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Voorwoord 
 

Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2019. In dit rapport wordt een weergave gegeven van 

ontwikkelingen in 2019, zowel landelijk als bij Nieuw Woelwijck. We hebben daarbij enkele citaten 

opgenomen van bewoners of familie van bewoners, juist omdat we het van belang vinden dat dit 

rapport over hen gaat. Nieuw Woelwijck is en blijft tenslotte een dorpsgemeenschap van 

verstandelijk gehandicapten.  

In 2019 is de bouw van de drie nieuwe woningen van De Pijp voltooid. Begin 2020 zijn deze 

woningen in gebruik genomen. Met de bouw van deze drie nieuwe woningen is het grootste deel 

van de nieuwbouw van Nieuw Woelwijck afgerond. Uiteraard staan de ontwikkelingen niet stil. Zo is 

er in 2019 besloten om ook de huidige woningen van Olm 3 en Olm 4 te vervangen door nieuwbouw. 

Op dit moment worden de plannen uitgewerkt.  

Ook is 2019 het jaar van de voorbereidingen van de implementatie van de Wet zorg en dwang 

(Wzd). Vanaf 1 januari 2020 is deze nieuwe wet van kracht en vervangt deze de wet Bopz (Wet 

bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen). De wet vraagt organisatorische aanpassingen, 

waar we ons in 2019 op hebben voorbereid. Zo hebben we in dit kader een nieuwe orthopedagoog 

aangenomen, die de opleiding tot orthopedagoog-generalist gaat volgen en is een nieuw beleidsstuk 

opgesteld, die de implementatie van de Wet zorg en dwang beschrijft.  

Het jaar 2019 is een relatief rustig jaar geweest als je denkt aan verschuivingen in bewoners. Er zijn 

in het jaar 2019 drie bewoners overleden en twaalf nieuwe opnames geweest. De druk op de 

wachtlijst neemt echter toe. Dagelijks ontvangen we telefoontjes van ouders of familie die op zoek 

zijn naar een plek voor hun familielid en hun voorkeur voor Nieuw Woelwijck aangeven.  

De personele ontwikkelingen houden ons ook bezig. In het jaar 2019 hebben we 93 nieuwe 

groepsbegeleiders mogen verwelkomen. Zoals de tendens de afgelopen jaren laat zien heeft een 

aantal hiervan ook al weer een andere baan gevonden. Nieuw Woelwijck investeert intensief in de 

werving van deskundig personeel. Wij blijven onze interne opleiding aanbieden en de 

(dinsdagavond)bijscholingen. Het Gilde-leren blijft zich ontwikkelen. We zijn in overleg met de 

scholen over de mogelijkheid om deze vorm van stage uit te breiden en we profileren ons veel op 

scholen en op stagebeurzen. 

Op het moment van het definitief maken van dit rapport, bevinden we ons midden in de Corona 

crisis. Enkele maanden geleden hadden we niet kunnen vermoeden tot welke drastische 

maatregelen dit zou gaan leiden en hoe dit in alle vezels van ons dorp doorwerkt. 

Het is een moeilijke tijd voor ouders/familieleden van bewoners omdat ze hun kinderen/familie 

lange tijd niet kunnen ontmoeten en bewoners kunnen hun ouders nog niet bezoeken. Ook vraagt 

het grote concentratie en inzet van medewerkers om het risico op verspreiding van het virus zo klein 

mogelijk te houden.  
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Wij ondervinden veel steun en solidariteit van alle betrokkenen. Dat geeft vertrouwen om samen 

door deze moeilijke periode heen te komen.  

Wij hopen u met dit inkijkje in het jaar 2019 een blik op het reilen en zeilen van de 

dorpsgemeenschap te geven.  

Sappemeer, 14 mei 2020 

 

 

Raad van Bestuur 

Trix Hiemstra  Peter de Groot  Ingrid Zwiers-van Duinen 
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Samenvatting  

Kwaliteitsrapport 2019 
Dit rapport beschrijft op welke manier er door Nieuw Woelwijck aan de kwaliteit van zorg wordt 

gewerkt, gebaseerd op de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In 

hoofdstuk 1 wordt het zorgproces rondom de individuele bewoner beschreven. Hierin komen de 

zorgafspraken en de totstandkoming van het ondersteuningsplan naar voren, maar ook de 

voortgang van het werken in het ECD (ONS/Nedap), waarvan inmiddels vijf jaar gebruik wordt 

gemaakt. Daarnaast is er in dit hoofdstuk aandacht voor de manier waarop het niveau van 

functioneren van bewoners in kaart wordt gebracht (en de visie hierachter). In hoofdstuk 2 worden 

de ervaringen van bewoners beschreven. Er is in 2019 geen cliënttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd, dit zal in 2020 plaatsvinden. Vanzelfsprekend kan op vele andere manieren de beleving 

van bewoners naar voren worden gebracht. In het tweede hoofdstuk van dit rapport is aandacht 

voor de dorpskrant (gemaakt door en voor bewoners), worden de oudervereniging en bewonersraad 

besproken, alsmede de klachten(procedure). In hoofdstuk 3 staat de veiligheid centraal, de 

verschillende aspecten worden beschreven met aandacht voor de Wet zorg en dwang, die 1 januari 

2020 van kracht is geworden. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe Nieuw Woelwijck zorg draagt 

voor de invulling van de zorg met betrokken en vakbekwame medewerkers. De teamreflectie wordt 

beschreven, er is aandacht voor scholing en de beleving van medewerkers. In hoofdstuk 5 komen de 

reflecties op dit kwaliteitsrapport van de Bewonersraad en de Medewerkersraad en Raad aan de 

orde. Tenslotte zou in hoofdstuk 6 de externe visitatie door onze collega-organisatie OlmenEs uit 

Appelscha aan de orde komen. De voorbereidingen voor de externe visitatie waren in een 

vergevorderd stadium toen de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen/verminderen aan de orde kwamen. Vanzelfsprekend is het besluit genomen om de 

externe visitatie (gepland op 22 april 2020) niet door te laten gaan. De ontwikkelingen worden 

nauwgezet gevolgd en in overleg met het bestuur en de kwaliteitsfunctionaris van OlmenEs wordt 

een nieuwe datum gepland voor de externe visitatie van het kwaliteitsrapport van 2020.     

Terugblik op 2018 
Een belangrijke functie van het kwaliteitsrapport is het leren, ontwikkelen en verbeteren. In het 

kwaliteitsrapport van 2018 zijn verschillende ontwikkelingen beschreven en geprioriteerde 

verbeterpunten opgesteld. Hieronder wordt kort belicht hoe Nieuw Woelwijck de verbeterpunten 

heeft opgepakt.  

De belangrijkste landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van zorg die zich in 2018 

hebben voorgedaan zijn de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 

de aanname van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de eerste en tweede kamer. Nieuw Woelwijck heeft 

op dit gebied de nodige (voorbereidende) acties ondernomen en in 2019 zijn deze voortgezet, met 

name op het gebied van scholing van medewerkers en inventariseren van vrijheidsbeperkende 

maatregelen.  

De invoering van het digitale cliëntportaal ‘Caren’ heeft in 2018 doorgang gevonden. De verwachting 

dat dit portaal leidt tot een lastenverlichting van begeleiders, zoals geschetst in het kwaliteitsrapport 

van 2018 is echter niet helemaal uitgekomen. Daar waar alles naar behoren gaat is er sprake van 

lastenverlichting voor de begeleiders. Toch komt het vaak voor dat zowel familie als begeleiding 
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moeite heeft met het maken van de koppeling naar Caren en dat er veel tijd verloren gaat met het 

wachten op ondertekening van verslagen die door begeleiders gemaakt zijn.  

Op Nieuw Woelwijck hebben in 2018 ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de diverse domeinen 

en voorwaarden zoals de scholing in de methode Heijkoop ‘Ontdekkend kijken’, de start van het 

Gildeleren op Nieuw Woelwijck en de diverse bijscholingen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen te 

noemen die een risico vormen voor de kwaliteit van zorg, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de 

situering in het aardbevingsgebied en de toenemende registratiedruk.  

Bij de randvoorwaarden wordt in het kwaliteitsrapport van 2018 met name de zorg rondom de 
arbeidsontwikkelingen genoemd. De volgende geprioriteerde verbeteringen zijn opgesteld: 
 

- Invloeden van arbeidsmarktontwikkelingen verminderen. Door het bieden van een 

aantrekkelijk personeelsbeleid een aantrekkelijke werkgever blijven/worden, onder andere 

door in te spelen op de wensen om minder te werken voor de oudere werknemer. 

 

 Op dit gebied zijn in 2019 diverse acties ondernomen en plannen doorgezet. Dit komt in het 

kwaliteitsrapport in hoofdstuk 4 duidelijk naar voren. In het algemeen kan worden gesteld 

dat de arbeidsmarktontwikkelingen van Nieuw Woelwijck vragen actief te blijven in het 

werven en behouden van personeel en dat dit tot op heden goed gelukt is.  

 

- Het ziekteverzuimpercentage verlagen naar minder dan 5%. 

 

 Dit percentage is niet realiseerbaar gebleken. De werkelijkheid van het ziekteverzuim in de 

gehele zorgbranche is dat dit cijfer ruim boven de 5% ligt. Het verzuim in de branche over 

het jaar 2019 is 6,38%. Met 6,39% (in 2018 was dit 6,48%) is het verzuim in Nieuw Woelwijck 

in 2019 (nagenoeg) gelijk aan dat van de branche. 

 

- Beperken van de ‘improductieve uren’ van medewerkers door digitalisering. 

 

 Er zijn steeds meer medewerkers die actief zijn in het medewerkersportaal en het 

elektronisch cliëntendossier. Dit komt mede doordat afspraken zijn gemaakt die dit aan 

moedigen, bijvoorbeeld door de notulen van de teambespreking alleen in het 

medewerkersportaal beschikbaar te stellen en de jaarevaluatie van bewoners alleen in het 

ECD zichtbaar te maken. Daarnaast wordt bepaalde (salaris)informatie voor medewerkers 

digitaal beschikbaar gesteld.  

 

- Het volgen en mogelijk implementeren van de (nieuwe) technologische ontwikkelingen in 

onze gedigitaliseerde (zorg) wereld. 

 

 De kwaliteitsmedewerker heeft in samenwerking met de systeembeheerder en bestuurder 

financiën het IT-beleidsstuk geüpdatet. Hierin wordt aandacht besteed aan wet- en 

regelgeving, hardware en applicaties, veiligheid en controle. 
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Inleiding  
Dit kwaliteitsrapport is gebaseerd op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het bevat een 

geobjectiveerde weergave van de kwaliteit van zorg voor de bewoners in Nieuw Woelwijck, alsmede 

een weergave van belangrijke voorwaarden, zoals betrokken en vakbekwame medewerkers. Het 

kwaliteitsrapport verbindt de ervaringen van de drie bouwstenen waar het kwaliteitskader op rust. 

Door de uitkomsten van de bouwstenen in samenhang met informatie uit andere bronnen te 

bekijken ontstaat een helder zicht op de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van leven 

van de bewoners van Nieuw Woelwijck. In dit rapport wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst 

van de stand van zaken rondom de zorgverlening binnen Nieuw Woelwijck. Het is de weergave van 

het proces van leren, ontwikkelen en verbeteren. Het kwaliteitsrapport heeft hierbij een interne en 

een externe functie. Intern is het een document dat ondersteunt in overleg en gesprek met onder 

andere de bewonersraad, medewerkersraad en raad van toezicht. De externe functie betreft 

transparantie en verantwoording.  

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 ongeveer 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 aan 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 

                                                           
1 ‘Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck. Dorpsgemeenschap van Verstandelijk gehandicapten.’(2018) 
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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 

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.  

 

 

De zorgketen en overlegstructuren 

Nieuw Woelwijck wordt bijna volledig gefinancierd uit de WLZ. Een klein deel komt uit 

persoonsgebonden budgetten. Het overgrote deel van de bekostiging bestaat uit zorg in natura. 

Nieuw Woelwijck voldoet als organisatie aan de verplichtingen die het Zorgkantoor stelt ten aanzien 

“Iedereen daar kent elkaar, het is er veilig en niemand is er gek, want iedereen is beperkt. Dat is de 

norm. Het is een aangepaste wereld, waarin de bewoners een normaal leven kunnen leiden. In ónze 

samenleving is het 'normale' leven de norm. Als jij je daarin niet staande kunt houden, dan helpen 

we jou als individu om mee te komen. Nieuw Woelwijck draait dat om: de wereld wordt aangepast 

aan wat de bewoners aankunnen.”   

Vader van  Casper 
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van kwaliteit en organisatie, als ook aan de verplichtingen die ontstaan vanuit haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is de volgende zorgketen tot 

stand gekomen (figuur 1). 

 

Figuur 1: Zorgketen 

 

In deze reeks zijn de belanghebbenden van Nieuw Woelwijck als volgt te benoemen: 

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); 

- Centraal administratiekantoor (CAK); 

- Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); 

- Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); 

- Zorgkantoor Groningen.  

Daarnaast is Nieuw Woelwijck lid van: 

- De brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN); 

- Het Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg (NPGZ); 

- ZorgpleinNoord; 

- Het Autisme Netwerk Groningen (ANG); 

- Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC); 

- Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. 

-  De gezamenlijke Klachtencommissie voor medewerkers 

 

 

 

  

Cliënt met 
recht op WLZ 

zorg 
d.m.v indicatie

Zorgkantoor
concessie;

1. om te bemiddelen

2. opdracht te geven tot 
uitbetaling aan CAK

3. controle uit te 
oefenen

Zorgaanbieder
verleent daadwerkelijke 
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1. Het zorgproces rondom de individuele bewoner 

Zorgafspraken en ondersteuningsplan 
Voor alle bewoners binnen Nieuw Woelwijck wordt een zorgprofiel opgesteld, in samenspraak met 

de ouders en/of andere wettelijk vertegenwoordiger(s). Bij de opstelling van het zorgprofiel is altijd 

één van de orthopedagogen van Nieuw Woelwijck betrokken. In dit profiel staan onder andere het 

levensverhaal, het ontwikkelingsbeeld, het individuele dagprogramma, het zorgplan met de doelen 

en de visie op de omgang met en omgangsdoelstellingen voor de bewoner. (Half)jaarlijks wordt met 

de wettelijk vertegenwoordigers gesproken om (onderdelen van) het zorgprofiel te evalueren. 

De evaluatiestructuur ziet er als volgt uit: 

 

 

 

Basisbehoeften 
Het lichamelijk welbevinden bevat voor ieder mens geldende fysieke basisbehoeften: voedsel, 

warmte, gezondheid, veiligheid. Alle bewoners hebben hiervoor in meerdere of mindere mate hulp 

en/of ondersteuning nodig. 

Basisvoorwaarden voor het lichamelijk welbevinden zijn een verzorgde leefomgeving, een goede 

dagelijkse verzorging en persoonlijke hygiëne. Gezonde voeding en voldoende vocht maken hier deel 

van uit. Nieuw Woelwijck heeft een eigen centrale keuken, waar de warme maaltijden worden 

bereid.  

Naast voeding is de dagelijkse verzorging belangrijk voor het lichamelijk  welbevinden. De dagelijkse 

verzorging maakt deel uit van het activiteitenprogramma, waarbij bewoners worden gestimuleerd 

om, waar mogelijk, handelingen zelf uit te voeren; het is een oefening in het op hun niveau zoveel 

mogelijk zelfredzaam zijn (ADL). Tijdens de verzorging proberen de begeleiders een prettige sfeer te 

creëren: er wordt non-verbaal en verbaal contact gemaakt.  

dag-. 
mndrapportages

jaarevaluatie

evaluatie 
teambespreking

opstellen concept 
zorgplan

evaluatie 
wettelijk 

vertegenwoordig
er

actueel zorgplan 
met doelen en 

acties 
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Voldoende dagelijkse beweging draagt bij aan een goede conditie en gezondheid. Het terrein geeft 

de mogelijkheden aan de bewoners om te wandelen, te fietsen, te werken en te recreëren in een 

beschermde omgeving. Daarnaast is in het dorp een zwembad en een bewegingszaal.  

(Para-) medische zorg  
Nieuw Woelwijck heeft een eigen medische dienst voor zowel curatieve als preventieve medische 

zorg. Voor acute zaken is de medische dienst 24 uur per dag bereikbaar. De huisarts van de 

bewoners houdt twee maal per week spreekuur op Nieuw Woelwijck. Daarnaast is er sinds 2019 één 

dag per week een AVG-arts aanwezig en kan zij 24-uur per dag, 7 dagen per week geconsulteerd 

worden. Vijf keer per jaar houden gespecialiseerde neurologen van SEIN spreekuur op Nieuw 

Woelwijck. Ook Visio en Pento (Visuele controle en gehoorcontrole) hebben regelmatig spreekuur 

op Nieuw Woelwijck. 

Onlangs heeft de jaarevaluatie van 2019 met het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) 

plaatsgevonden. Het ziekenhuis verzorgt de medicatie voor bewoners. Wanneer gekeken wordt naar 

het landelijk gemiddelde van medicatiegebruik onder verstandelijk gehandicapten, scoort Nieuw 

Woelwijck goed, dat wil zeggen: er wordt relatief weinig medicatie gebruikt. De samenwerking met 

het WZA wordt van beide kanten als positief ervaren.  

Een apotheker van het WZA neemt deel aan de jaarlijkse medicatie-reviews van bewoners en voert 

twee keer per jaar een medicatie-audit uit op de verschillende woningen. Het doel van deze audits is 

het inventariseren hoe de medicatie wordt opgeslagen en toegediend, of procedures en relevante 

documenten bekend zijn en of volgens de geldende procedures en werkinstructies gewerkt wordt.  

Uit de audits die zijn uitgevoerd in 2019, op zeven verschillende woningen, blijkt dat de kennis bij de 

begeleiders over het algemeen groot is. Er wordt zorgvuldig omgegaan met medicatie.  

Voor de tandheelkundige zorg houden drie tandartsen, twee tandartsassistenten en een 

mondhygiëniste in deeltijd praktijk in het doktershuis van Nieuw Woelwijck. Vrijwel alle bewoners 

gaan één á twee keer per jaar voor controle naar de tandarts.  

De afdeling tandheelkunde van het UMCG is in 2019 tijdelijk gesloten. Nieuw Woelwijck heeft met 

andere ziekenhuizen invulling gegeven aan de complexe tandzorg voor onze bewoners die niet 

ingevuld kan worden door de aanwezige tandartsen.  

De in Nieuw Woelwijck werkzame fysiotherapeuten richten zich op het ontwikkelen, stimuleren en 

behouden van de motorische mogelijkheden van de bewoners. De fysiotherapeuten onderrichten de 

groepsbegeleiders zodat fysiotherapeutische oefeningen onderdeel worden van het dagelijks leven. 

Voor het overige geven zij individuele behandelingen en zijn zij verantwoordelijk voor de 

orthopedische aanpassingen zoals bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel, aangepaste rolstoelen en 

ligortheses. 

Eigenheid 
Voor het welbevinden van bewoners is het wezenlijk dat zij in hun eigenheid gekend worden. Dit 

vraagt van begeleiders geduld, kennis en kunde. In het dagelijks leven wordt aangesloten op 

individuele voorkeuren met betrekking tot: voeding, kleding, kleuren, muziek, beweging, materialen 

die hen omringen, de inrichting van de eigen kamer en het dag- en levensritme waarmee zij zich 

door hun bestaan bewegen.  
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Begeleiders dragen in belangrijke mate bij aan een positieve waardering naar bewoners, bejegening 

is een terugkerend gespreks- en scholingsthema. 

Levensritme 
Het levensritme in Nieuw Woelwijck wordt bepaald aan de hand van de dag-, week-, maand- en 

jaarindeling. De bezigheden en de vieringen die hier deel van uit maken fungeren als ankerpunten in 

het bestaan voor de bewoners. De westerse christelijke jaarfeesten zijn een belangrijke leidraad 

omdat Nieuw Woelwijck deel uitmaakt van deze cultuur. Daarnaast worden de seizoenswisselingen 

en de bekende Nederlandse feesten gevierd. 

 

Nieuw Woelwijck biedt haar bewoners een breed palet aan mogelijkheden voor dagbesteding. 

Daarbij is het essentieel bewoners te laten ervaren dat zij gezien en gewaardeerd worden, zodanig 

dat zij zich, waar mogelijk, kunnen richten op anderen of hun omgeving. 

Gedragsproblematiek  
Bij een deel van de bewoners is er sprake van (zeer) ernstige (latente) gedragsproblematiek. In 

samenwerking met de orthopedagogen wordt de dagelijkse zorg en begeleiding afgestemd op de 

behoeften en mogelijkheden van de bewoner. De coördinerend begeleider en woonraadcoördinator 

zijn een belangrijke schakel in dit proces. Een essentieel onderdeel van de geboden ondersteuning is 

het vergroten van kennis en inzicht bij begeleiders via de interne opleiding, bijscholingsdagen en 

teamscholingen. Daarnaast vindt multidisciplinair overleg (MDO) plaats bij vragen rond bewoners 

naar aanleiding van moeilijk verstaanbaar gedrag of gedragsveranderingen. Waar nodig wordt 

psychodiagnostisch onderzoek en/of een specifiek behandelingstraject ingezet of wordt er beroep 

gedaan op deskundigen van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), ATN (Autisme Team 

Noord), Accare, of het CVBP (Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie). 

Leefgroepen  
“Elkaar ontmoeten” is het centrale begrip in de visie van Nieuw Woelwijck. De ontmoeting met 

anderen is concreet vormgegeven middels het leven in groepen en het contact dat bewoners met 

elkaar, begeleiders, familie en anderen hebben.  

De leefgroepen zijn plaatsen waar ontmoeting tussen bewoners plaatsvindt. Er wordt gezorgd voor 

een leefklimaat (sfeer en huiselijkheid) waarin bewoners zich verbonden kunnen voelen met 

anderen. Om die reden worden groepen zorgvuldig samengesteld op basis van meer dan alleen 

leeftijd of handicaps.  

“We hebben in de ochtend heerlijk ontbeten met paasbrood en niet te vergeten een ei! Na 

het ontbijt maakten we ons klaar voor het koffieconcert, wat buiten in de zon gevierd werd. 

Het was een prachtig koffieconcert met heerlijk weer erbij. We hebben geluisterd naar muziek 

en verhalen en we hebben mooie liedjes gezongen. In de middag zaten we buiten op het 

terras en hebben we eieren geverfd in verschillende kleuren.” 

Olm 1 doet in de dorpskrant verslag van Pasen 
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Omdat Nieuw Woelwijck de relatie bewoner-begeleider essentieel acht bij het vorm geven van de 

zorg en om continuïteit en stabiliteit in de groepen te creëren, wordt, zoveel mogelijk, gewerkt met 

een vaste kern begeleiders binnen de leefgroepen.  

In 2019 is de bouw van de drie nieuwe woningen van de Pijp afgerond. Daarmee samenhangend zal 

een aantal bewoners verhuizen. Dit proces wordt zorgvuldig begeleid. Er wordt gezorgd dat 

bewoners contact met elkaar houden, maar er is ook aandacht voor de nieuwe plek: waar komt 

straks mijn kamer, hoe wordt deze ingericht en wat zijn de ‘nieuwe routes’ van en naar de vaste 

plekken in het dorp?  

Sociale Inclusie in een beschutte leefomgeving 

In juni 2019 is het onderzoek ‘Sociale inclusie en het VN-verdrag voor mensen die wonen in een 

beschutte leefomgeving’ van de Universiteit voor Humanistiek van start gegaan. Samen met 

oudervereniging Kansplus, Sien, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en diverse 

zorginstellingen in Nederland wordt onderzocht wat het VN-verdrag betekent voor mensen met een 

(ernstige) verstandelijke handicap die wonen, werken en leven in een beschutte leefomgeving. In 

het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap staan het bevorderen van 

participatie en een meer inclusieve samenleving centraal. Maar hoe geef je vorm aan participatie en 

sociale inclusie voor mensen met ernstige verstandelijke handicaps die wonen in een beschutte 

leefomgeving? In hoeverre is wonen in een beschutte leefomgeving te verenigen met sociale inclusie 

en participatie? Zijn er voor die situatie geen andere leidende idealen nodig, bijvoorbeeld 

waardigheid? Onderzoeker Femmianne Bredewold van de Universiteit voor Humanistiek is in juni 

gestart met haar onderzoek op Nieuw Woelwijck. Hiervoor voert ze gesprekken met het bestuur, 

bewoners, ouders, begeleiders en loopt ze dagdelen mee op drie verschillende groepen. Haar 

onderzoek wordt toegelicht in de bijscholing van februari 2020. 

Talenten/ zinvolle daginvulling 
Bij de persoonlijke ontwikkeling van bewoners wordt gezocht naar optimale mogelijkheden tot 

zelfverwezenlijking. Dit krijgt vorm door steeds op zoek te gaan naar talenten van individuele 

bewoners en hen te stimuleren deze te ontwikkelen..  

Voor iedere bewoner is een zinvolle invulling van de dag belangrijk, met werkzaamheden, 

ontwikkelingsgerichte activiteiten of een andere dagbesteding. Dit geeft richting in het leven en kan 

mogelijke onderstimulering en angst beperken. Bewoners maken zich door middel van hun 

activiteiten vaardigheden eigen. Per dag kan de draagkracht van een bewoner verschillen. Binnen dit 

zoeken naar evenwicht voor de bewoner staat in de begeleiding centraal dat de bewoner zich thuis 

voelt en zich geborgen weet. 

In 2018 is een ‘tovertafel’ aangeschaft, die bewoners met behulp van interactieve lichtprojecties 

allerlei dingen laat beleven. Er worden spellen op tafel (of op een ligmat, de vloer of een 

rolstoelblad) geprojecteerd die reageren op bewegingen. Deze tovertafel staat in de 

gemeenschappelijke ruimte. Iedereen kan er gebruik van maken. In 2019 is een ‘muziekbol’ 

aangeschaft. Deze staat buiten bij een bankje naast de grote vijver zodat iedereen die een wandeling 

maakt daar even kan gaan zitten. Het is een soort jukebox, waaraan bewoners en/of begeleiders een 

draai kunnen geven, dan wordt er muziek afgespeeld.  
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Communicatie 
Communicatie is belangrijk in de zoektocht naar een evenwichtig dagprogramma voor bewoners. 

Communicatie betreft onder andere: taalgebruik, taalbegrip, verstaanbaarheid en begrijpbaarheid 

van de taal voor de buitenwereld. Daarnaast spelen non-verbale uitingen een belangrijke rol. 

Begrijpt en/of gebruikt iemand bijvoorbeeld gebaren of andere vormen van ondersteunende 

communicatie? Dus hoe maakt iemand duidelijk wat hij/zij wil of wat hem of haar bezighoudt? Voor 

iedere bewoner is dit weer anders: waar de één met gesproken taal iets duidelijk kan maken zal een 

ander door middel van ondersteunende communicatiemiddelen (bv. een spraakcomputer) of non-

verbale signalen duidelijk kunnen maken wat hij/zij wil of wat hem/haar bezighoudt. 

Voor de begeleiders houdt dit in dat zij een bewoner en zijn handicaps goed moeten kennen om op 

de juiste, respectvolle wijze te kunnen communiceren. Dit vraagt observatie en aangepaste 

communicatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes van ondersteunende communicatie 

(het bewust inzetten van diverse communicatiemiddelen zoals gebaren, picto’s en verwijzers) en 

Ervaringsordeningen (beschreven door Dr. Timmers-Huigens). In 2019 is in de bijscholing aandacht 

besteed aan de principes van de ondersteunende communicatie door de logopediste en 

orthopedagoog.  

Zelfbepaling/eigen regie 
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.  
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Methodieken: Persoonlijke afstemming leidend 
Nieuw Woelwijck wil haar bewoners een 'goed leven' bieden. Om deze visie te vertalen naar de 

praktijk, wordt geen gebruik gemaakt van één enkele methodiek of zienswijze. Om de bewoner in al 

zijn/haar facetten recht te doen is een meer omvattende benadering belangrijk. Daarbij maken we 

gebruik van de inzichten en theoretische kaders uit diverse methodieken (eclectische benadering). 

Leidend is de vraag: dient het de zorgvraag van de bewoner?  

Ervaringsordeningen  

De ontmoeting is een kernbegrip in de missie en visie van Nieuw Woelwijck. Het 'contact' tussen 

mensen, met en zonder handicap, speelt een belangrijke rol. Om de bewoners een goede 

ondersteuning te kunnen bieden is kennis hebben van hoe de ander de wereld ervaart van groot 

belang. Daarom wordt er binnen Nieuw Woelwijck gebruik gemaakt van de theorie van 

ervaringsordeningen van Dr. Timmers-Huigens. Zij beschrijft vier niveaus van ervaringsordening, die 

met elkaar samenhangen: de lichaamsgebonden ervaringsordening, de associatieve 

ervaringsordening, de structurerende ervaringsordening en de vormgevende ervaringsordening. Vier 

vragen staan hierbij centraal: 

- Is mijn lichaam veilig? (het lichaamsgebonden deel) 

- Is mijn omgeving betrouwbaar? (het associatieve deel) 

- Ken ik de samenhang? (het structurerende deel) 

- Mag ik mezelf zijn? (het vormgevende deel) 

Op basis van deze vier vragen wordt beschreven binnen welke ervaringsordening een bewoner 

overwegend functioneert. In deze theorie speelt het contact tussen mensen een belangrijke rol. 

Begeleiders gaan met elkaar in gesprek over de bewoner en beschrijven hoe hij/zij de wereld lijkt te 

beleven. In het ondersteuningsplan van iedere bewoner staan de ervaringsordeningen beschreven. 

In zowel de (bij)scholing, gegeven door een gedragswetenschapper, als teambesprekingen wordt de 

theorie van de ervaringsordeningen regelmatig besproken. 

Došen: de fasen van emotionele ontwikkeling 

Om in de begeleiding van een bewoner zo goed mogelijk aan te sluiten bij diens behoeften en 

zorgvraag, is kennis van het niveau van de emotionele ontwikkeling van belang. Bij veel mensen met 

een (ernstige) verstandelijke beperking is er sprake van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit 

betekent dat verschillende aspecten in de ontwikkeling van de persoon niet in evenwicht met elkaar 

zijn. Een disharmonisch profiel maakt dat bewoners vooral op emotioneel gebied erg kwetsbaar zijn. 

Vanuit deze emotionele kwetsbaarheid kan er psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar 

gedrag ontstaan. Wanneer niet duidelijk is op welk emotioneel niveau een bewoner functioneert is 

het gevaar van overschatting groot: bewoners kunnen veel minder aan dat wat ze (lijken te) kunnen, 

weten of begrijpen. 

Om aan te sluiten bij het niveau van de bewoner, is het van belang om de emotionele ontwikkeling 

goed in kaart te brengen. Als uitgangspunt worden daarvoor de fasen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling gebruikt, zoals beschreven door Prof. dr. A. Došen. Hij heeft verschillende 

wetenschappelijke inzichten (van o.a. Bowlby en Piaget) verwerkt in een instrument dat als leidraad 

kan worden gebruikt bij een interview voor het maken van een inschatting van de emotionele 

ontwikkeling (SEO, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling). Het instrument wordt mede gebruikt om 

zijn eigen theoretisch kader te onderbouwen. De vragen in de SEO beslaan verschillende aspecten 
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van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt onder meer gekeken in welke ontwikkelingsfase 

een bewoner zich bevindt met betrekking tot omgaan met emoties, emotieregulering, angsten, 

verbale communicatie en agressieregulering. 

Functieanalyse 

Om inzicht te krijgen in factoren die invloed hebben op het ontstaan en/of in stand houden van 

(probleem)gedrag, is het belangrijk om te kijken naar de functie die het gedrag heeft voor een 

bewoner. Op Nieuw Woelwijck wordt gebruik gemaakt van een belangrijk principe uit de 

leertheorie: functieanalyse. In deze theorie wordt er vanuit gegaan dat gedrag altijd een doel heeft. 

Dit betekent niet dat iemand zich daar altijd bewust van is. Wanneer gedrag vanuit deze hoek wordt 

benaderd, wordt gezocht naar een verklaring voor het gedrag: wat ‘vertelt’ iemand met zijn/haar 

gedrag? Wat levert het op? Wat ‘motiveert’ iemand om bepaald gedrag te laten zien? Er is sprake 

van een relatie tussen verschillende gebeurtenissen waardoor gedragspatronen (kunnen) ontstaan. 

De functionele relatie is uit te splitsen in een schema, dat het ABC (Antecedent-Behaviour-

Consequence) schema genoemd wordt. De functieanalyse houdt zich met name bezig met de factor 

die het probleem in stand houdt. Er wordt vanuit gegaan dat gedrag in stand wordt gehouden of 

versterkt wordt wanneer het de persoon (onbewust) iets oplevert. Dit wordt bekrachtiging 

genoemd. Dit betekent tevens dat gedrag  beïnvloed kan worden door in te grijpen op de 

bekrachtigende factor, met name wanneer het gaat om gedrag dat schadelijk of anderszins 

problematisch is. 

In de interne (bij)scholing wordt door de orthopedagogen regelmatig aandacht besteed aan 

leertheoretische principes en functieanalyse. Deze kijk op gedrag(sproblematiek) en bekrachtigende 

factoren wordt regelmatig gebruikt in teambesprekingen en ander (multidisciplinair) overleg. Niet 

alleen omdat het uitnodigt om te kijken naar de oorzaken en instandhouding van bepaald gedrag, 

maar tevens naar de rol die de begeleider daar zelf in speelt. Het legt de nadruk daarmee ook op 

relationele zorg: verder kijken naar wat de bewoner wil ‘vertellen’ en hoe je daar (bewust en 

onbewust) invloed op uitoefent.  

Voor bewoners bij wie sprake is van complexe gedragsproblematiek en/of vrijheidsbeperkende 

maatregelen en voor jongere bewoners wordt door de orthopedagogen uitgebreid beeldvormend 

onderzoek verricht, om het ondersteuningsaanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. Bij 

gedragsveranderingen van bewoners wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken 

(differentiaaldiagnostiek). In een multidisciplinair overleg (MDO) wordt de problematiek uitgevraagd 

en worden de onderzoekslijnen uitgezet. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de medische 

dienst. Bij deze onderzoeken spelen onder andere het in kaart brengen van de emotionele 

ontwikkeling en functieanalyse een belangrijke rol.  

Ontdekkend kijken 

In de methode van Jacques Heijkoop: ‘Ontdekkend kijken’ staat de relatie tussen bewoner en 

begeleider centraal. Vanaf 2019 is op de eerste groepen gestart met het inzetten van deze methode, 

die draait om de samenwerking tussen de trainer (geschoolde orthopedagoog en begeleider) en de 

personen die de bewoner in  het dagelijks leven begeleiden. De videoanalyse is het basisinstrument 

van de methode Heijkoop: er wordt gedetailleerd gekeken naar de lichaamstaal van bewoners. Zoals 

verwoord door de Heijkoop Academy: “Het instrument helpt de begeleiders betekenisvol en 

onbevooroordeeld naar de cliënt te kijken en maakt hen op een indringende manier bewust van de 
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unieke lichaamstaal van de cliënt. Ze krijgen oog voor zijn persoonlijke beleving, emoties, manier van 

oriënteren, contact maken, communiceren, initiatieven nemen en oplossingen bedenken.” Bij de 

videoanalyse is het hele team aanwezig. Afsluitend wordt besproken welke inzichten dit ontdekkend 

kijken heeft gebracht. In het voorjaar van 2019 is ‘Ontdekkend kijken’ onderwerp geweest van de 

bijscholing, evenals van de ouderochtend. Zowel door ouders en verwanten als door begeleiders 

wordt dit als zeer waardevol gezien in de zorg voor bewoners. De trainers bezoeken alle teams op 

Nieuw Woelwijck om de methode te introduceren aan de hand van het ontdekkend kijken naar een 

bewoner. Vervolgens wordt op aanvraag, of naar inzicht van de gedragswetenschappers, de 

methode ingezet bij specifieke vragen.  

LACCS 

Zoals aan het begin van deze paragraaf verwoord is de leidende vraag in het kijken naar theorieën en 

methodes: dient het de zorgvraag van de bewoner? Deze vraag sluit goed aan op de visie van Karin 

de Geeter en Kirsten Munsterman. Zij hebben een boek geschreven met de titel: ‘Koffie met een 

koekje: (is dat nou) een goed leven voor mensen met EVMB?’. Ze hebben nagedacht over de vraag: 

wat is nu echt belangrijk voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Ze hebben vijf 

gebieden beschreven: Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende 

tijdsbesteding. Op alle gebieden moet het goed voor elkaar zijn om een ‘goed leven’ te hebben. 

Hoewel LACCS zich richt op personen met ernstige meervoudige beperkingen, wordt het beschrijven 

van de verschillende gebieden voor alle bewoners als waardevol gezien.  

In de praktijk op Nieuw Woelwijck zijn de begeleiding en ondersteunende diensten constant bezig 

met het afstemmen van de zorg en de vraag: wat is nu een goed leven voor deze persoon? Zo wordt 

er voor elke bewoner ieder jaar een evaluatie uitgevoerd. Dit betekent dat er in de teambespreking, 

met collega’s, ouders en andere betrokkenen wordt gesproken over hoe het afgelopen jaar voor 

iemand is geweest, op verschillende gebieden. Net als in de LACCS-methode komen de verschillende 

aandachtsgebieden aan de orde. Er wordt niet alleen gesproken over lichamelijk en psychisch 

welbevinden, maar ook over alertheid en communicatie, wat is de handicap van iemand en wat doet 

dit met jou als begeleider? In de interne scholing en in de lessen aan stagiaires van het 

Noorderpoortcollege wordt ook aandacht besteed aan de LACCS-methode.  

Elektronisch Client Dossier ONS  
Nieuw Woelwijck maakt sinds vijf jaar 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 de afgelopen vijf jaar zijn alle zorgprofielen van de bewoners grondig 

gecontroleerd en hierbij is een kwaliteitsslag gemaakt. De orthopedagogen hebben hierin de 

leidende rol gespeeld. Zij hebben met de coördinerend begeleiders alle zorgprofielen besproken en 

waar nodig aangepast of aangevuld. In de komende jaren wordt de structuur van het werken in dit 

systeem enigszins aangepast. De verantwoordelijkheid komt meer te liggen bij de coördinerend 

begeleider van de groep. Zij gaan de profielvragenlijsten maken, controleren en actualiseren. De 

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

wie grote veranderingen zijn (bijv. tgv dementie), is het wenselijk dat alle profielvragenlijsten 

bijgewerkt worden. De orthopedagogen zijn hiervoor verantwoordelijk. 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.  
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Caren  

In 2018 is het familieportaal Caren in gebruik genomen. Er zijn (gegevens t/m december 2019) in 

totaal 256 (van 426) wettelijk vertegenwoordigers die een account hebben in Caren. De ervaringen 

met het werken in het portaal zijn 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 

wennen: 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. Daarnaast valt het op dat veel wettelijk vertegenwoordigers de actieve 

koppeling van het ECD met Caren hebben laten ‘vervallen’ doordat zij er geen gebruik van maken of 

niet op de juiste wijze.  

Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst is aan 20 coördinerend groepsbegeleiders (van de 

42) gevraagd hoe het werken met Caren gaat. De afname van de vragenlijst is gekoppeld aan de 

interne audit van de dag- en maandrapportages, die het afgelopen jaar op 20 groepen is uitgevoerd. 

Alle begeleiders geven aan dat zij het werken in Caren als prettig en overzichtelijk ervaren. Er wordt 

ook door 15 van de 20 coördinerend begeleiders aangegeven dat ouders zeer regelmatig moeten 

worden herinnerd om te kijken in het portaal, wanneer ze een verslag ter accordering hebben 

aangeboden. De begeleiders missen een notificatie wanneer ouders een bericht hebben gestuurd in 

Caren. De samenstelling van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers verschilt sterk per groep. Op 

zes groepen zijn (bijna) alle ouders actief in Caren, op de andere groepen wonen vaak bewoners op 

leeftijd, met familie die inmiddels ook wat ouder en niet of minder actief zijn op digitale platformen. 

Samengevat kan worden gesteld dat het werken in Caren goed bevalt, maar dat er vaak in de 

communicatie tussen ouders en begeleiders in het systeem iets misgaat. Er worden dan berichten 

verstuurd door ouders die in het ECD door begeleiders niet terug te vinden zijn of andersom 

reageren begeleiders vaak erg laat op berichten van ouders omdat zij geen notificatie krijgen. In het 

komende jaar wordt het werken met het ouderportaal uitgebreid onderzocht door de 

kwaliteitsmedewerkers.  

Dag- en maandrapportages 

Van maart tot juni 2019 hebben steekproefsgewijs interne audits plaatsgevonden van de dag- en 

maandrapportages binnen de primaire zorg.  

De uitkomsten gaven aan dat over het algemeen de inhoud van de dagrapportages helder en 

respectvol is. Net als in de voorgaande jaren blijkt het rapporteren op de doelen in het zorgplan het 

grootste probleem bij de dagrapportages. In driekwart van de onderzochte dagrapportages werd 

niet, of onvoldoende, gerapporteerd op de doelen.  

De inhoud van de onderzochte maandrapportages is over het algemeen goed. Opvallend is dat met 

name voor de rapportage op de doelen geldt dat er (met soms summiere informatie vanuit een 

dagrapportage) toch een heldere, volledige maandrapportage wordt gemaakt. Waarschijnlijk komt 

dit doordat de maandrapportages worden geschreven door (of onder verantwoordelijkheid van) de 
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coördinerend begeleider van een woning. Zij hebben vaak een goed overzicht van wat er in de 

praktijk is gebeurd met een bewoner.  

Tenslotte is het van belang te benoemen het doel van de rapportage steeds voor ogen te houden. 

Het format en de terugkerende structuur van de interne audits zijn ondersteunende middelen. 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? 

De bevindingen van de interne audit zijn samengevat in een auditrapport, besproken met de Raad 

van Bestuur en teruggekoppeld in de verschillende woonraden.  

Aandachtspunten in 2020 

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.  

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.  

Naast het werken in de verschillende digitale omgevingen wordt er in 2020 aandacht besteed aan de 

inhoudelijke rapportage op de groepen. Er zal weer een interne audit plaatsvinden van de dag- en 

maandrapportages.  

Het onderzoek naar sociale inclusie in een beschutte leefomgeving wordt in februari 2020 in de 

bijscholing gepresenteerd.   
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2. Ervaringen van bewoners 
In dit rapport wordt geschreven dat alle medewerkers nadrukkelijk dichtbij en in dienst van de 

bewoners van Nieuw Woelwijck staan. Om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening binnen 

Nieuw Woelwijck te beschrijven is het in kaart brengen van de ervaringen van bewoners van groot 

belang.  

 

Cliënttevredenheidsonderzoek 
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.  

Het cliënttevredenheidsonderzoek is dit jaar niet uitgevoerd. Wel zijn gebruikersbijeenkomsten 

bijgewoond, waarin met de ontwikkelaars van Praktikon (organisatie voor praktijkgestuurd 

onderzoek, monitoring en vragenlijstontwikkeling) is gesproken over de inhoud van de ‘Ben ik 

Tevreden’ gesprekslijst. Deze bijeenkomsten hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen van de 

vragenlijsten. De vragen over intimiteit en seksualiteit zijn (gedeeltelijk) aangepast in de formulering 

en hebben binnen de verschillende domeinen van de lijst een plek gekregen. Daarnaast is de 

formulering van de vragen aangepast, waardoor de nadruk nog sterker ligt op de tevredenheid over 

een onderwerp: in plaats van : ‘vertel eens iets over…’ wordt gesteld ‘hoe tevreden ben ik over…’ 

Door deze formulering wordt bij iedere vraag weer de nadruk gelegd op hoe tevreden iemand over 

de geboden zorg is.  

In 2020 worden de vernieuwde vragenlijsten van ‘Ben ik Tevreden’ weer afgenomen.  

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 

“In de kerk vierden we de verjaardag van Nieuw Woelwijck. We bestaan 42 jaar. We moesten 

tellen van 1 tot 42 met een tussen pauze maar het is gelukt en we denken ook aan de mensen 

die er niet meer zijn.” 

Eelkje doet verslag van de verjaardag van Nieuw Woelwijck in de dorpskrant 

“Ik mag graag buiten zijn. Ik ga elke dag naar de receptie om bonnen in te leveren of we maken 

een mooie wandeling in het dorp. Ook kan ik erg genieten van bezoek van mijn zus of van heit 

en mem. We gaan dan vaak even een kopje koffie drinken in het bruin café.” 

Het verhaal van bewoner Jan, opgetekend in de dorpskrant 
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zijn overleden. Ook staan er gedichten en liedjes in en is er een knutselpagina. Het is een krant voor 

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

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. 

Wettelijk vertegenwoordigers van bewoners zijn daarom benoemd in de bewonersraad om deze 

algemene belangen van de bewoners te vertegenwoordigen. Vier van de zes leden zijn benoemd op 

voordracht van de oudervereniging. De bewonersraad geeft uitvoering aan het in de Wet 

Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen omschreven adviesrecht en heeft tevens de 

mogelijkheid om gebruik te maken van het enquêterecht.  

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 vier keer per jaar een themaochtend voor ouders, familie, 

begeleiders en andere belangstellenden. Het thema van zo’n ochtend kan praktisch en informatief 

zijn: ‘de voeding in ons dorp’, of ‘autisme’. Maar ook meer beschouwelijke onderwerpen – zoals ‘de 

toekomst van onze kinderen’, ‘inspiratie’ of ‘afscheid nemen’ – komen aan de orde. De 

oudervereniging is aangesloten bij Kansplus. Zo kunnen zij ook op landelijk niveau het geluid van 

Nieuw Woelwijck laten horen. 

 

 

De Interunit 
Nieuw Woelwijck heeft een kwartaalblad, de Interunit. Dit blad wordt uitgegeven aan medewerkers, 

ouders, verwanten en andere belangstellenden. In iedere Interunit staat een thema centraal, zoals 

moeilijk verstaanbaar gedrag, wonen zoals we wonen of intimiteit en seksualiteit. Er staan bijdragen 

in van gedragswetenschappers, begeleiders, ouders en het bestuur, die allemaal betrekking hebben 

“Er wordt op Nieuw Woelwijck echt meegedacht. Er is een oudervereniging. Die behartigt niet de 

belangen van de ouders, maar van de bewoners, door contact te onderhouden met de ouders en 

hen te betrekken. Daar is veel aandacht voor.” 

Moeder van Casper 
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op het thema. Daarnaast komen de actualiteiten binnen de dorpsgemeenschap aan bod, zoals de 

aankondiging van een ouderochtend of een stuk over de nieuwbouw. 

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

betrokkenen op te lossen. In 2019 is er 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.  

Wordt iets niet op deze wijze opgelost dan kan een klacht schriftelijk neergelegd worden bij de Raad 

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

klachtenfunctionaris. Zij kan informeren 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. Nieuw Woelwijck is hierbij aangesloten. In 2019 is er geen sprake geweest van 

ingediende klachten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.  

Aandachtspunten 2020 
In 2020 zal er weer een cliënttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd met de lijsten van ‘Ben ik 

Tevreden’.  

  

“We hebben het geluk hierover heel goed te kunnen praten met de leiding van de groep en de 

leiding van Nieuw Woelwijck. Maar we vragen ons wel vaak af hoe gaan andere ouders hiermee 

om? Denken zij er hetzelfde over? Voelen zij hetzelfde als wij? Kunnen we elkaar hierin sterken 

en ondersteunen? We weten dat begeleiders op Nieuw Woelwijck hier goed in worden 

ondersteund. Maar wat voelen zij? Wat denken zij? Gaan zij in dit soort situaties met angst naar 

het werk? Kunnen zij het vertrouwen in onze zoon en de andere bewoners die deze verstoringen 

kennen, terug krijgen?” 

Verhaal van een vader in de Interunit over ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ 
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3. Veiligheid 
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. 

Veiligheid: subjectieve en objectieve component 

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.  

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. Dit stemt overeen 

met de titel van de uitgave van de Inspectie voor de gezondheidszorg (2016) ‘Het mag niet, het mag 

nooit’. 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.  
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In tabel 1 is te zien hoeveel  incidenten de afgelopen vijf jaren hebben plaatsgevonden. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal gedragsmatige 
incidenten 

  5301 5436 3121 

waarvan (zeer) ernstig 
gedragsmatige incidenten 

60 63 81 87 84 

Aantal bewoners betrokken 
gedragsmatige incidenten  

141 88 -2 
(79 
gemiddeld 
per 
maand) 

185  
(66 
gemiddeld 
per maand) 

137 
(41 
gemiddeld 

per maand) 

waarvan aantal bewoners 
betrokken bij (zeer) ernstig 
gedragsmatige incidenten   

31 36 49 38 39 

Aantal gemelde 
medicatiefouten 

307 304 372 343 376 

Aantal bewoners betrokken 
bij medicatie incidenten 

120 116 - -  

Aantal gemelde valincidenten 132 228 353 337 283 

Aantal bewoners betrokken 
bij valincidenten 

140 228 - - - 

Calamiteiten      

Geweld in de zorgrelatie      
Tabel 1 aantal incidenten 2015-2019 

Medicatie-incidenten 

Er hebben zich  het afgelopen jaar 376 medicatie-incidenten voorgedaan, deze zijn gemeld bij de 

medische dienst. Dit zijn er meer dan vorig jaar (343). Er zijn in 2019 veel nieuwe groepsbegeleiders 

begonnen, dit kan mede een oorzaak zijn van de toename van het aantal fouten. Om het aantal 

fouten te verminderen hebben leden van de medische dienst frequenter teambesprekingen bezocht. 

Met de betreffende teams is geprobeerd inzichtelijk te maken waar fouten gemaakt worden en hoe 

die voorkomen kunnen worden. 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 2019 283 valincidenten gemeld bij de medische dienst. Dit is een aanzienlijke afname ten 

opzichte van 2018 (337). 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 kunnen mensen opgevangen worden zodat ze niet hard vallen. Bij een aantal 

valincidenten was sprake van lichte verwondingen variërend van schaafwondjes tot blauwe plekken. 

In 2019 zijn twee valincidenten geweest waarbij behandeling in het ziekenhuis nodig was. Indien 

nodig zijn de andere verwondingen behandeld door de eigen medische dienst. Elk kwartaal worden 

alle valincidenten geanalyseerd door de medische dienst en de fysiotherapeuten. Waar nodig wordt 

actie ondernomen (bv inzetten hulpmiddelen bij lopen, epilepsiehelm). 

                                                           
2 - = In het (huidige) incidentmeldingssysteem is dit (nog) niet zichtbaar 
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Gedragsmatige incidenten 

In 2019 zijn 3.121 gedragsmatige incidenten gemeld (in 2018: 5.301), waarvan 84 (zeer) ernstige 

incidenten (in 2018: 87). De overige incidenten betreffen incidenten waar weinig schade aan 

zichzelf, een ander of materialen is toegebracht. Bij 25 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 zeer korte termijn te herstellen. Zodat het “gewone” leven zo spoedig mogelijk kan voortgaan. 

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.  

Het aantal bewoners dat betrokken is geweest bij een incident is beduidend lager, samenhangend 

met de aanzienlijke daling van het aantal gemelde incidenten. In 2019 (cijfers t/m november) zijn in 

totaal 137 (2018: 185) bewoners, 90 (2018: 112) mannen en 47 (2018: 73) vrouwen betrokken 

geweest bij een gedragsmatig incident. Dit is 34,8% van de totale populatie.  

Bij de analyse over het jaar 2019 kwamen bij de gedragsmatige incidenten  de volgende 

aandachtspunten naar voren: 

- Het aantal gemelde incidenten is ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk gedaald. Dit heeft te 

maken met de aandacht die het afgelopen jaar is besteed aan het melden van incidenten. 

Uit de analyse van 2018 bleek namelijk dat een (groot) deel van de incidenten onterecht als 

incident zijn vastgelegd. Het gaat hierbij om gedragingen die bekend zijn bij de betreffende 

bewoner en die wijzen op (oplopende) spanning en daarnaast geen schade of ernstig nadeel 

hebben veroorzaakt. In de maandrapportages valt dit onder psychisch welzijn en niet onder 

incidenten. De aandacht voor het op de juiste wijze (ver)melden heeft als gevolg een 

aanzienlijke daling van het aantal gemelde incidenten.  

- In de maandrapportage blijkt een aantal dagelijkse incidenten wel beschreven te zijn, maar 

niet in het systeem aangeduid als ‘dagelijks’. Het gaat hierbij om een aantal personen van 

twee groepen. Dit betekent dat zij niet zijn meegenomen in de cijfers van de dagelijkse 

incidenten, waardoor het aantal dagelijkse incidenten lager uitvalt. Er wordt opnieuw uitleg 

gegeven aan de betreffende eindverantwoordelijken op welke wijze de incidenten moeten 

worden geregistreerd.  
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Vrijheidsbeperkingen 
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 toebrengt (dreigt toe te brengen) aan anderen of zichzelf, waar zonder ingrijpen het gevaar 

zich voordoet dat de situatie ernstig escaleert. Daardoor ontstaat de noodzaak om toch over te gaan 

op een vrijheidsbeperkende maatregel zoals afzondering of fixatie. In 2019 betrof dit 31 bewoners 

(2018:30).  

In 2019 zijn 19 noodmeldingen gedaan bij de IGJ. Dit is een toename ten opzichte van 2018, waarin 

er 6 noodmeldingen zijn gedaan bij de IGJ. De ingezette maatregelen betroffen fysieke fixatie, fixatie 

met armkokers en afzondering. De maatregelen werden ingezet om ernstige schade aan materialen, 

anderen en zichzelf te voorkomen. Bij vijf bewoners is de maatregel, na multidisciplinair overleg, 

opgenomen in het ondersteuningsplan van de betreffende bewoner. Bij negen bewoners betrof het 

een eenmalige noodsituatie, de maatregelen zijn niet opgenomen in het ondersteuningsplan van de 

betreffende bewoner.  

Er is een toename aan noodmeldingen van 13 ten opzichte van 2018. De toename van eenmalige of 

kortdurende noodsituaties heeft verschillende oorzaken. Zo geldt voor 4 bewoners (en 5 meldingen) 

dat er voor hen vorig jaar een maatregel is afgebouwd die in het afgelopen jaar toch nog een keer 

ingezet moest worden. Twee meldingen zijn gedaan voor nieuwe bewoners, voor wie er door alle 

veranderingen veel chaos was ontstaan. Voor nog eens twee bewoners (en 3 meldingen) geldt dat ze 

ouder worden en in de war raken door het verlies van vaardigheden. Na de inzet van de 

noodmaatregel is in multidisciplinair overleg besloten tot vereenvoudiging van hun 

dagprogramma’s. Voor de overige meldingen betrof het bewoners die om uiteenlopende redenen 

kortdurend in de war raakten. Mogelijk zijn er voor een deel ook meer meldingen gedaan omdat aan 

het begin van het jaar in alle raden het belang van meldingen weer scherp onder de aandacht is 

gebracht. 

Wet zorg en dwang (Wzd) 

In 2018 zijn diverse voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op de Wet zorg en dwang, die van 

kracht is per 1 januari 2020. In 2019 zijn deze voorbereidingen voortgezet. Er is een werkgroep 

geformeerd, bestaande uit de bestuurder bewonerszorg, orthopedagoog, orthopedagoog-generalist, 

physician-assistant en twee kwaliteitsmedewerkers. Zij hebben op verschillende gebieden gewerkt 

aan het implementeren van de Wet zorg en dwang binnen Nieuw Woelwijck: 

- De orthopedagogen hebben de indicaties van alle bewoners van Nieuw Woelwijck in 

samenwerking met het CIZ gewijzigd in een artikel 21-indicatie: besluit tot opname en 

verblijf.   

- Er is een beleidsnotitie geschreven: ‘Visie en beleid (on)vrijwillige zorg. Zorg in het kader van 

de Wet zorg en dwang (Wzd).’ Hierin staan alle (beleidsmatige) beslissingen die zijn gemaakt 

op het gebied van onvrijwillige zorg uitgebreid toegelicht en onderbouwd. 

- Daarnaast hebben de medewerkers van de medische dienst in samenwerking met de 

huisarts en AVG-arts zich verdiept in de gevolgen van de Wzd op het gebied van (off label 

voorgeschreven) medicatie.  
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- In 2019 is in de (bij)scholing aandacht besteed aan het thema vrijheidsbeperking: ‘van BOPZ 

naar Wzd’. Er is een scholing over de Wet zorg en dwang voorbereid door een 

orthopedagoog en kwaliteitsmedewerker, die in de eerste maanden van 2020 aan alle 

medewerkers zal worden gegeven. 

- Nieuw Woelwijck is, als lid van de VGN, aangesloten bij de Klachtencommissie Onvrijwillige 

Zorg (KCOZ).  

- Er is een vacature uitgezet voor orthopedagoog(-generalist), die het team van 

orthopedagogen komt versterken en als tweede persoon de functie van Wzd-functionaris 

kan vervullen.  

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.    

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 zij toe op en is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze 

gegevensverwerking. 

Bouw en verduurzaming  
In 2019 is hard gewerkt aan de bouw van  drie nieuwe woningen in Nieuw Woelwijck. Deze zullen 

begin 2020 in gebruik worden genomen. Daarnaast is het terrein nog veiliger gemaakt voor 

bewoners. Door het aanleggen van wandelpaden naast het bestaande wegennet wordt het voor 

bewoners makkelijker gemaakt om zich over het terrein te bewegen. De entree is veranderd: voor 

het theater is een nieuw plein gemaakt en de woonomgeving is nu autovrij.  

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. 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 2020 

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.  

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.  
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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 in een overleg waarbij aanwezig zijn: de 

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

woonraadvoorzitter), een lid van de medische dienst, een orthopedagoog en een fysiotherapeut. 

Naar aanleiding van deze eerste inventarisatie zullen de betreffende vrijheidsbeperkingen volgens 

(wettelijk) bepaalde criteria vastgelegd worden 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. 

4. Betrokken en vakbekwame medewerkers 
 

Werken in Nieuw Woelwijck 
In Nieuw Woelwijck wonen vierhonderd mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap, 

dikwijls ook met meer of minder ernstige gedragsproblematiek. Met elkaar ‘een zo gewoon mogelijk 

leven leiden’ gaat dan niet vanzelf. Het vraagt professionaliteit en inzet van de begeleiders en 

andere medewerkers (zie “Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck, 2018).  

Medewerkers van Nieuw Woelwijck wordt gevraagd de mensen die aan hun zorg zijn  toevertrouwd 

te ontmoeten als mens, op zoek te gaan naar de unieke eigenschappen van deze mensen. In de 

“Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck”(2018) wordt dit als volgt verwoord:  

 

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, 

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 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 nemen we jaarlijks deel aan de “week van zorg en welzijn’ 

middels het organiseren van een informatiemiddag in die week.  

‘Wie werkt op Nieuw Woelwijck kiest niet alleen voor ‘een baan’, maar voor een verbond met 

bewoners.’ 

Citaat uit ‘Missie, visie en praktijk van Nieuw Woelwijck 
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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.   

De Medewerkersraad van Nieuw Woelwijck komt zes keer per jaar bijeen. In 2019 zijn de volgende 

onderwerpen besproken:  

- mededelingen uit de raden zoals nieuwe opnames, bezetting in de zomermaanden, 

vieringen; 

- mededelingen uit de dorpsraad zoals de voortgang van de nieuwbouw, medewerking van 

Nieuw Woelwijck aan externe onderzoeken zoals het aangekondigde onderzoek waarin 

wordt gekeken naar onderbouwd en passend psychofarmaca gebruik bij mensen met een 

verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag;  

- beleid betreffende medewerkers, o.a. ziektebeleid, hernieuwde functieprofielen, informatie 

over een pensioenbijeenkomst, bespreken van de beleidsnotitie zorg en dwang, wijzigingen 

in de CAO Gehandicaptenzorg.  

- verkiezingen medewerkersraad; 

- Begroting 2020 en jaarcijfers 2018.  

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 physician assistant, lid 

van de medische dienst van Nieuw Woelwijck, die een aantal jaren op de groep heeft gewerkt en 

dagelijks met bewoners in aanraking komt. Op deze manier wordt de pijler ‘persoonlijk’ in 

persoonlijke professionaliteit vergroot: er wordt inhoudelijk (theoretisch en praktisch) les gegeven in 
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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. Onderwerpen die in 2019 in de bijscholing aan bod kwamen zijn 

‘zingeving’, ‘epilepsie’, ‘eigen regie en verantwoordelijkheid voor het eigen leven’ en ‘fysiotherapie 

(werken met het Innocare systeem)’. 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. Zo is de bijscholing epilepsie gegeven door een neuroloog van Stichting 

Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). 

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. Het eerste jaar 

wordt als succesvol gezien. Van de 12 studenten die met het Gilde zijn begonnen, hebben 9 

studenten het traject afgerond. Daarvan gaan 2 mensen verder studeren en komen 7 personen bij 

Nieuw Woelwijck in dienst. In het volgende schooljaar wordt gestart met een nieuw Gildetraject. 

Daarnaast wordt onderzocht of Nieuw Woelwijck in samenwerking met het Noorderpoortcollege 

BBL- leerplekken kan aanbieden aan MBO 4 studenten. Een BBL-traject houdt in dat een student een 

arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en daarnaast één dag in de week les krijgt op school. 

Er wordt onderzocht of de interne opleiding van Nieuw Woelwijck gecertificeerd kan worden, zodat 

een basisniveau 4-opleiding kan worden gecreëerd. Op deze manier volgt de student alleen 

bepaalde vakken op school en is dan meer aanwezig op Nieuw Woelwijck. Door naast het Gildeleren, 

ook BBL leerplekken aan te bieden, wordt geprobeerd nog meer in te springen op de vragen van de 

krappe arbeidsmarkt. 

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.  

In 2019 hebben 35 van de 42 teams (2018: 28) het onderwerp ‘zelfreflectie binnen het team’ 

besproken (83%). Daarvan hebben 24 teams (68 %) de verbeterpunten die zijn opgesteld in 2018 

geëvalueerd. Ieder team heeft verbeterpunten voor het komende jaar opgesteld. 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 2018 en 2019 als verbeterpunt zijn genoemd en hoe vaak. 
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Opvallend is dat in 2019 het onderwerp communicatie beduidend meer wordt genoemd dan in 

2018, zowel in absolute aantallen (2018: 6 , 2019: 15) als uitgedrukt in percentages (respectievelijk 

21% en 43%). Ook wordt het onderwerp (dag)rapportages in 2019 beduidend vaker genoemd als 

verbeterpunt. In 2018 werd het werken in het ECD en het medewerkersportaal nog niet genoemd als 

verbeterpunt. Omdat er steeds meer gewerkt wordt in de verschillende elektronische 

werkomgevingen, is dit ook vaker onderwerp van gesprek en worden doelen op dat gebied gesteld.  

De inhoudelijke verschillen tussen de teams zijn groot. Zowel binnen het onderwerp (wat verstaat 

een team onder communicatie en op welk vlak gaan zij hieraan werken) als de kwaliteit van de 

beschrijving. Er zijn teams die heldere, concrete verbeterpunten opstellen, alsmede de manier 

waarop zij werken. Daarnaast zijn er teams waar nog te weinig concreet wordt beschreven. Zij 

volstaan dan bijvoorbeeld met: ‘werken aan communicatie’ of ‘elkaar beter aanspreken op 

verantwoordelijkheden’. Andere teams blijven bij een algemene omschrijving en stellen geen of 

minder concrete doelen.   

In 2019 hebben al meer teams een teamreflectie aangeleverd dan in 2018 (2019: 35/42, 2018: 

28/42). In 2020 zal de teamreflectie opnieuw onder de aandacht worden gebracht, zodat alle teams 

de reflectie op de agenda van hun teambespreking zetten.  

Naast de aandacht voor het agenderen van de teamreflectie, zal er bijzondere aandacht zijn voor de 

inhoud ervan. Er is een format opgesteld, waarin puntsgewijs aandacht wordt besteed aan de 
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Onderwerpen teamreflectie 2018 en 2019
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“Belangrijk aandachtspunt, het afgelopen jaar, is het verbeteren van de communicatie. Hierin 

wordt zowel de geschreven rapportage als de mondelinge overdracht met ouders/ familie van 

bewoners bedoeld.  Het aankomend jaar willen we meer met elkaar in gesprek gaan over wie 

(wie is de ander, wie ben ikzelf) en waarom (waarom reageer ik zo? Waarom zou ik zo moeten 

reageren? Waarom reageert de ander op deze manier?), zonder dat het gesprek per se 

oplossingsgericht en praktisch moet zijn.” 

Citaat uit rapportage zelfreflectie teams 
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onderwerpen die in de reflectie aan de orde moeten komen. De nadruk wordt gelegd op het 

evalueren van de verbeterpunten die in het voorgaande jaar zijn opgesteld. Hierbij hoort 

vanzelfsprekend het formuleren van concrete, heldere doelen die op zinvolle wijze kunnen worden 

geëvalueerd. Dit format zal worden toegevoegd aan de map ‘teamreflectie’ in het 

medewerkersportaal, eenvoudig toegankelijk voor alle medewerkers. 

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 2019 hebben we 93 nieuwe groepsbegeleiders mogen 

verwelkomen. Ten opzichte van 2018 een stijging van 8%. Een groot deel van de nieuwe 

medewerkers vertrekt ook weer binnen de eerste vijf jaar van het dienstverband. 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 ‘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 

diensten per groep per dag. Dit hangt samen met de toenemende zorgzwaarte. Enerzijds door 

toename van oudere bewoners, anderzijds door toename van gedragsproblemen bij nieuwe 

opnames.  

Het lukt gelukkig nog steeds om nieuwe medewerkers te krijgen. 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.  

Aandachtspunten in 2020 

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.  

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.  

Uit onderzoek van ZorgpleinNoord blijkt dat medewerkerstevredenheidsonderzoek 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. Een methode waarmee 

medewerkerstevredenheidsonderzoek kan worden uitgevoerd en resultaten kunnen worden 

vergeleken met een noordelijk gemiddelde. Daarom wordt in 2020 het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek op Nieuw Woelwijck uitgevoerd met deze 

WerkbelevingsMonitor.  
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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, medewerkersraad en dorpsraad hebben ieder een 

reflectie geschreven op het kwaliteitsrapport die in de volgende paragrafen worden weergegeven. 

5.1 Reflectie Bewonersraad 
De voorzitter van de bewonersraad heeft een reflectie op het kwaliteitsrapport geschreven naar 

aanleiding van de bespreking van het kwaliteitsrapport met de leden van de raad en de raad van 

bestuur:  

“Nieuw Woelwijck heeft een Kwaliteitsrapport samengesteld over het jaar 2019, dat is toegelicht en 

besproken in de Bewonersraadvergadering d.d. 14 mei 2020. De bewonersraad levert met het 

onderstaande een reflectie op dat Kwaliteitsrapport. 

In de uitgebreide informatie over de ontwikkelingen in 2019 zien we de worsteling  om in deze tijd 

onder alle omstandigheden zorg van kwaliteit te blijven leveren, zonder dat dit ten koste gaat van 

tijdverlies door eindeloze procedures, zo graag door goedwillende instanties opgedrongen. We 

vinden het terug in de vorm van evaluaties, de bijbehorende  aanpassingen in de dagelijkse praktijk 

en het implementeren van beter pedagogisch handelen  door voortschrijdend inzicht, maar ook door 

“snippers”  van het reilen en zeilen van de dorpsgemeenschap in de vorm van citaten van bewoners 

en familie van bewoners; dit laatste vergroot de leesbaarheid en dus het plezier om te lezen. 

Ook de prettige  lay-out en een coherente indeling van alle informatie leidt tot een overzichtelijk 

geheel, waarin de geïnteresseerde- en beroepsmatig betrokkene  zijn weg kan vinden. 

In gesprek met het bestuur kwamen we enkele bevindingen tegen, zoals het onderzoeken van  het 

gebruik van Caren als familieportaal, de mogelijkheid van invloed door ouders via de 

Oudervereniging en de rol van de begeleider als gesprekspartner van de bewoner. De 

gedachtewisselingen hierover verliepen zoals altijd in goede harmonie, we zien de uitwerking 

hiervan met vertrouwen tegemoet. 

Evenals afgelopen jaren  is het de leden van de bewonersraad opgevallen met hoeveel zorg en 

toewijding dit rapport is samengesteld. Dit geeft een groot vertrouwen in de toekomst van de 

bewoners, die onze verwanten zijn, en het voortbestaan van Nieuw Woelwijck als unieke 

dorpsgemeenschap. In het kwaliteitsrapport vinden we de basis voor het handelen zoals zich dit op 

Nieuw Woelwijck in de loop van vele jaren heeft ontwikkeld.  

Wij zijn blij met dit rapport en trots op ons dorp.” 
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5.2 Reflectie Medewerkersraad 
De secretaris van de medewerkersraad heeft de volgende samenvatting geschreven naar aanleiding 

van de bespreking van het kwaliteitsrapport met de leden. 

“De medewerkersraad heeft kennis genomen van het kwaliteitsrapport. De thema’s in het rapport 

zijn helder beschreven en herkenbaar in de dagelijkse praktijk. “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. 

De bijscholing worden door de medewerkersraad ervaren als meerwaarde en vergroting van de 

vakkennis. Ook de onderzoeken waar Nieuw Woelwijck aan meewerkt worden met veel interesse 

gevolgd.  Er wordt een goed beeld geschetst van incidenten meldcultuur binnen de organisatie, de 

medewerkersraad is van mening dat het melden van incidenten als laagdrempelig en veilig wordt 

ervaren.  

De medewerkersraad herkent het beeld dat geschetst wordt van de teamreflectie en ziet het belang 

van teamreflectie voor de medewerkers. 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. De teamreflectie komt de samenwerking ten goede en daarmee ook de zorg naar bewoners.  

Het gebruik van het ECD maakt informatie uitwisseling gemakkelijk. Ook ervaart de 

medewerkersraad het als prettig dat er een digitaal dossier is, dat voor medewerkers toegankelijk is. 

Dat deze informatie waar nodig uitgewisseld kan worden met familie/wettelijk vertegenwoordigers 

via Caren is een mooie aanvulling.  

Het rapport geeft realistisch weer hoe er aan kwaliteit van zorg wordt gewerkt op Nieuw Woelwijck. 

De medewerkersraad stemt unaniem in met het kwaliteitsrapport 2019.” 
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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. Op 22 april 2020 zou 

collega-organisatie OlmenEs uit Appelscha op Nieuw Woelwijck een externe visitatie uitvoeren. 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus te 

beperken is de externe visitatie tot nader order uitgesteld.  
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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 Apotheek 

ZZP: Zorgzwaarte Pakket 

  


