bij de leden van de medewerkersraad.  

Medewerkersraad  

Het personeel van Nieuw Woelwijck is betrokken bij het beleid van de organisatie middels de 

medewerkersraad. Gekozen leden zijn lid van de medewerkersraad en worden op deze wijze 

betrokken bij arbeidsvoorwaarden en beleidsmatige keuzes die door het bestuur van Nieuw 

Woelwijck worden gemaakt.   
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De medewerkersraad van Nieuw Woelwijck komt zes keer per jaar bijeen. Vanwege de uitbraak van 

het coronavirus is de medewerkersraad in 2020 vier keer bijeengekomen. Er wordt gesproken over 

diverse onderwerpen, zoals mededelingen uit de verschillende dorpsraden, personele bezetting, 

onderzoeken, medewerkersbeleid, aanpassingen op het gebied van automatisering, begroting,  

jaarcijfers en natuurlijk de ontwikkelingen omtrent het coronavirus.   

Scholing en Bijscholing 

Zorg is werk voor professionals. Naast vakkennis en inzicht is ook het besef van belang dat 

wetenschap niet stilstaat en dat er steeds weer nieuwe kennis en inzichten beschikbaar komen. De 

bereidheid om deze kennis en inzichten te delen en deze op een zinvolle manier toe te passen in de 

praktijk hoort ook bij professionaliteit. In Nieuw Woelwijck gebruiken we de term persoonlijke 

professionaliteit (“Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck, 2018). Scholing en bijscholing staan 

in het teken van een combinatie van inzicht, kennis en persoonlijke ontwikkeling.  

Eenmaal in dienst nemen begeleiders deel aan het driejarige scholingsprogramma in Nieuw 

Woelwijck. Naast onderwijs in kennis en vaardigheden wordt in het scholingsprogramma aandacht 

besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van begeleiders met betrekking tot de omgang met 

bewoners en hun handicaps. Dit laatste heeft een procesmatig karakter en ontwikkelt zich in de loop 

van de tijd door ervaringen, reflectie en dialoog. Zo wordt in Nieuw Woelwijck gewerkt aan de 

ontwikkeling van professionaliteit die een persoonlijk karakter draagt en waarin opleiding en praktijk 

aan elkaar gekoppeld worden. Er worden onder andere lessen gegeven in anatomie, neurologie, 

verpleegkunde en agologie (waarin onder meer (ortho)-pedagogiek en psychologie aan de orde 

komen). 

Lessen worden gegeven door medewerkers die ervaring hebben op de groep, vanuit hun eigen 

scholingsachtergrond. Zo worden de lessen verpleegkunde gegeven door de verpleegkundige en 

physician assistant, leden van de medische dienst van Nieuw Woelwijck, die een aantal jaren op de 

groep hebben gewerkt en dagelijks met bewoners in aanraking komen. Op deze manier wordt de 

pijler ‘persoonlijk’ in persoonlijke professionaliteit vergroot: er wordt inhoudelijk (theoretisch en 

praktisch) les gegeven in verpleegkunde, maar er wordt ook gesproken over hoe de bewoner wordt 

benaderd, wat dit bij bewoners en begeleiders oproept enzovoorts. Alle aspecten komen aan bod. 

Na de afronding van de interne opleiding volgen de bijscholingsdagen. Dit zijn vier studiedagen, 

verspreid over het gehele jaar. Aanvullend biedt Nieuw Woelwijck een aantal keer per jaar scholing, 

waaraan vrijwillig kan worden deelgenomen. Er wordt in het scholingsaanbod gebruik gemaakt van 

de expertise van medewerkers van Nieuw Woelwijck zelf, maar er worden ook externe deskundigen 

uitgenodigd. In verband met het uitbreken van het coronavirus heeft, na de presentatie van dr. 

Femianne Bredewold over haar onderzoek naar sociale inclusie, geen bijscholing plaatsgevonden in 

2020.  

Pynter  

Nieuw Woelwijck maakt sinds 2019 gebruik van Pynter, een online platform voor de ontwikkeling 

van medewerkers. Pynter wordt op dit moment vooral gebruikt voor (bij)scholing en autorisaties op 

medisch gebied. In de digitale omgeving kunnen medewerkers zich inschrijven voor autorisaties, 

klinische lessen en houden hun kennis over medicatieverstrekking bij door het maken van een e-

learning. Alle medewerkers maken een basistoets op dit gebied, die ieder jaar wordt herhaald met 
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een thema, bijvoorbeeld psychofarmaca of anti-epileptica. Dit platform zal in het komende jaar een 

basis bieden voor het opstarten van het online onderwijs binnen Nieuw Woelwijck.  

Sociale inclusie 

Nieuw Woelwijck is een van de zes zorgorganisaties die deelnemen aan het onderzoek van de 

Universiteit voor de Humanistiek naar sociale inclusie voor mensen met een beperking die leven in 

een beschutte leefomgeving. Onderzoeker dr. Femmianne Bredewold heeft in de zomer ruim een 

week meegelopen op drie leefgroepen in Nieuw Woelwijck. Ze heeft bewoners geobserveerd, is 

indien mogelijk met hen in gesprek gegaan en heeft met de ouders/verwanten gesproken evenals 

met betrokken begeleiders en bestuur. Over de resultaten van het onderzoek kunnen nog weinig 

uitspraken gedaan worden aangezien de gegevens nog moeten worden geanalyseerd en er verder 

onderzoek zal gaan plaatsvinden (niet in Nieuw Woelwijck). Op een bijscholingsavond heeft de 

onderzoeker uiteengezet wat er tot nu toe in de literatuur gepubliceerd is ten aanzien van het 

thema sociale inclusie en hoe het debat over meedoen van mensen met een verstandelijke handicap 

in de samenleving zich heeft ontwikkeld.  

Peter de Groot (bestuurder P&O) vat het in een stuk in de Interunit als volgt samen: “In het VN-

verdrag betreffende de sociale inclusie van mensen met een handicap in de samenleving, dat door 

Nederland in 2016 is ondertekend, staan beschrijvingen die min of meer op gespannen voet met 

elkaar lijken te staan. Aan de ene kant wordt gesproken over volledige participatie en inclusie in de 

samenleving (“Full and effective participation and inclusion in society”). Aan de andere kant is 

respect voor de verschillen tussen mensen en deze verschillen accepteren een kernpunt in het 

verdrag (“Respect for difference as part of human diversity and humanity”). Bredewold geeft aan dat 

in het debat over sociale inclusie de vraag centraal staat of mensen met een handicap deel 

moeten/kunnen nemen aan de samenleving op basis van gelijkheid of op basis van verschil. Hoe 

hiernaar wordt gekeken(de normatieve insteek) is van grote invloed op het leven van mensen met 

een verstandelijke handicap.” 

Het Gildeleren 

In 2017 is gestart met het oprichten van het “Nieuw Woelwijck Gilde”. In dit gilde wordt door Nieuw 

Woelwijck, samen met het Noorderpoortcollege, inhoud gegeven aan het opleiden van nieuwe 

medewerkers in de gehandicaptenzorg. In 2018 zijn de eerste studenten gestart en sindsdien is er 

sprake van een succesvolle samenwerking, waarbij een deel van de studenten uiteindelijk kiest voor 

een baan op Nieuw Woelwijck. In september is gestart met een groep van ruim 20 studenten, die 

drie dagen stage lopen in de praktijk en één of anderhalve dag les volgen. Tot begin oktober vonden 

deze lessen plaats in de theaterzaal van Nieuw Woelwijck, op veilige onderlinge afstand en met 

inachtneming van de geldende hygiënemaatregelen. Vanaf de herfstvakantie vinden de lessen 

digitaal plaats, via Microsoft Teams en in kleine groepjes (5 studenten per keer). Intervisieonderwijs 

vond tot de tweede lockdown nog wel plaats in de theaterzaal. Daarna is het Gildeleren volledig 

online verder gegaan. Naast de generieke vakken en overige lessen worden ook digitaal expertlessen 

aangeboden. Deze expertlessen (waarin een bepaald thema centraal staat) worden gegeven door 

verschillende vakspecialisten, zoals een gedragswetenschapper, fysiotherapeut of een lid van de 

medische dienst van Nieuw Woelwijck.  

Naast het onderwijs vinden ook de begeleidingsgesprekken zoveel mogelijk online plaats. Waar 

nodig vinden gesprekken tussen student, werkbegeleider en docent plaats in een grote ruimte waar 
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voldoende afstand kan worden gehouden. De studenten hebben allen hun stage gelopen op de 

woongroep, waarbij aan hen hetzelfde wordt gevraagd als hun collega-begeleiders op de groep: 

thuis blijven bij klachten, laten testen. Er zijn zelfs studenten/stagiaires die hebben meegewerkt in 

de coronazorg op hun woongroep. 

In company opleiding 

Nieuw Woelwijck biedt mensen zonder zorgopleiding die wel graag een erkend diploma willen halen, 

een BBL traject “in company”. De lessen die in de interne cursus van Nieuw Woelwijck worden 

gevolgd zijn onderdeel van de opleiding. Daarnaast volgt de student één dag per maand lessen op 

het Noorderpoort college. Zo kan het diploma persoonlijk begeleider (niveau 4) worden behaald. In 

verband met corona heeft deze opleiding nog niet plaatsgevonden in 2020. Vanaf 2021 kunnen 

medewerkers van Nieuw Woelwijck instromen in deze opleiding. 

Teamreflectie 

Een van de bouwstenen in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is de teamreflectie. Reflecteren is 

iets dat op dagelijkse basis gebeurt. Zoals in de vorige paragrafen beschreven worden medewerkers 

van Nieuw Woelwijck zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund in hun persoonlijke 

professionaliteit, met als kernvraag: waarom doe ik wat ik doe? Het jaarlijks schrijven van de 

teamreflectie zorgt ervoor dat het reflecteren op handelen in de praktijk op een structurele manier 

gebeurt. Het doel van de teamreflectie is om de kwaliteit van zorg voor bewoners en het 

functioneren van het team in kaart te brengen. Er kan worden beschreven wat goed gaat, wat nog 

beter moet of kan en wat er nodig is om aan de gestelde verbeterpunten te werken.  

Door een aanpassing in het medewerkersportaal en het beschikbaar stellen van een format was voor 

2020 de verwachting dat alle teams een teamreflectie zouden uitvoeren. Door het uitbreken van het 

coronavirus zijn veel teambesprekingen afgelast en de besprekingen die wel zijn doorgegaan werden 

vanzelfsprekend gereserveerd voor het bespreken van actualiteiten of evaluaties van bewonerszorg. 

De verwachting voor 2020 moest dus worden bijgesteld. Ondanks alle maatregelen is in 2020 is door 

76% van de teams (33 van de 42 teams) het onderwerp ‘zelfreflectie binnen het team’ besproken. 

Ter illustratie: in 2019 heeft 83% van de teams de teamreflectie uitgevoerd (35 teams).  

Ook in 2020 wordt het onderwerp communicatie het meest door teams aangeduid als onderwerp 

van gesprek en verbeterdoel. Vaak wordt in de onderbouwing van het kiezen voor dit doel benoemd 

hoe belangrijk de communicatie onderling is voor het team, de individuen binnen het team én het 

belang daarvan voor de bewoner. 

 

“De beweegredenen van elkaars handelen bevragen, is een manier om inzicht te krijgen in het 

waarom van de handeling van je collega. Zelfreflectie kun je hierdoor ontwikkelen: in hoeverre 

ben je je bewust van je eigen handelen (concentratie, sfeer, uitstraling) en welk effect heeft dit 

op de bewoner?.” 

Citaat uit rapportage zelfreflectie teams 
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Daarnaast is veel aandacht voor het onderwerp thema’s en cultuur: hoe worden de verschillende 

feesten neergezet voor bewoners en hoe kan een bijdrage worden geleverd aan het beleven ervan? 

Het verdiepen in de handicaps van bewoners wordt ook vaak genoemd als doel om aan te werken. 

Ook op gebied van het werken in het medewerkersnetwerk worden doelen gesteld. In sommige 

teams blijven de opgestelde verbeterpunten van het vorig jaar onverminderd actueel. Daarom 

worden zij opnieuw als doel gesteld in het komende jaar. Onderstaande grafiek toont de 

onderwerpen die door de teams in 2019 en 2020 als verbeterpunt zijn genoemd en hoe vaak. 

 

Opvallend is dat in 2020 de onderwerpen ‘thema’s en cultuur’ en ‘verdiepen in handicaps’  

beduidend meer worden genoemd dan in 2019. Het onderwerp ‘thema’s en cultuur’ wordt door 31% 

van de groepen benoemd (in 2019 door 2 groepen, 6%). Het verdiepen in de handicaps van 

bewoners wordt eveneens door 10 groepen benoemd, waar dit onderwerp in 2019 nog door twee 

groepen wordt benoemd. Daarnaast is de aandacht voor het medewerkersportaal toegenomen. In 

2018 werd dit onderwerp nog niet benoemd in de teamreflectie, in 2019 bracht één groep dit onder 

de aandacht. Nu staat het onderwerp bij 6 teams (18,7%) op de agenda. Het onderwerp 

(dag)rapportages wordt minder benoemd in 2020. Er is ook een aantal onderwerpen benoemd die in 

voorgaande jaren niet aan de orde zijn gekomen. Het gaat om onder andere mondzorg en 

lichamelijke integriteit: 
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Onderwerpen teamreflectie 2019 en 2020
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“Door met elkaar in gesprek te gaan over eventuele verbeterpunten op de groep denken wij 

als team dat er op het gebied van lichamelijke integriteit nog winst te behalen is. Bewoners 

zijn zichzelf niet bewust wat gepast/ongepast is op het gebied van lichamelijke integriteit. Zo 

sluiten zij soms niet de wc deur, maken geen gebruik van een douchegordijn en zijn zich hierin 

niet bewust van hun omgeving. Voor de begeleiding is het zaak om hen hierin te 

helpen/beschermen.” 

Citaat uit rapportage zelfreflectie teams 
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Naar aanleiding van de rapportage in 2019 is een format opgesteld, waarin puntsgewijs aandacht 

wordt besteed aan de onderwerpen die in de reflectie aan de orde moeten komen. Dit format is 

beschikbaar gesteld in het interne medewerkersnetwerk, eenvoudig toegankelijk voor alle 

medewerkers. De nadruk in dit format ligt op het formuleren van heldere, concrete doelen die op 

een zinvolle manier kunnen worden geëvalueerd. Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat veel groepen 

gebruik hebben gemaakt van (onderdelen uit) dit format, waardoor dit jaar minder grote verschillen 

tussen teams bestaan waar het gaat om het opstellen en evalueren van de gestelde doelen. Waar 

vorig jaar nog regelmatig werd volstaan met ‘werken aan communicatie’ of ‘elkaar beter aanspreken 

op verantwoordelijkheden’, worden doelen nu meer concreet en meetbaar opgesteld. Ook werden 

de doelen van het jaar ervoor vaker geëvalueerd.  

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren hebben ook op Nieuw Woelwijck geleid 

tot veel verloop van medewerkers. In 2020 hebben we 81 nieuwe medewerkers in de directe zorg en 

6 nieuwe medewerkers in de ondersteunende diensten mogen verwelkomen. Zolang Nieuw 

Woelwijck bestaat blijkt dat een deel van de nieuwe medewerkers ook weer binnen de eerste vijf 

jaar van het dienstverband vertrekt. In de directe zorg betrof de uitstroom in 2020 67 medewerkers, 

in de ondersteunende diensten 15 medewerkers. Rekening houdend met het vertrek van mensen op 

basis van ziekte of pensionering betekent dit een groot aantal nieuwe collega’s in een jaar tijd. Voor 

zowel de bewoners als voor hun ouders en familie, wordt geprobeerd de samenstelling van de teams 

zo min mogelijk te wisselen. Soms wordt er gebruik gemaakt van de kennis en expertise van ervaren 

medewerkers van een andere woongroep. Zo heeft iedere groep een samenwerkingsverband met 

een ‘duogroep’, die met elkaar kennis, ervaringen en diensten van medewerkers uitwisselen. Het 

aantal diensten is in de afgelopen jaren eveneens gegroeid. Waar in voorgaande jaren gemiddeld 3 

diensten per groep aanwezig waren, is dat inmiddels opgelopen naar gemiddeld 4,5 diensten per 

groep per dag. Dit hangt samen met de toenemende zorgzwaarte. Enerzijds door toename van 

oudere bewoners, anderzijds door toename van gedragsproblemen die nieuwe bewoners met zich 

meebrengen.  

Het lukt nog steeds om de ontstane vacatures in te vullen. Ook zien we af en toe mensen 

terugkomen, die een uitstapje hebben gemaakt naar een andere zorgaanbieder. De aandacht blijft 

liggen bij de werving van geschikt personeel. Hiervoor is Nieuw Woelwijck aangesloten bij 

ZorgpleinNoord, doet Nieuw Woelwijck mee aan het project RAAT (het regionaal actieplan aanpak 

tekorten) en het actief participeren in de opleidingen in het noorden.  

Verzuimcijfers  

Het verzuim in de branche over het jaar 2020 is 7,08%. Ten opzichte van een jaar geleden is het 

verzuim gestegen. Met 7,57% is het verzuim in Nieuw Woelwijck in 2020 hoger dan dat van de 

branche.8 In grote lijnen is het zo dat Nieuw Woelwijck de algemene stijgende trend in de 

verzuimcijfers volgt. Een uitzondering is de meldingsfrequentie, die is op Nieuw Woelwijck hoger. De 

duur is daarentegen fors lager dan het gemiddelde. Een en ander is waarschijnlijk te verklaren door 

het feit dat Nieuw Woelwijck anders is georganiseerd dan andere zorgorganisaties. Er is sprake van 

extra belasting door het opvangen van ziekte van collega’s (vanuit de visie: vaste gezichten voor de 

                                                           
8 Zie rapportage Vernet 
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bewoners). Tegelijkertijd kent Nieuw Woelwijck ook een groter dan gemiddeld percentage 

medewerkers dat volledig (36 uur of meer) werkt.  

Verzuim onder oudere werknemers is de afgelopen jaren toegenomen, ook het langdurige verzuim. 

Zoals breder in de maatschappij wordt gezien kan dit deels verklaard worden door een toename van 

psychische- of energetische problematiek (burn-outklachten), maar ook steeds meer fysieke leeftijd-

gerelateerde klachten.  

Het is vrijwel onmogelijk om “het corona-effect” te filteren uit de verzuimcijfers.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat het effect lijkt mee te vallen, maar in bepaalde kwartalen 

zit meer variatie dan in andere. Het “corona-effect” wordt vooral waargenomen in het kortdurend 

verzuim.  

Aandachtspunten in 2021 

- Er wordt een plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen 

uit het onderzoek van ZorgfocuZ. Deze wordt onder de aandacht gebracht binnen de 

organisatie via de medewerkersraad en dorpsraad naar de verschillende woonraden; 

- De medewerkersraad gaat zich inspannen meer bekendheid te geven over de raad, haar 

taken en de leden; 

- In mei 2021 worden verkiezingen gehouden voor twee nieuwe leden in de medewerkersraad 

vanuit de groepsbegeleiders en één lid voor de ondersteunende diensten.  

- Pynter wordt ingezet als digitaal platform waar berichten en lesstof worden gedeeld voor de 

interne cursus, die online wordt opgestart. 
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5. Reflectie 
In verband met de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel 

mogelijk te voorkomen of verminderen zijn de verschillende raden op aangepaste wijze bij elkaar 

gekomen om het kwaliteitsrapport te bespreken. Verschillende punten zijn besproken via de mail 

en/of digitaal vergaderen. De bewonersraad en de medewerkersraad hebben ieder een reflectie 

geschreven op het kwaliteitsrapport die in de volgende paragrafen worden weergegeven. 

Reflectie Bewonersraad 

Groningen, april 2021 

Nieuw Woelwijck heeft een Kwaliteitsrapport samengesteld over het jaar 2020, dat is toegelicht en 

besproken in de Bewonersraadvergadering van 23 maart 2021. De bewonersraad levert met het 

onderstaande een reflectie op dat Kwaliteitsrapport, dit keer in de vorm van een aantal citaten, 

geleverd door leden van de raad. 

“ Het jaarverslag van de RvB en het verslag van de accountant hebben de raad ook dit jaar weer 

overtuigd dat haar achterban in een uiterst betrouwbare instelling woont en leeft. De gezondheid 

van de instelling, zowel zorginhoudelijk als financieel is stevig gewaarborgd.  Deze overtuiging is 

verder gevoed door de uitwisselingen die de raad met de RvB heeft gehad. In verband met corona 

vonden deze bijeenkomsten merendeels online plaats. Ondanks de belemmeringen die dit medium 

met zich meebrengt waren ook deze vergaderingen gekenmerkt door een open uitwisseling en 

constructieve atmosfeer. De raad is uiterst positief over de wijze waarop de instelling dit jaar is 

omgegaan met de corona problematiek; niet alleen over de feitelijke aanpak, die ongetwijfeld heeft 

bijgedragen aan het voorkomen van grote corona-uitbraken, maar ook over de frequente en heldere 

informatievoorziening aan ieder.” 

“ Het bestuur heeft een uitgebreid verslag gepresenteerd waarin inzicht wordt gegeven in de 

kwaliteit van de zorg die geboden wordt in Nieuw Woelwijck. Wat opvalt is dat communicatie en 

medicatie terugkerend om aandacht vragen. Medicatie fouten worden veelal veroorzaakt door te 

laat toedienen van de medicatie wat vaak per groep gebeurt omdat andere zorg voorrang heeft. 

Over het algemeen laat het verslag zien dat Nieuw Woelwijck zorg van hoge kwaliteit biedt en 

proactief werkt aan verbetering van zorg.” 

“ Het kwaliteitsrapport beschrijft op een treffende manier de manier en wijze van omgang met 

elkaar op Nieuw Woelwijck. Veel gevoel voor de gemeenschap en individu , terwijl de jaarcijfers een 

duidelijke opsomming geeft van cijfers. Uit beide komt een beeld naar voren dat we met de 

vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen op het  gebied van omgaan en leven en een degelijke 

financiële huishouding.” 

Wij zijn blij met dit rapport en trots op ons dorp. 

 

Namens de Bewonersraad, 

 

w.g. Onno Bartling, voorzitter 
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Reflectie Medewerkersraad 

 

In de vergadering van de medewerkersraad op 6 april 2021 is het kwaliteitsrapport door de leden 

van de medewerkersraad besproken. 

De medewerkersraad stelt dat het verslag een goede weergave geeft van de kwaliteit van zorg die 

Nieuw Woelwijck levert.  

“Elkaar ontmoeten” is het centrale begrip in de visie van Nieuw Woelwijck.  De medewerkersraad 

herkent hoe hier in de praktijk vorm aan wordt gegeven. Het rapport beschrijft duidelijk wat er nodig 

is om bewoners, hun familie en de medewerkers van Nieuw Woelwijck recht te doen. 

Er wordt benadrukt dat het afgelopen jaar een bijzonder jaar was door alle maatregelen die 

genomen moesten worden om de veiligheid van bewoners, medewerkers en betrokken zo veel 

mogelijk te garanderen.   

Daar waar de missie en de visie in het gedrang zouden kunnen komen, is gewerkt aan creatieve 

oplossingen om de kwaliteit van zorg en het “goede leven” zoals dat wordt genoemd, te 

waarborgen. De medewerkersraad spreekt de waardering uit voor de inzet van het bestuur, 

medewerkers en familie tijdens deze crisis.  

De uitvoering van de nieuwe Wet zorg en dwang, vraagt om de onvrijwillige zorg goed in kaart te 

brengen en een gedegen stappenplan te maken voor alle bewoners die te maken hebben met deze 

wet. De medewerkersraad geeft aan dat de beschrijving van de uitvoering van deze wet een goede 

weergave is van de werkelijkheid.  

Het verslag laat zien dat Nieuw Woelwijck een organisatie is die in staat is kritisch naar zichzelf te 

kijken, knelpunten te signaleren, hierop te reflecteren en stappen te ondernemen waar nodig.   

In het kwaliteitsrapport wordt een openheid gegeven over de financiën van de organisatie. Voor de 

medewerkersraad geeft dit vertrouwen. 

De medewerkersraad stemt unaniem in met het kwaliteitsrapport 2020. 

 

Namens de medewerkersraad, 

 

w.g. Simone Westert, secretaris  
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6. Externe visitatie 
Het doel van de externe visitatie is een externe reflectie op het beschreven kwaliteitsaanbod van 

Nieuw Woelwijck in het perspectief van de bouwstenen uit het kwaliteitskader. Vanwege de 

uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken is de 

externe visitatie uitgesteld tot het najaar. De externe visitatie zal plaatsvinden met collega-

organisatie OlmenEs te Appelscha.  

De externe visitatie zal bestaan uit een dialoog over het kwaliteitsrapport van beide organisaties en 

een wederzijds bezoek op locatie. Vervolgens zal door de vertegenwoordigers van beide organisaties 

een visitatierapport worden opgesteld. De conclusies en verbeterpunten zullen in het 

kwaliteitsrapport van 2021 worden opgenomen.  
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Afkortingenlijst  
ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

ANG: Autisme Netwerk Groningen 

AVG: Arts Verstandelijk Gehandicapten 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 

ATV: Arbeidstijdverkorting 

BOPZ: Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 

CAO: : Collectieve arbeidsovereenkomst  

CAK: Centraal Administratie Kantoor 

CCE: Centrum voor Consultatie en Expertise 

CIZ : Centrum Indicatiestelling Zorg 

CVBP: Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie 

ECD: Electronisch Cliëntendossier 

EMB: Ernstige Meervoudige Beperking  

EVMB: Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen 

EPD: Elektronisch Patiëntendossier 

FTE’s: Fulltime Employees 

ICT: Informatie- en Communicatie Technologie 

IGJ: Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 

IPKC: Interprovinciale Klachtencommissie 

MIB: Melding Incidenten Bewoners 

MPT: Modulair Pakket Thuis 

MR: Medewerkers Raad 

NZa : Nederlandse Zorgautoriteit 

NPGZ:  Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg 

MDO: Multidisciplinair overleg 

NVTZ: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn 

NPGZ: Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg 
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PAGO: Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

PGB: Persoonsgebonden Budget 

PMO: Preventief medisch onderzoek 

P&O: Personeel & Organisatie 

RI&E: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie 

RvT: Raad van Toezicht 

SEIN: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 

SZW: (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TNO: ( Nederlandse Organisatie voor) Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

UMCG: Universitair Medisch Centrum Groningen 

UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

VWS: (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WLZ: Wet Langdurige Zorg 

WMCZ: Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

WOR: Wet op de Ondernemingsraden 

WZA: Wilhelmina Ziekenhuis Assen 

ZZP: Zorgzwaarte Pakket 

  


