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VOORWOORD
Voor iedereen met een verstandelijke beperking in Friesland een zo normaal 
mogelijke leef- en werksituatie creëren. Met weinig of juist veel bijzondere 
ondersteuning, begeleiding, zorg en/of behandeling. Onze zorg- en dienst-
verlening moet altijd maatwerk zijn. Dat is waar wij voor staan.

Het jaar 2017 heeft voor ons met die reden volop in het teken gestaan van het 
nog duidelijker krijgen van de wensen en behoeften van onze cliënt en zijn of 
haar ouders/verwanten. En ook die van onze eigen medewerkers. Bij dat alles 
moeten we de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening natuurlijk continu 
bewaken. Dat zijn we aan onze cliënten én onszelf verplicht. Daarom hebben we 
in 2017 onder meer verder geïnvesteerd in onze medewerkers: met bijvoorbeeld 
scholing en coaching. We hebben ons daarnaast voorbereid om te gaan werken 
met het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Met dit kwaliteitskader 
kunnen we zelf invulling geven aan wat wij onder ‘kwaliteit’ verstaan.

Leren van ervaringen

In dit kwaliteitsrapport laten wij op basis van het landelijke Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg graag aan u zien wat er binnen onze organisatie ‘merkbaar 
en meetbaar’ is gedaan om de kwaliteit van onze dienst- en zorgverlening te 
verbeteren. Dit is voor ons de eerste keer dat wij onze kwaliteit op deze manier 
in beeld brengen. Wij denken dat we met dit kwaliteitsrapport - en de bijbeho-
rende jaarberichtversie voor onze cliënten, verwanten, vrijwilligers, medewerkers 
en relaties - een goede eerste stap hebben gezet om een balans te vinden tussen 
dat wat mensen echt merken aan verbetering en dat wat meetbaar is. Met ons 
kwaliteitsrapport verantwoorden we ons niet alleen, maar leren we vooral ook 
van onze opgedane ervaringen. Zo heeft Maeykehiem geleerd dat het belang-

rijk is om een goede balans te vinden tussen merkbare en meetbare informatie, 
zodat je op die manier een compleet beeld krijgt van hoe het gaat met en bij 
Maeykehiem. De ontwikkeling naar zelfstandige teams is lastig, onder meer 
door het proces van wennen, leren en ontwikkelen, maar de teams laten, elk in 
hun eigen tempo, mooie vorderingen zien. Maeykehiem realiseert zich dat het 
voeren van het goede gesprek met elkaar een voorwaarde is om de kwaliteit 
van zorg voor de cliënt te verbeteren. Door het goede gesprek weten wij beter 
wat er speelt bij onze cliënten en verwanten, waardoor we de zorg beter kunnen 
ontwikkelen.

Drie gewone verhalen

We hebben met ons kwaliteitsrapport geprobeerd een zo realistisch mogelijk 
beeld te schetsen van onze organisatie. Omdat we niet alle onderwerpen uit het 
kwaliteitskader kunnen behandelen, hebben we samen met cliënten/verwan-
ten keuzes gemaakt in de thema’s die wij belangrijk vinden om te bespreken. 
Zodoende gaan we in op de volgende onderwerpen: woon- en werkomgeving, 
beweging, veiligheid, voeding, vrije tijd en ontspanning, en de ontwikkeling van 
de cliënt én onze teams. U leest naast de feitelijke informatie ook drie ‘gewone 
verhalen’ van ‘bijzondere cliënten’. We krijgen via henzelf, hun ouder of begelei-
der op de diverse thema’s een kijkje in hun leven en zien hoe zij met de persoon-
lijke en bijzondere ondersteuning en/of zorg een zo normaal mogelijk leven 
leiden. 

Ik wens u veel leesplezier!

Jan Stelwagen, bestuurder
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Inleiding
In dit kwaliteitsrapport zijn drie interviews met cliënten van Maeykehiem te 
lezen. De gesprekken vertellen meer over hoe het wonen en werken bij Maeyke-
hiem wordt ervaren. De cliënt vertelt zelf, of zijn of haar ouders of begeleider. 
In de verhalen komen onderwerpen aanbod die voor cliënten en verwanten 
belangrijk zijn. Vanuit de missie en visie van Maeykehiem wordt ook nog een 
aantal andere onderwerpen besproken. Maeykehiem wil voor iedereen met een 
verstandelijke beperking een zo normaal mogelijke leef- en werksituatie creëren. 
Voor jong en oud. Met weinig of juist veel bijzondere ondersteuning en/of zorg. 
In dit kwaliteitsrapport komen de volgende thema’s aan bod: 

• Veiligheid van cliënten
• Beweging algemeen 
• Voeding
• Vrije tijd en ontspanning
• Woon- en werkomgeving 
• Ontwikkeling van de cliënt
• Ontwikkeling van de teams (medewerkers)

Al deze onderwerpen worden besproken in de gesprekken. Daarnaast geven 
wij extra informatie. Op deze manier proberen we een realistisch beeld van de 
ontwikkeling te schetsen van de drie cliëntgroepen binnen Maeykehiem: ernstig 
meervoudig beperkt (EMB), verstandelijk beperkt met een gedragsproblematiek 
en cliënten die wonen en werken in de wijk.

Verantwoorden en verbeteren

Met dit kwaliteitsrapport wil Maeykehiem zich verantwoorden en verbeteren. 
Aan het eind van dit rapport is de reactie van de Ondernemingsraad en de 
Cliënten raad opgenomen. Deze reacties wil Maeykehiem gebruiken om te leren, 
zodat we u daar volgend jaar over kunnen vertellen. 
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Maeykehiem ziet het als een van haar taken om samen met cliënten 
tot een leuke en goede invulling van de vrije tijd voor hen te komen. 
Een goede invulling van de vrije tijd draagt bij aan de kwaliteit 
van leven. Het doel is om te zorgen dat cliënten in hun vrije tijd 
activiteiten ondernemen, passend bij een zo normaal mogelijk 
leven. Cliënten en begeleiders worden hierbij ondersteund door 
vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk 
zelfstandig kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. 

Wat hebben we gedaan?
Voor onze cliënten stellen we elk jaar een recreatieagenda op. Hierop staan ver-
schillende activiteiten, zoals:  

• Zomerwandelen
• Vrijdagavond-winkelen
• Soosavonden 
• Maeykes café 
• Volksdansen
• Myosotis-clubavonden

Daarnaast wordt er op individueel niveau ook het een en ander georganiseerd. 
Wanneer een van onze cliënten bijvoorbeeld in zijn of haar vrije tijd heel graag 
wil wandelen, dan kijken we of we een wandelvrijwilliger kunnen vinden. 

Vrije tijd 1
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Wat hebben we geleerd?
Het is belangrijk dat het activiteitenaanbod verder wordt ontwikkeld, dat past 
bij de wensen en mogelijkheden van onze cliënten. Hierbij is het belangrijk om 
de koppeling te maken naar meer bewegen (vitaliteit). Want meer beweging is 
natuurlijk goed voor iedereen, maar zeker voor mensen met een verstandelijke 
beperking die in hun gezondheid kwetsbaarder zijn (zie project ‘Vitaliteit’ op 
pagina 6).

1a. Projecten beweging en vrije tijd

Binnen Maeykehiem wordt er meer aandacht besteed aan bewegen en de invul-
ling van de vrije tijd. Dit komt terug in drie projecten waarmee we in 2017 zijn 
begonnen: het Fietslabyrint, De Digitale Huiskamer en Vitaliteit. 

We vinden het belangrijk dat cliënten bewegen. Met het zogeheten Fiets labyrint 
kunnen onze cliënten lekker fietsen, ook wanneer het buiten slecht weer is. 
Cliënten die afhankelijk zijn van de rolstoel, kunnen het Fietslabyrint ook gebrui-
ken. Het Fietslabyrint biedt onze cliënten interactieve fietstochten. Ze kunnen 
zelf kiezen waar ze willen fietsen, door de straten van Parijs of Amsterdam of, 
zoals een van onze cliënten graag doet, door haar oude vertrouwde Heerenveen. 
Op deze manier zijn onze cliënten op een toegankelijke manier in beweging.

Wat hebben we gedaan?
Het Fietslabyrint is voor onze cliënten een leuke, toegankelijke en waardevolle 
vrijetijdsbesteding. Bij sommige cliënten past het goed binnen hun dag-
programma. De gebruikers geven zelf aan dat ze het bewegen fijn vinden. Ze 
vinden het zelfs zo leuk dat ze vragen of ze op het Fietslabyrint mogen fietsen. 
Het Fietslabyrint bevordert de vitaliteit én het beleven van onze cliënten en helpt 
bij het beheersen van spasmen en beperkingen en vertraagt het stram worden 
van het lichaam. De realistische beelden en geluiden maken het Fietslabyrint een 
waardevolle innovatie binnen een van onze woongroepen voor mensen met 
een ernstige meervoudige beperking (EMB). Van de zes cliënten maken er vier 
gebruik van het Fietslabyrint.

Project: Fietslabyrint
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Wat hebben we geleerd?
We hebben gemerkt dat cliënten met een ernstige lichamelijke handicap en/of 
spasme geen gebruik kunnen maken van het Fietslabyrint. Dit komt doordat 
ze in een elektrische rolstoel zitten. Maeykehiem zou wel graag willen dat ook 
deze cliënten van de voordelen van het Fietslabyrint kunnen profiteren. Daarom 
wordt er met de fysiotherapeut gezocht naar oplossingen.

Met het opzetten van De Digitale 
Huiskamer willen we onze cliënten 
eigen regie geven in het leggen en 
onderhouden van contacten met de 
ouders/verwanten. Zij kunnen met 
De Digitale Huiskamer hun sociale 
netwerk onderhouden en verder 
uitbreiden. De Digitale Huiskamer 
past ook bij de missie en visie van 
Maeyke hiem waarmee we iedereen 
met een verstandelijke beperking de 
kans willen geven een zo normaal 
mogelijk leven te leiden. De Digitale 
Huiskamer geeft onze cliënten de 
keuzevrijheid met wie zij contact 
willen onderhouden, zoals iedereen 
dat doet in zijn leven. Daarnaast is 
De Digitale Huiskamer een mooie 
manier voor verwanten om te zien 
wat hun naaste beleeft. 

Wat hebben we gedaan?
De Digitale Huiskamer wordt nog maar kort gebruikt binnen twee woningen. 
Het echte resultaat is daardoor nog niet goed aan te geven, maar verwachten we 
in 2018.

Wat hebben we geleerd?
We zien dat er vanuit de cliënt en de verwanten echt een vraag is naar een 
dergelijk communicatiemiddel als De Digitale Huiskamer. Helaas werkt de 
internetpagina niet goed, waardoor teams moeten wachten om er mee verder 
te gaan. Ook organisatorisch verliep het niet goed. Voor verwanten die niet zo 
digitaal zijn aangelegd, blijkt dat De Digitale Huiskamer een hele stap is. Wel 
merken we dat dat cliënten en ouders/ver wanten er voor openstaan om het te 
gaan gebruiken. Ze willen het ook graag leren gebruiken.

Bij de nieuwe missie en visie van Maeykehiem past een beleid op vitaliteit. Daar-
naast blijkt uit het aanbod van vrijetijdsactiviteiten dat er meer aandacht nodig 
is voor meer bewegen. In onze nieuwe Meerjarenkoers spreken we dan ook niet 
voor niets uit dat de gezondheid en het welzijn van onze cliënten voorop staan. 
Als daarvoor expertise nodig is, dan halen we die er bij. Ook vanuit de Cliënten-
raad is aangegeven dat aandacht voor vitaliteit belangrijk wordt gevonden. 
Daarnaast is binnen de gehandicaptensector al langer bekend dat voor mensen 
met een verstandelijke beperking gezondheid nog belangrijker is dan voor ande-
ren. Daarom is Maeykehiem in 2017 begonnen met het project ‘Vitaliteit’ dat is 
bedoeld voor al onze cliënten, jong en oud, om preventief gezondheidsklachten 
tegen te gaan. Met het project wordt gekeken naar hoe cliënten en hun bege-
leiders kunnen inzetten op bewuster gezond eten en drinken en bewegen. Het 
project ‘Vitaliteit’ moet bijdragen aan de gezondheid van onze cliënten. Ook het 
actief zijn, in beweging komen en mogelijkheden ontdekken staan centraal. 

Project: De Digitale Huiskamer

Project: Vitaliteit
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Wat hebben we gedaan?
In 2017 is een projectgroep begonnen met het maken van beleid op vitaliteit. Er 
is een notitie geschreven waarin aandacht voor bewegen en gezond eten cen-
traal staat. De projectgroep gaat cliënten en begeleiders met speciaal georgani-
seerde activiteiten en workshops uitnodigen om meer te bewegen en gezonder 
te eten. Per team volgen twee medewerkers de training ‘VET lekker’. 

Wat hebben we geleerd?
We hebben geleerd dat medewerkers enthousiast zijn om te beginnen met het 
inpassen van meer bewegen en gezonder eten in de ondersteuning en zorg. 
Een gezond leven wordt echter nog niet door iedereen gezien als onderdeel van 
de zorgtaak van begeleiders. Daarom is het goed dat het project ‘Vitaliteit’ daar 
verandering in gaat brengen. Er moet meer bewustwording komen dat gezond 
eten en bewegen ook ondersteunen en zorgen voor is.

Project ‘Vitaliteit’ –  
voorbeeld 1

In 2017 is er een Snertwandeling 
georganiseerd. Dit was een wan-
deling voor onze cliënten door 
Sint Nicolaasga met spelletjes. 
Zo werd er op een leuke manier 
bewogen.

Project ‘Vitaliteit’ – voorbeeld 2

Voor onze cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben 
we een bewegingscarrousel gerealiseerd. Hiermee worden de cliënten die zelf 
moeilijk kunnen bewegen, automatisch in beweging gebracht.
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Jelmer van Loon
‘Ik woon en werk zoals ik dat wil’

Jelmer van Loon (26) heeft naar eigen zeggen ‘een heel fijn leven’. 
Hij woont en werkt zoals hij dat wil. Hij vult zijn vrije tijd in met 
de zaken die hij leuk vindt. En hij geeft zelf aan wat hij verder nog 
wil doen of bereiken. Zo is hij lid van het Cliëntenplatform van 
Maeykehiem en is hij op eigen verzoek fulltime gaan werken op de 
leer- en werkplek Inducent van Maeykehiem. Hij wilde namelijk wel 
eens iets anders.

Jelmer zit aan tafel bij Inducent en vertelt over zijn keuze om hier alle dagen 
van de week aan de slag te gaan. “Ik werkte hiervoor op boerderij de Bolder 
van Maeykehiem, ook in Sint Nicolaasga. Dat vond ik leuk, maar het werd een 
beetje saai. Nee, de dieren vond ik wel leuk, maar ik had er al heel lang gewerkt. 
Het werd tijd voor iets nieuws.” Jelmer kwam naast zijn werkzaamheden bij de 
Bolder al drie ochtenden in de week bij Inducent. Toen daar bij wijze van grap 
door begeleider Roelof van der Meulen werd gezegd dat hij Jelmer de hele week 
bij Inducent zou houden, wist Jelmer het meteen: dat was precies wat hij wilde. 
Hij sprak zich daarover ook uit.

Gebruikmaken van talent

“Jelmer had al bij ons aangegeven dat hij iets anders wilde”, vertelt Roelof. “We 
zijn met elkaar gaan kijken wat voor soort werk beter bij hem zou passen. Hij 
wilde duidelijk meer afwisseling. En dat vonden we inderdaad voor hem op 
Inducent. We zijn met een proefperiode van twee maanden begonnen, om te 
kijken of het hem ook echt zou bevallen.” En dat doet het, zo verraadt de brede 
glimlach van Jelmer. 

Interview
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“Ik heb het hier echt naar mijn zin.” Zijn ogen glimmen. “Ik 
doe hier veel verschillende soorten werk en ik heb andere 
collega’s gekregen.” Jelmer vertelt over hoe hij onder meer 
theezakjes recyclet door de verschillende onderdelen van 
elkaar te scheiden en hij heeft een belangrijke taak bij het 
uit elkaar halen van kapotte voor- en achterlichten van fiet-
sen. Uit die lichten worden de printerplaatjes gehaald die 
de opdrachtgever graag terug wil, en Jelmer telt de juiste 
hoeveelheid printerplaten per doos uit. “Jazeker, ik kan 
tellen”, zegt hij trots. “En van elk talent dat iemand heeft, 
maken wij hier zoveel mogelijk gebruik”, vult Roelof aan.

Inzetten op beweging

Omdat beweging voor Jelmer heel belangrijk is, werd in 
overleg met zijn ouders afgesproken dat er ook naar werk 
zou worden gezocht waarbij Jelmer niet alleen zou zitten 
op een stoel. Op de Bolder was hij vrij veel in beweging en 
zijn nieuwe baan mocht daar eigenlijk geen verandering 
in brengen, gaven zijn ouders ook zelf heel duidelijk bij 
zijn begeleiding aan. “Ik fiets nu meerdere keren per dag 
tussen Inducent en Maeykehiem aan de Bouwen heen en 
weer”, aldus Jelmer. “Ik breng in de ochtend de was en 
ga tussen de middag lunchen met mijn oud-collega’s bij 
Maeykehiem op Bouwen 26. Ik heb mijn eigen fiets in Sint 
Nicolaasga staan. Ik kom elke dag met de taxibus vanuit 
Sneek naar Maeykehiem en daar stap ik op de fiets naar 
Inducent.” Roelof vertelt dat er de eerste keren met Jelmer 
is meegereden, op afstand. “We moeten natuurlijk altijd de 
veiligheid in de gaten houden, maar Jelmer is heel voor-
zichtig en let goed op.” Jelmer knikt bevestigend. 

“Ik vind het ook leuk en ik ben niet bang voor het verkeer. 
En dat fietsen is nodig, hoor”, vertrouwt hij toe. “Ik moet op 
mijn gewicht letten.” Ook het letten op zijn voeding is met 
die reden heel belangrijk. Vanuit thuis neemt hij zijn lunch 
mee. “Ik word daarbij begeleid, zodat ik goed eet.”

Mooie woonlocatie

Aan het einde van elke werkdag gaat Jelmer weer terug 
naar huis. Eerst op de fiets naar de hoofdlocatie en daarna 
met de taxibus naar Spitaal, een begeleid groepswonen-
locatie van Maeykehiem. Ook zijn woonplek heeft hij zelf 
uitgekozen. “De groep waar ik hiervoor woonde, was voor 
jongeren”, vertelt Jelmer. “Dus toen ik twintig jaar werd, 
moest ik ergens anders naartoe. Ik ben samen met mijn 
ouders gaan kijken bij Spitaal in Sneek. Roelof was die dag 
toevallig op Spitaal”, herinnert hij zich. “Hij was de aard-
appelen aan het schillen.” Roelof lacht: “Is dat zo? Nou, dan 
heb ik een goede indruk op je gemaakt.”

Begeleiding bij het huishouden

De locatie Spitaal voelde voor Jelmer meteen goed. “Ik wist 
dat ik daar wel wilde wonen. Ik vond de omgeving daar 
direct mooi en anders dan ik gewend was. Het voelde meer 
als een woonhuis en ik kreeg nieuwe huisgenoten. Ik krijg 
bij het wonen begeleiding.” Roelof zegt dat de bewoners 
van Spitaal eigenlijk zoveel mogelijk zelf doen. “Dat wat ze 
kunnen, kunnen ze. Ik noem het zelf altijd begeleiding met 
de handen op de rug. Wij ondersteunen als het nodig is.” 
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“Ik heb bijvoorbeeld hulp nodig bij het koken”, vertelt Jel-
mer. “De boodschappen doe ik wel zelf, bij de supermarkt 
waar ik naartoe kan lopen. Elke dinsdagavond kook ik voor 
iedereen die op de Spitaal woont. We koken allemaal elke 
week een keer voor elkaar. De laatste keer heb ik spaghetti 
met pesto gemaakt. Ik bedenk zelf wat ik wil eten. De 
begeleiding schrijft dan op wat ik moet halen. Ik ben 
trouwens ook heel goed in pannenkoeken bakken.” Het 
schoonhouden van zijn kamer doet Jelmer ook zelf, maar: 
“Bij het doen van mijn was, moet ik wel worden geholpen.”

Invulling vrije tijd

Naast de volle werkweek bij Inducent en de huishoudelijke 
taken, die iedereen heeft in zijn of haar huishouden, heeft 
Jelmer natuurlijk ook vrije tijd om in te vullen. Hij blijkt, 
in samenwerking met zijn begeleiders, een heel mooi 
programma te hebben opgezet dat geheel past bij zijn 
wensen en behoeften. “Op maandag- en donderdagavond 
ga ik naar de sportschool met groepsgenoten. Ik doe aan 
fitness, een beetje op de loopband lopen en bewegen 
met de crosstrainer. Ik vind dat heel leuk en bewegen is 
goed voor me.” Maar het allerleukste vind Jelmer toch 
wel voetbal, om naar te kijken en om te doen. Als diehard 
fan volgt hij alles wat zijn club SC Heerenveen doet en: “Ik 
ben zelf ook keeper. Elke woensdagavond heb ik voetbal-
training van Samen Onderweg. In de weekenden doe ik 
lekker niks.”

Zelf met de bus naar ouders

Toch blijkt dat laatste niet helemaal waar te zijn. In de 
weekenden vult hij zijn tijd in op eveneens zijn manier: hij 
heeft een PlayStation 3, hij speelt online FIFA-competities 
(‘Ik ben de manager van AS Roma’) en hij kijkt graag 
televisie. En om de week gaat hij naar zijn ouders in Balk. 
“Zelfstandig met de gewone bus, sinds september 2017. 
Dat vond ik in het begin wel een beetje eng. Maar ik ben 
daarbij begeleid. Ik was best nerveus, maar nu weet ik hoe 
het moet en kan ik gewoon zelf.” Zo ziet Jelmer regel matig 
zijn ouders en zijn jongere broer die nog thuis woont. “Mijn 
oudste broer woont ook in Balk met zijn vriendin.” Zijn 
huisgenoten ziet hij inmiddels als vrienden en hij heeft 
een heel goede vriendin bij wie hij regelmatig zelfstandig 
langsgaat. “Een vriendin”, benadrukt hij. “Ze woont ook in 
Sneek, heel dichtbij. We doen vaak een bakje koffie samen. 
Ja, ik heb inderdaad een heel leuk leven.” Als Jelmer wordt 
gezegd dat hij daar heel trots op mag zijn, klinkt weer zijn 
hartelijke lach. “Dan ga ik nu weer aan het werk.” 
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Maeykehiem heeft veiligheid natuurlijk hoog op de agenda staan. 
Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de veilig heid van onze 
cliënten. Om zicht te krijgen op de veiligheid worden incidenten 
geregistreerd. Als iets niet goed gaat voor de cliënt, vinden wij het 
belangrijk dat dit wordt vastgelegd (incident melding). Op deze 
manier kunnen we leren van de incidenten en voorkomen dat het 
nog een keer gebeurt. Daarnaast is het belangrijk te weten welke 
risico’s bij welke cliënten een rol spelen. 

2a. Incidentmeldingen
In 2017 zijn wij overgegaan naar een andere manier van vastleggen van inciden-
ten. Het nieuwe systeem moet teams helpen zelf te kunnen leren van inci den ten 
door ze te registreren en te bespreken met elkaar. De teams moesten in 2017 nog 
wennen aan het nieuwe systeem. Doordat de teams nu meer zelfstandig moeten 
werken, bleek dat er veel onduidelijkheid was over wie nu precies wie informeert 
bij incidenten. In 2017 zijn de volgende aantallen incidenten geregistreerd:

Aantal geregistreerde incidenten 2017 2016

Agressie 1.413 1.467

Medicatie 341 258

Vallen 120 129

Seksueel misbruik 1 0

Overig 85 57

Meldingen aan de inspectie 0 0

Totaal 1.960 1.911

Veiligheid2
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De agressiemeldingen zijn veruit de grootste categorie. Veel meldingen horen 
ook bij het beeld van de cliënt. Door het te melden geeft Maeykehiem wel aan 
dat agressief gedrag niet als normaal wordt gezien. Er worden op deze manier 
ook risico’s in kaart gebracht waarop preventief kan worden ingespeeld.

Bij medicatiemeldingen kijkt de medicatiecommissie ook naar de cijfers. Daar-
naast voert de commissie medicatieaudits uit om de teams te ondersteunen bij 
het uitvoeren van een goed medicatiebeleid. 

Voorbeelden
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten. Hier volgen 
twee voorbeelden waar teams incidenten afhandelen en hoe zij hier van leren. 

Wat hebben we geleerd?
De nieuwe methode van het registreren van incidenten helpt teams, maar kost 
ook tijd om te leren. Daarnaast blijkt dat de formulieren niet altijd duidelijk zijn. 
De formulieren zijn in samenspraak met de teams aangepast, zodat ze beter 

passen bij de wensen van de teams. De afhandeling van de incidenten kan 
worden vastgelegd in het instrument, maar dit gebeurt nog onvoldoende. Bij 
navraag blijkt dat het team het incident wel heeft afgehandeld.

2b. Clientrisico’s (Pythia-cliëntscan) 

Om goede zorg te kunnen leveren en als preventieve interventie, is het belang-
rijk dat de risico’s van onze cliënten bekend zijn bij de begeleiders. Wanneer er 
met ondersteuning/zorg wordt begonnen, worden de risico’s met de Pythia-
cliëntscan in kaart gebracht

Wat hebben we gedaan?
Alle teams hebben de Pythia-cliëntscan uitgevoerd voor alle cliënten. De maat-
regelen die op basis van de cliëntscan naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in 
het persoonlijk ondersteuningsplan van de cliënt. 

Valincident
Client heeft spasme. Hij heeft een normaal bed, dat vrij laag bij de grond is. 
De cliënt heeft moeite om uit bed te stappen. Er heeft een incident plaats-
gevonden waarbij hij op de grond viel tijdens het opstaan, omdat hij naar 
het toilet moest in de nacht. Hij riep om de nachtdienst. Zij hebben hem 
overeind geholpen.

Maatregel
Mede door meerdere valincidenten bij deze cliënt zijn we in overleg 
gegaan met de fysio- en de ergotherapeut. De cliënt loopt nu binnenshuis 
met rollator (buitenshuis deed hij dit al) en er is voor hem een hoog-laag-
bed aangeschaft.

Agressie-incident
Cliënt is in de avond na 22.00 uur veel aan het schreeuwen (boos/angstig). 

Maatregel
Naar aanleiding van een aantal incidentmeldingen bij deze cliënt is er 
contact gezocht met de gedragsdeskundige en is er een multidisciplinair 
overleg (MDO) geweest. Er is een nieuw doel opgesteld waarbij de cliënt 
duidelijkheid en vertrouwen wordt geboden door middel van verschillende 
acties. Zo wordt de cliënt duidelijk gemaakt dat er in de nachtelijke uren 
altijd iemand voor hem is. Ook is er gekozen voor een logische en duide-
lijke opbouw van de avond.
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Op organisatieniveau blijkt dat de grootste risico’s voor onze cliënten liggen bij: 

• Zelfredzaamheid bij brand
• Seksueel misbruik
• Vallen

Bij de woongroepen binnen de hoofdlocatie in Sint Nicolaasga is het grootste 
risico ‘zelfredzaamheid bij brand’. Dat komt doordat een groot deel van onze 
cliënten ernstig meervoudig beperkt is. Binnen onze leer- en werkplekken 
(dagbestedingen) en de woonlocaties in Sneek en Langweer is het grootste risico 
‘seksueel misbruik’. Dit komt mede door het ontwikkelingsniveau en de grote 
mate van kwetsbaarheid van de cliënten.

Wat hebben we geleerd?
Uit de trimestergesprekken met de zelfstandige teams blijkt dat er maatrege-
len worden genomen om de risico’s te beperken. De teams gebruiken hiervoor 
echter niet het beschikbare instrument: de Maatregelentoets. Het is goed om 
met teams in gesprek te gaan hoe ze deze Maatregelentoets wel kunnen gaan 
gebruiken. 

Risico zelfredzaamheid bij brand
Bij de inrichting van woningen en de leer- en werkplekken wordt intensief geke-
ken naar hoe cliënten bij een brand zo snel mogelijk het pand kunnen verlaten. 
Hiervoor wordt ook regelmatig geoefend door de Bedrijfshulpverlening. In 2018 
gaat Maeykehiem nog meer tijd steken in een training en gezamenlijke ontrui-
mingsoefeningen.

Risico seksueel misbruik
Er is een commissie ‘Seksualiteit’. Momenteel ontwikkelen zij een nieuw protocol 
dat medewerkers moet helpen bij het op de juiste wijze handelen bij een ver-

moeden van seksueel misbruik. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de 
vertrouwenspersoon. De commissie gaat dit met de zorgteams bespreken.

Risico vallen
Om de mobiliteit van cliënten in stand te houden, wordt in overleg met een 
fysio- en/of ergotherapeut en cliënt (verwant) individuele afspraken gemaakt. 
Deze worden in het ondersteuningsplan opgenomen.

2c. Klachten en meldingen vertrouwenspersoon

Maeykehiem wil cliënten en verwanten een luisterend oor en ondersteuning 
bieden om in een vroeg stadium onvrede over de zorg op te kunnen lossen. De 
vertrouwenspersoon kan de cliënt, verwant of begeleider informeren, adviseren 
en desgewenst bijstaan bij een bemiddelend gesprek. 

Wat hebben we gedaan?
De vertrouwenspersoon is in 2017 twee keer benaderd door verwanten van 
cliënten en geen één keer door een cliënt zelf. De vertrouwenspersoon heeft 
één keer doorverwezen naar de klachtenfunctionaris, voor het indienen van een 
klacht. In het andere geval is een luisterend oor geboden. De organisatie is hier-
over geïnformeerd, zonder te weten om welke cliënt het ging. De onderwerpen 
die bij de vertrouwenspersoon zijn aangekaart, gingen onder meer over de per-
sonele bezetting in 2017, met name de veranderingen daardoor en de gevolgen 
voor de cliënt.

Wat hebben we geleerd?
De vertrouwenspersoon wordt gevonden door verwanten. Ten aanzien van de 
bekendheid onder de cliënten kan nog extra inzet worden gepleegd. Daar is in 
2017 al mee begonnen. Zo heeft de vertrouwenspersoon kennisgemaakt met de 
cliëntcoördinatoren, het Cliëntenplatform en de Cliëntenraad.
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Liesbeth Boersen en begeleider 
Femke Bakker
‘We volgen haar tempo en wat zij aangeeft’

Op Bouwen 23 in Sint Nicolaasga woont Liesbeth Boersen. Ze 
heeft een eigen kamer, met onder meer haar houten kist vol spel-
materialen als knisperende zakken en foto’s van haar dierbaren. Lies, 
zoals ze liefelijk wordt genoemd, is 33 jaar en heeft een ernstige 
meervoudige beperking. Ze heeft in alles hulp nodig. Vertellen wat 
ze wil, kan ze niet. Tenminste, niet met woorden. Haar ouders en 
begeleiders weten echter precies wat zij nodig heeft voor ‘een zo 
prettig mogelijk leven’, want dat is bij Lies het hoofddoel. 

“Wat voor Liesbeth het allerbelangrijkste is, is dat we haar tempo volgen”, vertelt 
begeleider Femke Bakker. “Daarom is het belangrijk dat wij onze rust bewaren. 
We moeten niet rennen en vliegen. We moeten er mét aandacht voor haar zijn. 
En het mooie is: als je in die tijd goed observeert, dan weet je wat Lies nodig 
heeft. Ze laat het weten met haar glimlach en andere dingen. Het kan haar ont-
spannen lichaamshouding zijn, maar ook wanneer ze initiatief neemt door haar 
spelmateriaal te pakken. Het zelf initiatief nemen, betekent echt dat ze goed in 
haar vel zit, want anders doet ze dat niet.”

Femke kent Liesbeth, die tijdens het gesprek naast haar zit en van wie ze de hand 
vasthoudt, al ruim tien jaar. “Ik ken haar ook goed door de verhalen die haar 
ouders over vroeger vertellen. Daarmee maken ze voor ons duidelijk wie Lies is 
en wat ze nodig heeft.” 

Interview
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Liesbeth heeft ondertussen haar koeienknuffel er bij 
gepakt. “Zo weten we bijvoorbeeld dat Lies houdt van 
het buitenleven. Haar ouders hebben een boerderij. Ze is 
opgegroeid tussen de koeien. Ze houdt van de wind, ze 
houdt van de zon en ze houdt van regen. Regendruppels 
weerhouden haar er niet van om naar buiten te gaan. Die 
verhogen juist de pret van het buiten zijn. Klopt hè, Lies”, 
zegt Femke met een hogere toon in haar stem. Liesbeth 
lacht. 

Blijven leren

Toch kan Liesbeth niet zelf vertellen waar ze van houdt. 
“Maar we zien het wel aan haar reactie. Als ze buiten is 
en ze begint te glimlachen, dan weet je dat ze zich goed 
voelt. Als ze in de nestschommel bij ons in de afgesloten 
achtertuin ligt, dan zie je haar genieten. We zien aan haar 
lichaamshouding dat ze zich ontspant. Ze ligt rustig, met 
haar ogen dicht en ze wiegt zichzelf. En daar doen we het 
voor. We proberen Lies ook de dingen te laten doen die ze 
zelf kan. Als ik haar schoenen pak en ze tilt haar linkervoet 
op, dan ga ik niet haar rechterschoen eerst doen. Ik volg 
haar. Bij het aankleden kan ze ook zelf haar arm door de 
mouw doen. Dat is voor ons iets heel kleins, maar voor haar 
niet. We proberen haar zoveel mogelijk mee te nemen – en 
constant aan te geven wat we gaan doen.”

Femke vertelt dat ze is begonnen met de hbo-opleiding 
‘Ondersteuning van kinderen en volwassenen met ernstige 
meervoudige beperkingen’. “Ik werk nu zeventien jaar 
met mensen als Liesbeth en ik dacht dat ik veel wist, maar 

door de opleiding ben ik mij bewust dat er nog veel meer 
te leren valt.” De leermethode waar Femke mee bezig is, is 
gebaseerd op de zorgmethode LACCS. “We kijken vooral 
naar wat een goed leven is voor mensen met een ernstige 
meervoudige beperking op de gebieden lichamelijk 
welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende 
tijdsbesteding. Een van de dingen die ik leer, is vooral 
kijken hoe Liesbeth zich ontwikkelt en in welke fase zij zit. 
Liesbeth zit in de sensatiefase, waarin ze vooral de dingen 
ervaart die dichtbij zijn, zoals de wind op haar gezicht en 
iets koud drinken. Iets voelt voor haar fijn of niet fijn.” 

Situaties voorspelbaarder maken

Femke merkt wel dat Liesbeth eenvoudige klikjes kan 
maken, ook wel ‘natuurlijke verwachters’ genoemd. “Daar-
mee wordt het leven voor haar iets voorspelbaarder. Als ik 
een beker voor haar neerzet op tafel, dan weet ze dat ze 
die moet pakken en kan drinken. Bij een fiets reageert ze 
ook automatisch: ze loopt er naartoe en gaat erop zitten 
en dan gaan wij samen met haar fietsen.” Femke is ook 
bezig om te kijken of ze bij Liesbeth meer kan werken met 
‘verwijzers’, om het leven nog voorspelbaarder te maken. 
“Een jas is voor haar een verwijzer dat we naar buiten gaan. 
Incontinentiemateriaal maakt duidelijk dat we naar de bad-
kamer gaan. Het is alleen lastig om te bepalen of Liesbeth 
ook echt die verwijzing oppakt, of dat ze vooral op mij 
reageert doordat ik de situatie leuk maak door haar de tijd 
te geven en positief te zijn.” Femke begint te lachen, knijpt 
Liesbeth in haar hand en zegt: “Alleen soms hebben we 
laten zien dat we naar de badkamer gaan en dan komt ze 

onderweg de waskar tegen. Dat vind 
je veel leuker, hè Lies?! Ik ben haar 
dan echt kwijt, want de waskar staat 
voor haar voor naar buiten gaan en 
dat is voor haar veel sterker, omdat 
dat leuker is om te doen. Ik kan haar 
dan niet vertellen dat ze zich eerst 
moet verschonen. Ik moet het voor 
haar zien om te buigen. En dat houdt 
in dat ik de tijd moet nemen om haar 
weer terug te krijgen. Ik probeer de 
situatie aantrekkelijker te maken, 
door bijvoorbeeld met mijn stem te 
spelen in toonhoogte. Ik volg daarbij 
haar tempo, doe ik dat niet, dan raakt 
ze gefrustreerd. Logisch natuurlijk…”
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Bewegen

De duofiets wordt regelmatig ingezet, want bewegen is voor Liesbeth erg 
belangrijk. “Zowel binnen als buiten”, vertelt Femke. “We moeten blijvend 
aan haar conditie werken, ook omdat ze vanuit zichzelf weinig beweegt. Dat 
bewegen kan altijd beter, maar we hebben al een hele verbeterslag gemaakt. 
Onze woongroep zwemt nu elke maandag op behandeling in het zwembad hier 
op het terrein. De fysiotherapeut en de bewegingsagoog doen met Lies verschil-
lende oefeningen. Lies vindt zwemmen echt leuk. Daarom zwemt ze ook elke 
woensdag, ze heeft een abonnement waarmee ze ontspannen kan zwemmen.” 
De mobiliteit van Liesbeth gaat helaas wel steeds meer achteruit. “We proberen 
daarom zoveel mogelijk in oplossingen te denken. Zo heeft ze nu een loopkar. 
We vinden deze nog niet stabiel genoeg, dus we zoeken nog naar hoe we het 
lopen voor haar nog veiliger kunnen maken.” Veiligheid in de zorg is zeker bij 
de doelgroep waar Liesbeth onder valt, erg belangrijk. “We werken met huis-
diensten waarmee onder anderen bedrijfshulpverleners op het hele terrein altijd 
paraat staan.”

Vrije tijd

Ook de vrije tijd wordt voor Liesbeth zo goed mogelijk naar haar behoeften 
ingevuld. “Haar ouders komen langs en haar verjaardag wordt altijd uitgebreid 
gevierd. Toen Lies mobieler was, ging dat wel makkelijker. Toen kon haar moeder 
haar komen halen en gingen ze, met haar zus erbij, lekker shoppen. Nu wordt er 
gezocht naar mogelijkheden dichter bij huis.” Binnen het zelfstandige team van 
Femke is daarnaast een mooi initiatief ontstaan om te zorgen voor leuke activi-
teiten. “We hebben een dagbestedingsdienst opgesteld. Daarmee neemt een 
aantal collega’s de activiteiten op zich, als wandelen of een badkameruurtje met 
muziek en licht. De zorgcollega’s krijgen daardoor veel meer tijd voor de een-op-
een-zorg. Het is een heel fijne manier van werken zo, want als ik de zorg van Lies 
heb gedaan, dan weet ik dat ze daarna wordt meegenomen voor een activiteit. 
Dan kan ik met een gerust hart verder met een andere bewoner.”

Gezond eten

In de weekenden is de invulling van de vrije tijd zonder de inzet van familie en 
vrijwilligers lastiger. “We hebben dan geen dagbestedingsdienst en het is druk-
ker door logees. Een keer in de twee weken hebben we wel een vrijwilliger die 
voor onze bewoners komt koken. Goede voeding is heel belangrijk en een keer 
extra verwend worden met lekker, gezond en versbereid eten is, voor Lies en 
haar medebewoners erg leuk. Daar wordt echt van genoten. Liesbeth komt zelf 
naar de keuken toe als ze het eten ruikt en aan tafel onderzoekt ze haar eten.” 
Op de vraag of Femke nu zeker weet dat Liesbeth een leuk leven leidt, zegt ze 
volmondig ‘ja’. “We zien dat ze goed in haar vel zit. Als ze gefrustreerd is, zou ze 
veel onrust laten zien, door bijvoorbeeld gillen en te stampen. Dat zien we bijna 
niet meer. Ook haar ouders geven aan dat ze dat zien. Zij spreken namens hun 
dochter. En als zij iets anders willen of denken dat goed is, dan luisteren we daar 
direct naar. Hun mening is belangrijk, want het is hun eigen kind. Ze willen het 
beste voor Lies – en wij ook.”
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Om de ontwikkeling van onze cliënten te volgen en te stimuleren 
ondernemen we verschillende acties. Maeykehiem heeft in 2017 
een nieuw elektronisch dossier ingevoerd (Plancare). We hebben 
ook de cliënttevredenheid onderzocht, dit doen we naast de 
bespreking van het persoonlijk ondersteuningsplan ook met een 
cliënttevredenheidsonderzoek. Daarnaast is Maeykehiem begonnen 
met het organiseren van droomsessies. Het doel daarvan is om 
samen met cliënten, verwanten en begeleiders te onderzoeken hoe 
het leven op de locatie voor cliënten kan worden verbeterd. 

3a. Cliënttevredenheid 

We vinden het belangrijk om te weten wat cliënten van de zorg vinden. Wat 
doen we al goed en wat kan er beter? Dat zijn belangrijke vragen die we onszelf 
continu moeten blijven stellen om de zorg waar nodig te verbeteren.

Wat hebben we gedaan?
Vorig jaar hebben we de tevredenheid onder onze cliënten gemeten met een 
vragenlijst. Van de 126 benaderde cliënten/verwanten hebben 54 de lijst inge-
vuld. Daaruit kwamen de volgende tevredenheidscijfers naar voren:

Ontwikkeling van de cliënt3

44

45

27

22
44

45

27

22
44

45

27

22
44

45

27

22

begeleiders

92,2 77,1 75,0 72,5

woonruimte werk/dag- 
besteding

onder- 
steunings- 

plan
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Onderwerpen waar Maeykehiem goed op scoort:
• De hulp die cliënten van anderen krijgen.
• Begeleiders die hulp bieden waar nodig.

Onderwerpen waarop minder goed wordt gescoord:
• Meedoen aan activiteiten in de buurt. Om dit meer te realiseren is onder meer 

met het project ‘Vitaliteit’ begonnen.
• Meepraten over veranderingen in ondersteuningsplan. Hiervoor heeft 

Maeyke hiem geïnvesteerd in het ontwikkelen van een ondersteunings-
planscholing. Hier hebben negentig begeleiders aan meegedaan. Daarnaast 
worden cliënten vanaf 2017 vier maal per jaar betrokken bij het gesprek over 
hun ondersteuningsplan. 

• Over moeilijke dingen met de begeleiders praten. Hiervoor heeft Maeykehiem 
meer gedragsdeskundigen aangetrokken, zodat begeleiders worden onder-
steund worden om samen met de cliënt deze gesprekken te kunnen voeren. 
Er zijn ook workshops gegeven over de ‘Driehoeks-kunde’ (cliënt, verwant en 
begeleider). Een aantal teams gaat zich hier verder in scholen.

Wat hebben we geleerd?
Met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder cliënten gaat Maeyke-
hiem aan de slag. Bij de uitvoering van het onderzoek bleek dat de gehanteerde 
methode niet past bij de ontwikkeling van Maeykehiem. De methode sloot niet 
aan bij de beleving van de cliënt en zijn of haar verwanten. Daarom hebben we 
gekeken hoe we dat kunnen verbeteren. In 2018 gaan we samen met cliënten, 
verwanten en medewerkers kijken welke methode hiervoor het beste kan wor-
den ingezet. Hierbij vinden we het belangrijk dat de cliënt gehoord wordt en dat 
hij en/of zijn verwanten kan vertellen wat hij belangrijk vindt.

3b. Bespreking persoonlijk ondersteuningsplan

Om goede ondersteuning en zorg te kunnen bieden, is het belangrijk om de 
ontwikkeling van de cliënt te blijven volgen. Daarbij is het van belang om samen 
met de cliënt en diens verwanten in gesprek te zijn over de geleverde onder-
steuning en zorg. Met die reden vindt er minimaal elk jaar een gesprek met 
de cliënt en/of verwant plaats over de ontwikkeling en het persoonlijk onder-
steunings plan.

Wat hebben we gedaan?
De kwaliteit van de gesprekken wordt gewaarborgd doordat aan iedereen die 
betrokken is bij de zorg, om zijn of haar mening wordt gevraagd. Bij de gesprek-
ken zijn in ieder geval de cliënt/verwant, de begeleider, de gedragsdeskundige 
en de cliëntcoördinator aanwezig. Op organisatieniveau heeft Maeykehiem geen 
zicht op de kwaliteit van de gesprekken. Maeykehiem beschikt wel over informa-
tie die iets zegt over de randvoorwaarden. Zo moeten vele wisselingen binnen 
een team zo veel mogelijk worden voorkomen.
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Maeykehiem heeft een onderzoek uitgevoerd om te toetsen hoe het proces om 
het persoonlijk ondersteuningsplan gaat:

• Het % cliënten met een getekende dienstverleningsovereenkomst 99%
• Het % cliënten met een actueel persoonlijk ondersteuningsplan 99%
• Het % cliënten dat in 2017 een gesprek over het ondersteuningsplan 

heeft gehad
99%

Bij de evaluatie is een aantal bevindingen direct opgepakt: 

• Inloopspreekuren: begeleiders kunnen op deze manier meer informatie halen 
over het proces rondom het persoonlijk ondersteuningsplan.

• Het proces rondom het ondersteuningsplan wordt in het trimestergesprek 
besproken met de manager.

• Uit de evaluatie kwam verder naar voren dat de nachtdienst niet altijd op de 
hoogte was van relevante informatie uit het ondersteuningsplan. Deze infor-
matie is nu ook voor de nachtdienst beschikbaar.

Hieronder een aantal uitspraken van cliënten over het 
ondersteunings plangesprek: 

• ‘Ik durf niet alles te zeggen, want dan ben ik bang dat ik naar mijn kamer 
wordt gestuurd. Meestal omdat ik dan boos word.’ 

• ‘Ik lust geen melk, tomaat en ei, dit hoef ik niet te eten. Het staat ook in 
mijn ondersteuningsplan.’ 

• ‘Ik ken de vragenlijst op de computer niet, maar ik heb altijd een 
gesprekje met een begeleider over hoe het met me gaat.’ 

• ‘Ik vind de vragenlijst op de computer erg lastig en daarom vul ik deze in 
met heit en mem.’ 

• ‘We mogen zelf doelen aan geven waar we aan willen werken.’

Uitspraken van verwanten over het ondersteuningsplangesprek: 

• ‘Ik ben tevreden over de wijze van bespreken van het ondersteunings-
plan. Het is heel goed, duidelijk en overzichtelijk en doeltreffend.’ 

• ‘De vragenlijst van het ondersteuningsplan geven een goed beeld van 
wie de cliënt is en behandelen veel aspecten.’ 

• ‘De vragenlijst van het ondersteuningsplan vind ik te uitgebreid, som-
mige onderwerpen komen vaker aan bod.’



20Maeykehiem kwaliteitsrapport 2017

Wat hebben we geleerd?
We hebben geleerd dat we er vooral voor moeten zorgen dat de gesprekken 
regelmatig blijven plaatsvinden en dat de kwaliteit van de besprekingen goed 
is. De informatie in onze systemen moet kloppen. Maeykehiem probeert de 
begeleiders maximaal te ondersteunen in het voeren van goede gesprekken. 
Zo is er een gesprekswaaier ontwikkeld welke handvaten biedt in de gesprekken. 
Hier staan thema’s op vermeld met steekwoorden welke onderwerp van gesprek 
kunnen zijn. Uit de opmerkingen van cliënten en verwanten blijkt dat we op de 
goede weg zijn, maar dat we oog moeten blijven houden voor de ervaringen van 
elke cliënt en verwant.

3c. Droomsessie(s)

Vanuit een van de zelfstandige teams is het initiatief ontstaan om droomsessies 
te organiseren met cliënten, verwanten en begeleiders. Door het maken van 
schilderijen zijn de dromen verteld. Op die manier wilde het team in kaart bren-
gen welke verbeterpunten er zijn. Dit initiatief past goed in de ontwikkeling naar 
zelfstandige teams en is een mooie manier om te met elkaar te reflecteren.

Wat hebben we gedaan?
Tijdens de eerste droomsessie die in 2017 plaatsvond binnen het team van 
Bouwen 29, werd de volgende vraag gesteld: ‘Als je over twee jaar hier terug-
komt, wat is er dan anders?’ Daarna konden verwanten en begeleiders zonder 
grenzen aangeven wat ze wilden. De reacties varieerden van ‘dan is er een 
jacuzzi in de tuin’ tot ‘lekkerdere koffie’. Uit de inventarisatie van de wensen blijkt 
dat de ouders vooral twee thema’s belangrijk vinden: 

• de invulling van de vrije tijd;
• het verbeteren van de communicatie naar ouders.

De droomsessie heeft de volgende maatregelen opgeleverd: 

• Vrije tijd: een aantal ouders sprak hun zorgen uit over de weekenden. Zij 
dachten dat wanneer zij hun kind niet ophaalden, er niets werd ondernomen. 
Daarom wilden de ouders graag zien dat er extra tijd zou worden vrijgemaakt 
voor het ondernemen van leuke activiteiten. Als actiepunt kwamen ouders in 
een weekend onderzoeken wat er aan spelmateriaal was. Men kwam er achter 
dat er al veel werd ondernomen met de cliënten. Ook is er gekeken naar het 
urenbudget. Daaruit bleek dat er ruimte was voor een extra zorgassistent voor 
vier dagen per week. Begeleiders hebben zich bovendien gerealiseerd dat het 
helpt om ouders sneller te benaderen.

• Verbeteren communicatie: om de communicatie te verbeteren, kwam het 
team met het initiatief om mee te doen aan de pilot voor het Cliëntenportaal 
en aan de pilot bij het project De Digitale Huiskamer. Ook is er een nieuwsbrief 
vanuit de organisatie opgesteld om de communicatie verder te verbeteren.

Wat hebben we geleerd?
We hebben geleerd dat de droomsessies het gesprek tussen cliënten, begelei-
ders en verwanten vergroot. Dat we elkaar beter begrijpen en dat we samen 
problemen beter kunnen oplossen. Daarnaast hebben we geleerd dat je een 
sessie als deze pas kan uitvoeren als het team taakvolwassen is. Tijdens een 
droom sessie ontvang je ook negatieve respons en dit moet je als team kunnen 
dragen. Ook is het belangrijk dat de ouders/verwanten de droomsessie dragen, 
omdat zij daarmee andere ouders motiveren. 
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3d. Medezeggenschap

Bij Maeykehiem wordt op drie niveaus gewerkt aan medezeggenschap. Er is 
individuele medezeggenschap: bijvoorbeeld beschrijven van het ondersteu-
ningsplan samen met de cliënt en verwanten. Daarnaast is er medezeggenschap 
op groepsniveau: zoals de genoemde droomsessies. Als laatste is er de mede-
zeggen schap op organisatieniveau. Hiervoor heeft Maeykehiem een Cliënten-
raad (verwanten) en een Cliëntenplatform (cliënten) voor. Deze twee vormen de 
medezeggenschap van Maeykehiem. 

Cliëntenplatform

In 2017 is er door het Cliëntenplatform hard gewerkt om meer en eerder mee te 
praten over bepaalde onderwerpen. Er zijn verschillende bijeenkomsten geor-
ganiseerd met de Cliëntenraad, de bestuurder en het Cliëntenplatform. Dit heeft 
geleid dat het Cliëntenplatform vaker en eerder wordt betrokken bij onder-
werpen. In 2017 heeft het Cliëntenplatform over de volgende onderwerpen 
meegepraat: 

• De verkeersveiligheid op het terrein aan de Bouwen in Sint Nicolaasga. 
• Het zelf kunnen koken bij de appartementen in Langweer.
• De plannen over de herindeling op het terrein in Sint Nicolaasga.
• Het wegtreintje (Joepie) van Maeykehiem.

Het Cliëntenplatform is blij met de ontwikkeling, maar de komende tijd willen 
ze samen met de bestuurder en de Cliëntenraad onderzoeken hoe de formele 
medezeggenschap door het Cliëntenplatform kan worden georganiseerd. Het 
Cliëntenplatform komt ongeveer tien keer per jaar bij elkaar en nodigt soms 
de bestuurder of een manager uit afhankelijk van het onderwerp. Indien nodig 
worden er afspraken gemaakt voor een overleg met één of twee leden van het 
platform als een situatie dit vraagt.

Cliëntenraad

De formele medezeggenschap wordt nu vormgegeven door de Cliëntenraad. 
In 2017 heeft de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan 
Maeykehiem over de volgende onderwerpen: 

• Advies aan te stellen zorgmanager.
• Jaarverslag en jaarrekening 2016.
• Jaarplan en begroting 2018.
• Visie en beleid ‘Eten en drinken is zorg’.
• Implementatie landelijke kwaliteitskader VG-sector en stoppen met HKZ-

certificering.
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Leonie en haar moeder 
Eeke Maters 
‘We willen voor haar het beste uit het leven halen’

Leonie Maters is 24 jaar en woont binnen de besloten woongroep 
in Langweer. Zelf vertellen hoe het met haar gaat, is niet mogelijk. 
Leonie heeft het verstandelijk vermogen van iemand van negentien 
maanden en ze is autistisch. Wie wil weten hoe Leonie zich voelt, 
moet kijken naar hoe ze reageert. Is ze rustig en lacht ze, dan weet 
je dat het goed met haar gaat. Moeder Eeke Maters vertelt over de 
begeleiding, zorg en behandeling die haar dochter krijgt vanuit 
Maeykehiem. ‘We willen voor haar het maximale uit het leven halen.’ 

Moeder Eeke is vandaag over van Ameland, het eiland waar Leonie tot haar vijfde 
jaar heeft gewoond. Ze heeft een stapel nieuwe, kleurrijke kleding voor haar 
dochter meegenomen. Ze heeft het gekocht in de winkel op het eiland ‘waar 
je mooie spullen kunt kopen, want Leonie verdient het beste’. Dat Leonie nog 
binding heeft met Ameland, verraadt haar zit- en slaapkamer. Daar hangen foto’s 
van de duinen, de zee en de bekende rood-witte vuurtoren. “Al heb ik die daar 
opgehangen”, zegt moeder Eeke. “Leonie heeft niet kunnen aangeven dat ze de 
foto’s ook zelf graag wilde.” 

De kamer van Leonie is verder sober ingericht. “Bewust. Samen met het team 
hebben we besloten haar kamer prikkelarm te houden. Als er weinig staat, is er 
minder dat haar prikkelt en frustreert. Als Leonie overprikkeld raakt, dan gaat ze 
dingen stuk maken. We werken er hard aan om met elkaar grip te krijgen op de 

Interview
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omgeving die haar zo beïnvloedt.” Wonderbaarlijk genoeg 
zijn de meeste foto’s van Ameland nog in tact. Alleen het 
beeld met de zomerse zee en duinen vertoont wat krasjes. 
“Op de achterkant staat een winterbeeld van Ameland. Zo 
beleeft Leonie alle seizoenen bij ons mee.”

Mooi en veilige woonomgeving

Als Eeke eerlijk is, dan had ze de kamer van haar dochter 
graag anders ingericht, maar ze weet dat het niet anders 
kan. Over de verdere woonomgeving van haar dochter is 
ze tevreden. “Er is gelukkig een tweede huiskamer bijgeko-
men. Dat was belangrijk, want alle bewoners in één huiska-
mer zorgden voor te veel onrust. Verder is het hier prima. 
Er is een mooie tuin, er is een zandbak, een waterbak en 
het dorp Langweer is fantastisch. De bewoners kunnen 
vanuit hier, onder begeleiding, een heel mooie wandeling 
maken.” 

Eeke vertelt dat ze ook om een andere reden bewust voor 
de woongroep in Langweer heeft gekozen. “Hier zijn de 
deuren afgesloten van de buitenwereld. Dat is bij Leonie 
echt nodig, anders gaat ze er vandoor. Als ze buiten zou 
komen, dan loopt ze zonder te kijken zo de weg op. Dat ze 
hier niet zomaar weg kan, is een stukje ingebouwde veilig-
heid.”

Dat veilige gevoel was ook een van de redenen waarom 
de ouders van Leonie zes jaar geleden kozen voor Maeyke-
hiem. “Het is niet bij ons om de hoek, maar we wilden heel 
bewust Leonie laten wonen bij een kleine zorgorganisatie, 

waar de lijnen kort zijn en haar veiligheid wordt geborgd.” 
Van die korte lijnen wordt geprofiteerd, stelt Eeke. “We 
worden als familie erg betrokken bij haar leven én haar 
ontwikkeling. Al vinden we wel dat er nu pas weer rust 
komt binnen de woongroep. Er zijn de laatste jaren erg 
veel wisselingen geweest in het team en ook op manage-
mentniveau. Pas nu komen ze beter aan behandelen toe.”

Onderzoek naar prikkels

Eeke vertelt dat er onlangs bijvoorbeeld met elkaar is 
besloten onderzoek te laten doen naar de sensorische 
informatieverwerking van Leonie. “We weten namelijk 
nog steeds niet waardoor ze nu precies wordt geprikkeld. 
Misschien is het een bepaalde geur, geluid of aanraking. 
Als we dat in kaart kunnen brengen, dan kunnen we meer 
voorkomen dat ze overprikkeld raakt. Het behandelteam 
van Leonie is met het voorstel gekomen om haar zintuige-
lijke prikkels te onderzoeken. Ik vind dat echt een goede 
zaak. Het past precies bij wie wij zelf zijn. Ook wij willen 
blijven zoeken naar een verdere verbetering van het leven 
van Leonie, zonder dat we prestatiegericht worden.”

Het team rondom Leonie noemt Eeke ‘betrokken’. “Het is 
een geweldige team, alleen zit nog steeds niet iedereen 
op zijn plek. Want vergis je niet, dit is niet de makkelijkste 
doelgroep om mee te werken. Je moet kunnen werken met 
bewoners met een verstandelijke beperking en onbegre-
pen gedrag. Als je als medewerker bij Leonie niet aan haar 
voorwaarden voldoet, dan kan ze heel lastig en soms zelfs 
agressief worden. Daar moet je tegen bestand zijn. Ik vind 
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dan ook dat er vanuit ons als ouders, maar zeker ook vanuit 
de organisatie voortdurend kritisch naar de begeleiding 
moet worden gekeken. Dat moet een continu proces zijn. 
Ook een goede samenwerking met de behandelend arts 
is cruciaal. Ik betreur het echt dat de neuropsycholoog 
en de neuropsychiater niet meer samenwerken. Dat ging 
zo goed en cliënten als Leonie vragen om een bijzondere 
expertise op het gebied van verstandelijke en lichamelijke 
beperking.” 

Dagbesteding

Over het team van de dagbesteding Bouwen 35 in Sint 
Nicolaasga waar Leonie doordeweeks naartoe gaat, is Eeke 
tevreden. “De dagbesteding is opgeknapt en dat is prettig. 
De inrichting is vrolijker geworden en er zijn meer activitei-
ten. De nieuwe zandbak, evenwichtsbalk en gymnastiek-
toestel zijn voor Leonie aanwinsten. De snoezelkamer op 
de dagbesteding doet haar ook goed. Hier in Langweer, 
hebben ze ook een snoezelkamer, maar daar kan ze helaas 
alleen naartoe met begeleiding.”

Ook voor de invulling van haar vrije tijd is Leonie volledig 
afhankelijk van haar begeleiders, haar ouders en haar twee 
vaste vrijwilligers. “Er zijn gelukkig genoeg mensen die 
met haar kunnen wandelen. Een van de vrijwilligers neemt 
haar daarnaast elke week mee zwemmen. Ze heeft ook 
elke week therapiezwemles en ze krijgt muziektherapie. 
Zowel zwemmen als muziek luisteren, beïnvloeden haar 
positief: ze wordt zo rustig. Leonie komt verder elke twee 
weken naar ons toe op Ameland. Een taxi brengt haar naar 

Holwerd. Zonder begeleider, want van autorijden wordt ze 
ook rustig. Ik wacht haar op om met de veerboot naar huis 
te gaan. In de zomer halen we haar op en gaan we op pad 
met onze boot die in Sint Nicolaasga ligt.”

Genieten van eten maken

Als Leonie thuis op Ameland is, is een van de dingen waar 
ze duidelijk van geniet: het kijken naar het bereiden van 
het avondeten. “Ze komt dan zelfs helpen. Ze zet bijvoor-
beeld de kraan open en dicht.” Eeke vindt het een goede 
ontwikkeling dat binnen de woongroep op termijn ook af 
en toe gekookt gaat worden. “Voor haar zijn de geuren en 
de handelingen in de keuken een heel positieve ervaring – 
en als ze dan kan helpen, is dat natuurlijk ook fantastisch. 
Al moeten de bewoners wel allemaal heel goed worden 
begeleid, om risico’s op ongelukjes te voorkomen. We 
hopen dat ze door de andere manier van de avondmaal 
bereiden beter gaat eten. Een goede smaak van het eten, 
een positief eetmoment, kan haar helpen. Wat dat betreft 
zien we sowieso veel verbetering bij Leonie. Haar gedrag 
blijft grillig, maar ze is rustiger en maakt contact. Die 
verandering is een beloning voor ons. Net als dat ze mij net 
‘mama’ noemde toen ik binnenkwam. Dat heeft ze vroeger 
nooit gedaan.”
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Ontwikkeling van de medewerkers4
Maeykehiem vindt het belangrijk om te investeren in de ontwikke-
ling van medewerkers. De ontwikkeling van de zelfstandige 
teams vraagt dat we als organisatie dit proces blijven begeleiden. 
Maeykehiem heeft in 2017 sterrolhouders (taakhouders) binnen de 
teams ingesteld op de gebieden cliënt en netwerk, leefomgeving, 
kwaliteit, personeel en bedrijfsvoering. Hierbij is het belangrijk 
dat teams leren reflecteren (leren van hun eigen ervaringen). Deze 
kennis helpt hen bij het voeren van de trimestergesprekken met de 
managers. Bij dit hele proces is het belangrijk om de mate van de 
medewerkerstevredenheid te blijven meten.

4a. Medewerkerstevredenheid 

Door middel van het uitvoeren van een medewerkersonderzoek wil Maeykehiem 
inzicht krijgen in de werkbeleving van haar medewerkers. Door het inzichtelijk 
maken van knelpunten kunnen medewerkers met elkaar de dialoog aangaan, 
zodat zij: 

• met elkaar kunnen werken aan verbetering;
• een volwaardig gesprekspartner worden van het managementteam;
• zelf verantwoordelijk zijn voor verbetering en prioritering;
• en worden ondersteund in hun ontwikkeling naar ‘zelfstandig team’.
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Wat hebben we gedaan?
Alle medewerkers konden het mede-
werkerstevredenheidsonderzoek van 
Effectory invullen. De uitkomsten 
werden per team gebundeld in een 
teamrapportage. Deze is met de 
teamcoaches in de teams besproken. 
Uiteindelijk werden er trotspunten 
per team opgesteld, zoals collega’s, 
ontwikkeling, cliënt gerichtheid, 
samenwerking. Maar ook werd er 
vooral gesproken over verbeterpun-
ten, zoals werkdruk, rolduidelijkheid 
en communiceren. De uitkomsten 
van alle teams zijn gebundeld en 
besproken in een bijeenkomst voor 
alle mede werkers. 

Wat hebben we geleerd?
Als werkgever scoort Maeykehiem 
een 5,8 (benchmark gehandicapten-
zorg: 8,7). Maeykehiem is er veel aan 
gelegen dit cijfer te verbeteren. In de 
toekomst willen wij gaan voor een 8.  
Continuïteit van het management 
is dan ook als behandelstaf nood-
zakelijk. Er is een clustermanager 
aangesteld en de terugkomst van 
twee gedragsdeskundigen is gewaar-
borgd. 

Quotes van medewerkers:

‘We werken met sterrolhouders maar er is veel onduidelijkheid in wat je 
moet doen en wat er van je verwacht wordt door de organisatie.’

‘Door de invoering van zelfstandige teams zijn veel mensen zoekende 
naar hun eigen rol en toegevoegde waarde.’

Conclusies

• Wie is directie/MT (zichtbaarheid)?
• Waardering voor harde werken?
• Vertrouwen (wederzijds)?

• Moeite om de veranderingen 
   bij te houden
• Wat betekent werken in een 
   zelfstandig team?
• Wat is mijn nieuwe rol/functie?

• Hoge collegialiteit
• Teams zijn zoekende in team-
   dynamiek
• Hoe geef je feedback en waarop?

• Verbinding lijkt te missen
• Hoe passen veranderingen bij
   de doelstelling?

• Draagt verandering bij aan cliënt?
• Kan ik bijdragen op mijn manier?

Bron: Maslach & Schaufeli

Hoeveelheid 
werk

Werkdruk

Mate van
rechtvaardig-

heid

Controle

Werksfeer

Waardering

Waarden

• Wie is directie/MT (zichtbaarheid)?
• Waardering voor harde werken?
• Vertrouwen (wederzijds)?

• Moeite om de veranderingen 
   bij te houden
• Wat betekent werken in een 
   zelfstandig team?
• Wat is mijn nieuwe rol/functie?

• Hoge collegialiteit
• Teams zijn zoekende in team-
   dynamiek
• Hoe geef je feedback en waarop?

• Verbinding lijkt te missen
• Hoe passen veranderingen bij
   de doelstelling?

• Draagt verandering bij aan cliënt?
• Kan ik bijdragen op mijn manier?

Bron: Maslach & Schaufeli

Hoeveelheid 
werk

Werkdruk

Mate van
rechtvaardig-

heid

Controle

Werksfeer

Waardering

Waarden



27Maeykehiem kwaliteitsrapport 2017

4b. Ontwikkeling zelfstandige teams

Maeykehiem is in ontwikkeling op het gebied van zelfstandige teams. Met dit 
beleid is in 2016 begonnen. Deze verandering kost veel tijd en daarom is het 
belangrijk om goed te blijven monitoren. De rol van sterrolhouders moet teams 
helpen bij het verdelen van de taken binnen het team.

Wat hebben we gedaan?
Het resultaat bij deze ontwikkeling is wisselend per team. We zien bij diverse 
zelfstandige teams mooie nieuwe initiatieven ontstaan die altijd zijn gericht op 
het verbeteren van de ondersteuning en zorg en de kwaliteit van leven van onze 
cliënten. Deze voorbeelden laten zien dat de zelfstandigheid teams helpt bij het 
verbeteren van de zorg. Voorbeelden van initiatieven die binnen de teams zijn 
ontstaan, zijn onder andere: 

• De Herdenkingsfontein (zie elders in dit rapport)
• De Digitale Huiskamer (zie elders in dit rapport)
• Het Fietslabyrint (zie elders in dit rapport)
• De Tovertafel (gerealiseerd door familieleden van cliënt)
• De interactieve bibliotheek.

Maeykehiem signaleert echter ook dat er voor teams nog veel zaken onduide-
lijk zijn. De kaders (wat moet en wat mag) zijn voor teams niet altijd duidelijk 
(bijvoorbeeld bij financiën, facilitair). Hier lopen de sterrolhouders ook tegen 
aan. Binnen het team is het ook zoeken naar een goede invulling van de sterrol-
houder. Voor managers en teams is het een zoektocht om een goede invulling te 
geven aan de zelfstandigheid van de teams. 

Wat hebben we geleerd?
Uit de zelfstandigheid van de teams komen mooie initiatieven die passen bij de 
bewoners van de groep die het betreft. We zien ook dat alle teams bezig zijn 
zich te ontwikkelen en hun eigen regelruimte benutten. Voor het ene team is 
dat makkelijker dan voor de andere. Dit komt doordat binnen het ene team al 
jaren met elkaar wordt samengewerkt en het andere team anders of opnieuw 
is samengesteld. De zorgmanagers (trimestergesprekken) en de teamcoaches 
(teamreflectie) helpen de teams in hun ontwikkeling en faciliteren daar waar 
nodig. Zo worden er leervragen geïnventariseerd en passende cursussen of 
informatie bijeenkomsten georganiseerd.
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De herdenkingsfontein is een mooi 
voor beeld van een eigen initiatief van 
een van onze zelfstandige teams. In 
Langweer is een gedenkteken geplaatst 
ter nagedachtenis aan bewoners die 
overleden zijn. Dit is een initiatief van 
ouders en het team in Langweer en 

samen met de Stichting Vrienden van Maeykehiem mogelijk gemaakt. Naar aan-
leiding van het overlijden van bewoner Tjeerd Arends groeide de wens om een 
plek te creëren waar cliënten en familieleden een plek hebben om stil te staan bij 
het gemis van een dierbare. Waar ze kunnen gedenken en herdenken.

Wat hebben we gedaan?
De Herdenkingsfontein in Langweer is een mooie plek geworden waar iedereen 
even kan stilstaan bij de degene die ze moeten missen. Bij de Herdenkings-
fontein krijgen gedachten en herinneringen de ruimte krijgen. In de bol van de 
fontein is er plek voor een steen met de naam van een overleden cliënt.

Wat hebben we geleerd?
We leren dat dit soort initiatieven enorm worden gewaardeerd. De fontein zelf 
is een mooie en prettige plek voor onze cliënten en we realiseren ons dat dit 
soort zaken ook heel belangrijk zijn en bijdragen aan rouw- en verlies verwerking. 
Een zelfde soort herdenkingsplek wordt meegenomen in de wensen van de 
herontwikkeling van de hoofdlocatie van Maeykehiem aan de Bouwen in Sint 
Nicolaasga.

4c. Zelfreflectie bij teams

De zelfstandige teams van Maeykehiem zijn nog volop in ontwikkeling. Hierbij 
is het belangrijk dat teams leren van hun eigen ervaringen. Doordat teams leren 
van hun eigen ervaringen kunnen ze de zorg verder verbeteren. Maeykehiem 
heeft verschillende instrumenten ontwikkeld waarmee teams kunnen reflec-
teren, zoals een teamontwikkelmonitor, een persoonlijk ontwikkelplan (Pynter) 
en een werkplekanalyse.

Wat hebben we gedaan?

Werkplekanalyse
Alle teams hebben een werkplekanalyse uitgevoerd. Hiermee is het voor teams 
duidelijk geworden wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. 
Zo is er bij teams bijvoorbeeld kennis over bepaalde ziektebeelden nodig, als het 
syndroom van Down en epilepsie. Ook willen de teams meer weten over ontwik-
kelingspsychologie, verpleegtechnische handelingen, belangrijke competenties 
van medewerkers en toepasbare begeleidingsmethodieken.

Persoonlijk ontwikkelplan
Medewerkers van teams halen feedback op over hun eigen functioneren. Daaruit 
volgt een persoonlijk ontwikkelplan. Al deze plannen worden in het team-
ontwikkel gesprek besproken om samen met elkaar te onderzoeken waar de 
grootste leervragen van het team liggen.

Teamontwikkelmonitor
Daarnaast hebben alle teams een teamontwikkelmonitor ingevuld. Dit instru-
ment geeft een team inzicht in hun ontwikkeling. Op basis van de team-
ontwikkel monitor gaan de teamleden met elkaar in gesprek. Uit de gesprekken is 
op organisatieniveau een opleidingsplan gekomen: Opleidingsplan 2018. 

Voorbeeld teaminitiatief: Herdenkingsfontein
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Uit alles is gebleken dat de teams bezig zijn met: 

• Leer- ontwikkelvragen 
• Versterken van het team
• Functieontwikkeling
• Weerbaarheid bij agressie
• Tiltransfer
• Medicatie-instructie
• Begeleiding bij omgang social media

Wat hebben we geleerd?
We zien dat teams bezig zijn met de eigen ontwikkeling (op team- of individueel 
niveau). Daarnaast zijn er veel leervragen op het gebied van vakinhoudelijke 
ontwikkelingen (LACCS-methodiek, dementie en social media). Wat opvalt, is dat 
er weinig tot geen leervragen zijn die gericht zijn op het voeren van het goede 
gesprek met de cliënt. In 2017 is een eerste droomsessie gehouden en die laat 
zien dat er mooie onderwerpen worden besproken met cliënten en verwanten 
om aan te werken. In 2018 willen we meer droomsessies gaan doen, zie voor-
beeld droomsessie 2017 in dit rapport. We hebben ook gekozen om vanaf 2018 
te gaan werken met ondersteuning op maat. Bij elke vraag die vanuit een team 
wordt gesteld, zoeken we nu naar een passende coach, voorheen maakten we 
gebruik van vaste teamcoaches.

4d. Trimestergesprekken

Maeykehiem is in 2017 begonnen met het voeren van trimestergesprekken tus-
sen de clustermanagers en de zelfstandige teams. De gesprekken geven waarde-
volle informatie per team. De gesprekken vormen het moment voor teams om 
verantwoording af te leggen naar de clustermanager. Het gaat daarbij onder 
meer over het werken als zelfstandige teams, hoe het team zich ontwikkelt en 
hoe de bedeelde rollen (sterrollen) worden opgepakt. 

Wat hebben we gedaan?
Maeykehiem heeft in 2017 twee keer trimestergesprekken gevoerd. De eerste 
keer is met elkaar besproken welke onderwerpen belangrijk zijn. De tweede keer 
is gekeken naar de ontwikkeling van het desbetreffende team.

Wat hebben we geleerd?
Op basis van de trimestergesprekken weten teams zelf heel goed waar ze staan. 
Daarnaast heeft de organisatie door het maken van een trendanalyse helder op 
welke vlakken teams meer ondersteuning nodig hebben. Uit deze analyse blijkt 
dat de voortgang van onderwerpen te maken heeft met verschillende facetten. 
Zo wordt er aangegeven dat: 

• veel wisselingen in het behandelteam de ontwikkeling niet helpt;
• de inzet van de teamcoaches en het management niet altijd afgestemd is op 

de fase van het team;
• en dat er onduidelijkheid is wat betreft de sterrollen en het functiehuis 

(verant woordelijkheden begeleider A, B, C en cliëntcoördinator). 

Het inzicht dat de trimestergesprekken geeft, helpt de organisatie beter haar 
prioriteiten te stellen. Teams geven aan het fijn te vinden meer gefaciliteerd 
te worden. Hiervoor worden in 2018 de teamcoaches anders ingezet. Er wordt 
gekeken naar de vraag van de teams en daarbij wordt gezocht naar een pas-
sende coach, die het team daarbij kan ondersteunen. Maeykehiem vraagt zich 
daarnaast af welke informatie over de voortgang van teams op organisatieniveau 
interessant en nuttig is. Dit is een belangrijk ontwikkelpunt voor de organisatie.
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Meer informatie
Reactie medezeggenschap

Het kwaliteitsrapport is ook voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de 
Cliënten raad van Maeykehiem. In onderstaande links kunt u de reacties van 
beide raden vinden:

> Reactie Ondernemingsraad

> Reactie Cliëntenraad 

> Reactie Cliëntenplatform

Jaarbericht

Naast dit uitgebreide kwaliteitsrapport van Maeykehiem hebben wij ook een 
jaarbericht uitgegeven. Hierin vindt u de hoogtepunten uit dit kwaliteitsrapport, 
inclusief de interviews, en de jaarcijfers over 2017 uit ons jaarverslag. Heeft u het 
jaarbericht niet gekregen en/of wilt u graag een exemplaar? Of heeft u vragen 
over dit Kwaliteitsrapport? Neemt u dan gerust contact met ons op via onder-
staande contactgegevens. 

Stichting Maeykehiem 
Bouwen 17, 8521 KN Sint Nicolaasga 
(0513) 43 38 00 en info@maeykehiem.nl

www.maeykehiem.nl

mailto:info@maeykehiem.nl
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BIJLAGEN
> Reactie Ondernemingsraad

> Reactie Cliëntenraad

> Reactie Cliëntenplatform
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De OR heeft vandaag het kwaliteitsrapport besproken en komt tot de volgende conclusies: 
 
- het rapport is prettig leesbaar, complimenten hiervoor 
- hoe medezeggenschap is geregeld voor medewerkers wordt ietwat gemist, maar dit wordt in het 
volgende rapport meegenomen 
- het kwaliteitsrapport nieuwe stijl is wat de OR betreft geslaagd. We zien met vertrouwen het 
volgende kwaliteitsrapport tegemoet.  
 
Hartelijke groet, 

Hans Gillissen 

namens de OR 
 
 

Reactie Ondernemingsraad



 

Vereniging van Cliënten en Naastbetrokkenen  
 Van Maeykehiem Sint Nicolaasga 

 
Secretariaat: Ph. Hoekstra, p/a Bouwen 17 8521KM Sint Nicolaasga.  

Tel (0513) 677031; e-mail: p.hoekstra29@kpnplanet.nl 

 
 
Van: 'It Roefke’ Bouwen 17 8521KM Sint Nicolaasga. 
21 mei 2018  
 

Vereniging ‘It Roefke’ Sint Nicolaasga, inschrijfnummer KvK Friesland: 40005527 
Het bestuur van 'It Roefke' vervult tevens de functie van Cliëntenraad van Maeykehiem. 

Rabobank rekening 12.47.44.761 t.n.v. Cliëntenvereniging 'It Roefke'   
p/a Bûgel 35, 8465 RW Oudehaske 

 

 
 
Aan: De interim-bestuurder van Maeykehiem 
 
 
 
Onderwerp: Kwaliteitsrapport 2017 Maeykehiem 
 
 
 

Sint Nicolaasga, 21 mei 2018 
Beste bestuurder, beste Raymond,  
 
Met aandacht hebben wij het eerste kwaliteitsrapport 2017 van Maeykehiem gelezen. Alle leden 
van de cliëntenraad hebben het rapport gelezen en in de vergadering van 17 mei jl. met elkaar 
besproken. Het eerste wat opvalt is dat het een prettig leesbaar en aansprekend document is 
voor een brede groep binnen Maeykehiem. Daarnaast is het leuk om te lezen, wat er allemaal 
binnen Maeykehiem gebeurt. Hieronder willen we wat nader in gaan op een aantal zaken die ons 
opvallen. 
 
Het is goed dat Maeykehiem de cliëntenraad heeft betrokken bij de keuze voor de onderwerpen 
die opgenomen moeten worden in het rapport. In het vervolg adviseren wij Maeykehiem om zelf 
met een voorstel voor de diverse onderwerpen te komen die in het kwaliteitsrapport voor die 
periode moeten komen, omdat zijzelf beter weten wat op dat moment belangrijk is en daar 
prioritering in aan kan brengen. Dat kan dan met ons worden besproken. 
 
Er zit veel merkbare informatie in het rapport (Wat er allemaal gebeurd is en hoe mensen de zorg 
ervaren). Dit vindt de Cliëntenraad ook belangrijk. Maar het rapport laat ook zien dat voor 
bepaalde onderwerpen geen meetbare (objectieve) informatie gegeven wordt. De cliëntenraad 
vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen feiten en cijfers aan de ene kant en 
merkbare informatie (ervaringen en belevingen) aan de andere kant. 
 
In het rapport valt het verder op dat Maeykehiem niet overal maatregelen voor getroffen heeft. Bij 
het medewerkerstevredenheidsonderzoek is bijvoorbeeld onduidelijk wat er concreet gebeurd is 
na het onderzoek, of de medewerkers daarbij betrokken zijn geweest en of het nu ook beter is. 
Het kan Maeykehiem helpen om doelen (indicatoren) te stellen zodat de organisatie kan zien of 
het verbeterd is. 
 
Een ander voorbeeld is het zorgondersteuningsplan. Het is mooi om te zien dat Maeykehiem 
geïnvesteerd heeft in de gesprekken en dat die gesprekken ook verbeterd zijn (wordt meer 
geluisterd naar verwant en cliënt). Daarnaast blijft het belangrijk om ook te investeren in 
meetbare informatie over de zorgondersteuningsplannen.  
 
Wij adviseren Maeykehiem dan ook om de resultaten van het rapport te koppelen aan de 
verbetercyclus van de jaarplan(nen) en -verslagen, zodat maatregelen gekoppeld kunnen worden 
aan eerder gestelde doelen. 
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Reactie Cliëntenraad



 

Vereniging van Cliënten en Naastbetrokkenen  
 Van Maeykehiem Sint Nicolaasga 

 
Secretariaat: Ph. Hoekstra, p/a Bouwen 17 8521KM Sint Nicolaasga.  

Tel (0513) 677031; e-mail: p.hoekstra29@kpnplanet.nl 

 
 
Van: 'It Roefke’ Bouwen 17 8521KM Sint Nicolaasga. 
21 mei 2018  
 

Vereniging ‘It Roefke’ Sint Nicolaasga, inschrijfnummer KvK Friesland: 40005527 
Het bestuur van 'It Roefke' vervult tevens de functie van Cliëntenraad van Maeykehiem. 

Rabobank rekening 12.47.44.761 t.n.v. Cliëntenvereniging 'It Roefke'   
p/a Bûgel 35, 8465 RW Oudehaske 

 

In het rapport komen diverse voorbeelden van vrijetijdsbesteding aan bod. Sommige zijn 
succesvol en andere projecten zijn minder goed gelukt. Dit geeft een reëel beeld. Een 
aandachtspunt bij alle activiteiten omtrent vrije tijd, is dat deze activiteiten niet bij iedereen 
bekend zijn. Daarnaast is niet altijd duidelijk welke activiteiten voor welke doelgroepen geschikt 
zijn. 
 
De cijfers over de incidenten in het rapport kunnen op deze manier veel vragen oproepen (zijn de 
aantallen veel, of juist niet?). Wij adviseren om in het vervolg een uitgebreidere analyse op deze 
cijfers te presenteren, zodat lezers een beter beeld krijgen van de inhoud. De cliëntenraad wil 
daar graag over meedenken. De voorbeelden die worden gegeven zijn wel verhelderend. 
 
Over de droomsessie is de cliëntenraad enthousiast al zijn zij niet overal toegepast. Met elkaar 
(verwanten en begeleiders) nadenken over dromen is een leuke manier om samen te kijken hoe 
we kunnen verbeteren. Als ontwikkelpunt wil de cliëntenraad Maeykehiem adviseren om 
verwanten ook te betrekken bij het vervolg. Zijn de projecten en/of maatregelen die genomen zijn 
naar aanleiding van de droomsessies ook daadwerkelijk uitgevoerd. Hebben de maatregelen ook 
gewerkt (zijn dromen uitgekomen)? 
 
Het rapport is een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. De cliëntenraad wil 
komend jaar graag in gesprek blijven met Maeykehiem over de ontwikkelingen zoals die in het 
rapport zijn besproken en kijkt uit naar het volgende rapport. 
 
Met een vriendelijke groet,  
namens de cliëntenraad,  
 
 
 
Hillie van Tuinen – Hornstra, voorzitter. 
 
 
 
Philip Hoekstra, secretaris.  
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Reactie Cliëntenraad (vervolg)
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Beste bestuurder, 
 
In het Cliëntenplatform is op 17 mei het kwaliteitsrapport besproken met alle cliënten die deel 
uitmaken van het Cliëntenplatform. Het Cliëntenplatform geeft aan over het volgende 
kwaliteitsrapport graag mee te denken. Dit kan wanneer aan het Cliëntenplatform al vroeg vragen 
worden gesteld. Zodat ze meer tijd krijgen om te kunnen reageren. Het helpt ook als informatie vaker 
wordt besproken, dan wordt er meer resultaat geboekt. Daarnaast is het goed om korte vragen te 
stellen en hierbij dagelijkse voorbeelden te gebruiken, ter verduidelijking. Het helpt ook als het 
rapport in delen (korte stukken tekst) wordt besproken met het Cliëntenplatform. 
 
Daarnaast geeft het Cliëntenplatform de volgende punten aan: 
 

1) Er moet beter naar elkaar geluisterd worden binnen de organisatie. 
2) Het is goed als er meer begeleiders bij calamiteiten zijn (Veiligheid). 
3) Het is belangrijk dat de noodknop werkt bij een calamiteit, dan kan er beter samengewerkt 

worden. 
4) Niet alle aanwezige (nieuwe) activiteiten zijn bij de cliënten van het Cliëntenplatform 

bekend. Bijvoorbeeld het Fietslabyrint is nu voornamelijk voor cliënten van Bouwen 30/32 en 
voor cliënten die in de gymzaal komen, omdat het Fietslabyrint daar aanwezig is. Maar zou 
voor iedereen toegankelijk moeten zijn.  

5) Om de cliënttevredenheid te onderzoeken wordt door één cliënt gezegd dat hij hier liever 
niet met zijn eigen begeleiders hierover praat, omdat hij bang is dat zijn eigen begeleiders 
boos worden. 
 

Het is het Cliëntenplatform niet gelukt alle onderwerpen van het kwaliteitsrapport te bespreken. 
Voor volgend jaar wil het Cliëntenplatform graag (eerder) meegenomen worden bij het opstellen van 
het kwaliteitsrapport. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Leden van  het Cliëntenplatform 

Reactie Cliëntenplatform
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