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“  
Ineens had ik tranen.  
Ik was trots en blij.
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INLEIDING
Nabijheid en verbinding in een roerig jaar

Maeykehiem maakt in 2018 een turbulent jaar door. Er was veel bestuurlijke onrust en 
de financiële situatie van Maeykehiem was zorgelijk. Deze onrust speelde al langer, 
en manifesteerde zich in 2018. Dit heeft veel tijd en energie gekost van de mede
werkers. Ik ben er trots op dat ik, als nieuwe bestuurder, zulke mooie voorbeelden van 
kwaliteit van zorg aan u kan presenteren in dit kwaliteitsrapport. De medewerkers 
van Maeykehiem hebben zich, ondanks alle onrust, met hart en ziel ingezet voor 
onze cliënten. Dat is een groot compliment waard. Dat compliment geldt ook voor de 
vrijwilligers, zij zijn van grote waarde voor onze cliënten en voor onze organisatie en 
hebben in 2018 weer een belangrijke rol vervuld. 

Bij mijn komst heb ik met veel mede
werkers gesproken. Ze vertelden mij 
mooie verhalen over de cliënten en 
medewerkers van Maeykehiem en over 
de betrokkenheid bij de organisatie. 
En ze deelden hun zorgen over de 
toekomst, de onrust en de continuïteit. 
“Medewerkers krijgen door de nieuwe 
vaste bestuurder weer vertrouwen in 
de toekomst, het is een goed begin 
en geeft zicht op perspectief”, ver
telt Marije Wijnja, cliëntadviseur bij 
Maeykehiem. We kijken weer vooruit. 
Het zal niet altijd makkelijk zijn en we 
komen vast uitdagingen tegen. Maar we 
gaan er voor. 

Er is in 2018 stevig gestuurd op de inzet van uren in relatie tot het beschikbare budget. 
Dit was niet altijd leuk. Het heeft mensen persoonlijk geraakt in hun werksituatie. Dit 
heeft veel impact gehad. En toch zag iedereen dat maatregelen nodig waren, en was 
er in de aanpak oog voor het borgen van de kwaliteit van zorg. Alle maatregelen heb
ben er toe geleid dat Maeykehiem het jaar financieel goed heeft kunnen afsluiten. 

We hebben ingezet op verbinding en nabijheid van het management en de bestuur
der. Er zijn teamleiders gekomen, om deze nabijheid te bieden. Meerdere keren per 
jaar worden bijeenkomsten georganiseerd waarin medewerkers kunnen meedenken 
over plannen, of hun stem kunnen laten horen. Zo ook over dit kwaliteitsrapport. Het 
rapport is tot stand gekomen met medewerking van vele medewerkers. 

Een van de mooie voorbeelden gaat over Ivo. Ivo heeft een certificaat behaald voor het rijden op de golfkar. 
Daar is hij trots op: “ineens had ik tranen, ik was trots en blij”. Ook ik ben trots op Ivo. Hij staat symbool voor alle 
mooie successen die we in 2018 hebben behaald. 
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Er staan mooie voorbeelden en opbouwende kritische geluiden in over hoe we 
met elkaar werken aan de kwaliteit van zorg. Het gaat over vinken en vonken: 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. In het rapport wordt duidelijk dat er meer
dere verbeterpunten zijn om de kwaliteit van zorg te versterken. Ook wordt zichtbaar 
dat niet alle aandachts punten uit het rapport van 2017 zijn gerealiseerd. Dit heeft 
alles te maken met de bestuurlijke en financiële perikelen. Daarnaast laat het rapport 
ook zien dat er een mooie basis ligt waarop we voort kunnen bouwen. Er wordt veel 
goeds gedaan voor en met de cliënten. Een kwaliteitsslag zit vaak in samenvoegen 
en verbinden van zaken. Dat is waar we aan werken. Het was mooi om te zien dat in 
de kwaliteitsbijeenkomst de positieve toon overheerste. De trots op Maeykehiem is 
groot. 

Eind 2018 en in 2019 staat de blik weer vooruit. En bouwen we samen aan een mooie 
toekomst voor Maeykehiem. Met hart & ziel, verbindend en ondernemend, en natuur
lijk ook op z’n Fries. 

Trijn van der Meulen  
bestuurder Maeykehiem 

Maeykehiem is er voor alle kinderen, jongeren en volwassenen met 
een verstandelijke beperking in het zuidwesten van de provincie 
Friesland. Maeykehiem biedt een huis van thuis, creatieve dagbesteding, 
begeleiding vanaf de zijlijn en gespecialiseerde zorg aan cliënten met 
epilepsie. Dit doen we: 

Met hart en ziel Verbindend Ondernemend Fries
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Reflectie in de praktijk 
Wat is er mooier dan de input voor een reflectierapport verzamelen door middel van reflectie? Dat is wat we 
gedaan hebben bij Maeykehiem. We zijn het proces gestart met een inspiratiebijeenkomst over de bedoe
ling van het kwaliteitsrapport. Twee externe sprekers hebben ons meegenomen in de achtergrond en het 
doel van het kwaliteitsrapport. Vervolgens zijn 40 medewerkers in groepen in gesprek gegaan over hun 
reflectiemoment van 2018: een succesmoment, een baalmoment of een leermoment. Aan de hand van deze 
mooie verhalen is het kwaliteitsrapport opgesteld. Er zijn interviews gehouden, documenten geraadpleegd 
en cijfers verzameld. Dit heeft geleid tot een conceptrapport dat op een reflectieavond met Cliënten
platform, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, MT, teamleiders, een aantal medewerkers en Raad van toezicht 
is besproken. De kwantitatieve gegevens, aangevuld met verhalen en foto’s, maken het samen tot een mooi 
leesbaar en herkenbaar rapport. We kregen concrete inhoudelijke aanvullingen en verbetervoorstellen voor 
het rapport. Zodat het nog beter weergeeft hoe Maeykehiem in 2018 heeft gewerkt aan het leveren van 
kwaliteit van zorg, dat wat er goed gaat en dat wat verbeterd kan worden. Wees ambitieus en realistisch, was 
het advies dat die avond werd gegeven.

Daarnaast heeft een externe visitatie plaatsgevonden met collegaorganisatie OlmenEs. Samen met de 
beide bestuurders en een afvaardiging van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en medewerkers van beide 
organisaties zijn we in gesprek gegaan over het kwaliteitsrapport van Maeykehiem. Is het duidelijk? Geeft het 
een volledig beeld? Wat valt in positieve zin op en welke aandachtspunten wil men ons meegeven? Allemaal 
vragen die aan bod kwamen. Deze visitatie was heel waardevol. OlmenEs gaf ons feedback en aanbevelin
gen die we deels hebben gebruikt voor aanscherping van dit kwaliteitsrapport. Andere aandachtspunten 
nemen we mee naar het rapport voor 2019. We ontvingen complimenten over de openheid en het trans
parant zijn. Dat het niet altijd makkelijk is en is geweest, was ook voor hen zichtbaar. Dan is het fijn om hier 
samen bij stil te staan. En het ook te hebben over wat goed gaat en daar complimenten over te ontvangen. 
Bijvoorbeeld de complimenten voor de weerbaarheid en inzet van de medewerkers van Maeykehiem onder 
lastige omstandigheden, of voor de ruimte die we binnen Maeykehiem nemen om met elkaar te reflecteren. 
Blijf medewerkers goed meenemen in de veranderingen, zorg voor rolverduidelijking en procesafspraken en 
stel reële en haalbare doelen, gaf men ons terug.

De uitkomsten van beide bijeenkomsten zijn verwerkt in het rapport. Het rapport geldt voor de hele organi
satie, we maken daarbij geen onderscheid tussen cliënten die vallen onder de Wlz, de Wmo of de Jeugdwet. 
De hoofdpunten van het kwaliteitsrapport zijn verwerkt in een film voor de cliënten van Maeykehiem.

“ 
Wij zijn, als broer en schoonzus, tevreden 
over Maeykehiem. Er wordt naar ons 
geluisterd en zo nodig naar een oplossing 
gezocht. Alles in goed overleg!

Bron: Cliënttevredenheidsonderzoek 2018
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De kwaliteit van het zorgproces rond de 
individuele cliënt

THEMA 1

Bij Maeykehiem staat centraal dat elk mens zo ‘normaal mogelijk’ kan deelnemen aan de 
maatschappij met de ‘bijzondere’ ondersteuning, begeleiding, zorg en behandeling die 
hij of zij daarbij nodig heeft. Met die reden kijken we verder dan iemands (verstandelijke) 
beperking. We brengen in beeld wat iemands persoonlijke wensen en universele 
behoeften zijn. Dat doen we samen met de cliënt en zijn of haar verwanten of wettelijk 
vertegenwoordigers. Op die manier gaan we met elkaar een onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie aan met als doel altijd het beste resultaat voor de cliënt.

Gesprek: hoe gaat het met jou? 

Maeykehiem kent een procedure voor het ondersteuningsplan. 
Het ondersteuningsplan wordt in Plancare opgesteld. Voor 
iedere cliënt vindt jaarlijks een ondersteuningsplangesprek 
plaats en wordt het ondersteuningsplan geactualiseerd. Het 
uitgangspunt is dat bij de gesprekken een cliënt of verwant 
aanwezig is, de cliëntcoördinator en een gedragsdeskundige. 

Waar voorheen het ondersteuningsplan leidend was in de 
jaarlijkse gesprekken met verwanten, zet Maeykehiem nu in 
op gesprekken die gaan over het leven en het welbevinden 
van de cliënt. Niet het plan is leidend, maar de cliënt. Er is 
een gesprekswaaier ontwikkeld, gebaseerd op domeinen 
van kwaliteit van bestaan van Schalock. Deze waaier bevat 
tips en gespreksonderwerpen. Het is een hulpmiddel om alle 
levensdomeinen aan bod te laten komen tijdens het onder
steuningsplangesprek. De uitkomsten van het gesprek worden 
vastgelegd in het ondersteuningsplan in Plancare. Daarbij is 
ook specifiek aandacht voor de cliëntrisico’s en de omgang 
met deze risico’s. Deze worden met behulp van de Pythiaroos 
en de risicokaart inzichtelijk gemaakt. 

De cliëntcoördinatoren zijn enthousiast over de werkwijze van 
het ondersteuningsplangesprek. Ze zijn of worden allemaal 
getraind om de gesprekken volgens de nieuwe werkwijze te 
voeren. Het geeft veel meer ruimte om het gesprek echt met of 
over de cliënt te voeren. Er komen zaken naar voren, die eerder 
niet aan bod kwamen. 

Domeinen van Schalock

• Emotioneel welbevinden
• Interpersoonlijke relaties 
• Materieel welbevinden 
• Persoonlijke ontplooiing 
• Lichamelijk welbevinden
• Zelfbepaling 
• Sociale inclusie / erbij horen
• Rechten
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Geef Hennie een mooie oude dag

“‘Geef Hennie een mooie oude dag’. Dat was de vraag van 
haar broers en zussen, toen Hennie hier anderhalf jaar geleden 
kwam wonen. Hennie woonde in een andere instelling. Een 
orthopedagoog, cliëntadviseur, cliëntcoördinator en ik zijn 
haar daar gaan observeren. We wisten al snel: zij past in onze 
groep. 

Hennies mobiliteit ging erg achteruit en er werd een stalift 
geadviseerd. Die overdracht hebben we als leidraad genomen, 
maar we zijn Hennie ook opnieuw gaan bekijken. Wat kan 
Hennie wel en wat niet? En waar kunnen we haar nog prikke
len met lopen? Soms lukt het bijvoorbeeld ’s middags niet, 
maar ’s avonds wel. Hennie werd na haar komst vrij snel ziek. 
Dat maakte dat we terug zijn gegaan naar de basis. We bieden 
veel rust en kijken hoe de dag gaat. Hennie had een druk leven, 
maar hier hoeft niets meer. Is ze na een ochtend dagbesteding 
moe, dan kan ze een uurtje gaan slapen. We zagen haar ont
spannen. Die rust en goed kijken maken dat Hennie maar soms 
een stalift nodig heeft. 

En die aanpak werkt naar twee kanten. Hennie straalt als je er 
aan komt, geniet van uitstapjes en reageert heel leuk op ons 
en op andere bewoners. Ze geeft enorm veel terug.” 

Ingrid Boonstra, begeleider B

Het draait nu om de vraag: hoe gaat het met jou of met uw kind of verwant? Wat gaat 
goed en wat kan beter? En waar werken we het komende jaar aan? Waar mogelijk is 
de cliënt bij het gesprek aanwezig. Waar dat niet kan, zoeken cliëntcoördinatoren naar 
andere vormen van betrokkenheid van de cliënt bij zijn of haar ondersteuningsplan. 
Bijvoorbeeld door vooraf het gesprek met de cliënt voor te bereiden. Of door gebruik 
te maken van de website www.mijnondersteuningsplan.nl. 

Door het tekort aan gedragsdeskundigen zijn er in 2018 ook gesprekken gevoerd 
zonder gedragsdeskundige. Ook verschuivingen binnen de groep cliënt coördinatoren 
zijn van invloed geweest op het tijdig evalueren of het correct vastleggen van de 
evaluaties. 

http://www.mijnondersteuningsplan.nl
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“Het wonder van St. Nyk geschiedde.” Zo vat Theo van der Werf 
de verhuizing van zijn zus Hennie naar Maeykehiem samen. 
Hennie is in de zeventig en woonde al vanaf haar vijftiende bij 
een andere instelling in Gelderland. “Zij moest daar uit haar 
oude vertrouwde groep en verhuizen naar een andere locatie. 
Omdat Hennie minder mobiel werd moest ze gebruik gaan 
maken van een stalift. Het beleid is daar dat de inzet van hulp
middelen bepaalt waar een cliënt komt te wonen.

De hele gang van zaken beviel ons niet, wij zijn verder gaan 
kijken en kwamen uit bij Maeykehiem. De kleinschaligheid en 
de menselijke maat spraken ons meteen aan. Wat ik geweldig 
vond: de mobiliteit van Hennie is hier nooit een probleem 
geweest. Er wordt goed gekeken naar de cliënt en ze kwamen 
tot de conclusie dat een stalift voor Hennie nog niet zo aan 
de orde is. Ze stimuleren wat lukt en helpen waar nodig. Die 
ruimte en aandacht is essentieel. Het zorgbeleid is gebouwd 
rondom de groepen en cliënten, niet andersom. Door de 
kleinschaligheid is het ook gemakkelijker dingen te regelen. 
Ze trekken bijvoorbeeld haar zwempak aan en gaan naar het 
zwembad om de hoek. Dat bewegen helpt Hennie.

Als Friezin doet de Friese buitenlucht Hennie ook goed, het 
voelde vanaf het begin als thuiskomen. En het spreekt mij aan 
dat haar groep mooi heterogeen is, net zoals in een gezin zijn 
er verschillen in niveau en karakter. Hennie is een blij mens, dat 
merken we elke keer als we als broers en zussen met haar op 
pad gaan. Ze is hier helemaal op haar plek.” 

Theo van der Werf, broer van cliënt Hennie

“ 
Hennie is een blij mens, dat merken we elke keer  
als we als broers en zussen met haar op pad gaan.  
Ze is hier helemaal op haar plek.
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Kerngegevens 31 december 2018

Aantal cliënten wonen, dagbesteding, werk

In- en uitstroom cliënten in 2018

• Verblijf: 129 cliënten 
• Dagbesteding: 12 cliënten 
• Behandeling individueel: 6 cliënten
• VPT: 1 cliënt
• MPT: 3 cliënten 

PGB

WMO

WLZ

14
13

151

178

+ 8

19

- 6

Wachtlijst

Plaatsing van een cliënt vindt plaats na een zorgvuldig plaatsingstraject. 

In 2018 is gestart met een nieuwe werkwijze voor cliënt plaatsing. Er zijn nieuwe cliëntadviseurs benoemd. 
Zij hebben de wachtlijst geactualiseerd. Er is ingezet op het matchen van de cliënten op de wachtlijst met de 
lege plekken. Er wordt voorafgaand aan een plaatsing goed gekeken of een cliënt, met zijn of haar hulpvraag, 
past bij de groep en de begeleiding en zorg die op de groep worden geboden. De gedrags deskundigen 
doen een dossieranalyse. Wekelijks is er een plaatsingsoverleg waarin besluiten worden genomen over de 
plaatsing van cliënten. Het is een proces waarbij zorgvuldigheid en een goede aansluiting van zorgaanbod 
en zorgvraag centraal staan. De cliëntadviseurs hebben regelmatig overleg met partners in het netwerk, 
zoals zorgkantoor, MEE, scholen, gemeenten, zodat meer potentiële cliënten Maeykehiem goed in beeld 
hebben.
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Wonen en werk 

Aantal woningen

Bouwen: 13 woningen

Kerklaan: 2 woningen

Begeleid wonen: 7 woningen

Langweer: 3 woningen

5 appartementen 

1 studiowoning

Sneek: 2 woningen

Lege plekken 4 plekken

Aantal dagbestedingsplaatsen

Bolder: 16 cliënten

Bibliotheek: 10 cliënten

Inducent: 40 cliënten

Servicegroep: 10 cliënten

Drifter: 40 cliënten

Bûterhus (vanaf mei 2018): 6 cliënten

Samenwerking op het gebied van werk en dagbesteding

• Maeykes Bibliotheek
• Maatwurk
• MindUp
• EspecialCare
• Thomashuis
• Talant
• ABC Zorg
• Bascule
• Boerewille
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Een certificaat halen maakt trots

“Een certificaat halen motiveert en maakt trots.” Daarom heeft begeleider Getsje 
Schaap dat bij De Bolder ingevoerd. Het maakt het ook een stuk gemakkelijker om 
lastige klussen onder de knie te krijgen. Een vuilniszak dichtstrikken bijvoorbeeld. 
“Het moet natuurlijk wel een beetje stoer zijn om te doen. Daarom beginnen we met 
een steen, waar je een touw omheen knoopt. Of we oefenen veters strikken en ja, die 
oude schoen mag je dan op tafel zetten. Dat is mooi om te bedenken.

Ivo had van zijn vader al geleerd om heftruck te rijden. Bij ons heeft hij het certificaat 
voor rijden met de golfkar gehaald. Een collega heeft iemand van de ANWB gevraagd 
mee te kijken of hij het goed kon. We kregen een lijst van belangrijke punten. Goed 
opletten als er mensen voor je op de weg lopen bijvoorbeeld. Rijden kon hij al uit
stekend. Op goed vooruitkijken en soms even stilstaan om mensen voor te laten 
hebben we extra geoefend. 

Als je een klus onder de knie hebt word je van harte gefeliciteerd en krijg je een 
certificaat. Daarop staat wat je kunt en hoe. Het leuke is dat cliënten nu zelf met 
voorstellen komen voor een certificaat. Bijvoorbeeld: pony voeren of vogelkooi ver
schonen. Want dat heeft heel veel stappen en dan moet je ook nog zorgen dat die 
vogel niet wegvliegt. Door het certificaat leer je op niveau en dat maakt dat het lukt.”

Getsje Schaap, begeleider 

“ 
Ik heb het aan mijn vrienden 
laten zien en toen had ik ineens 
tranen. Ik was trots. En blij.

Ivo Zijlstra, cliënt

Remmen, gas geven, het raam zemen als het regent, voor
zichtig zijn en goed sturen. Ivo kan het heel goed en daarom 
mag hij de golfkar rijden. Hij heeft er zelfs een certificaat 
voor gehaald. Aan twee vrouwen moest hij laten zien wat hij 
kon. Ze waren trots, zo goed ging het. Dus nu mag hij zakjes 
halen en rondbrengen bij Maeykehiem. En net heeft hij nog 
een stagiaire een lift gegeven. Met de golfkar natuurlijk. Het 
certificaat hangt in zijn kamer aan de muur.
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Vrijheidsbeperkende maatregelen

Maeykehiem heeft als uitgangspunt om zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende 
maatregelen in te zetten. Het beleid is ‘nee, tenzij…’. We stellen ons altijd de vraag: 
hoe kan het voorkomen worden en hoe kan het ook anders. In 2018 is geïnvesteerd 
in de bewustwording van vrijheidsbeperkende maatregelen. Alle cliëntcoördinatoren 
zijn geschoold in kennis van de wet en regelgeving en in bewustwording. Mede
werkers kwamen tot de conclusie dat ze soms ongemerkt vrijheidsbeperking toepas
sen. En dat als ze bewust en anders kijken naar situaties, er ook andere mogelijkheden 
zijn. Bijvoorbeeld een cliënt bij wie iedere avond om 22.00 uur automatisch de tele
visie werd uitgeschakeld, omdat de cliënt anders de hele nacht tv zou blijven kijken. 
Er is een traject ingezet, waarbij de begeleider met de cliënt een ritueel heeft ontwik
keld voor het naar bed gaan. Met de bedoeling dat ze samen met de begeleider de tv 
uitzet en niet meer de hele nacht blijft kijken. Nu gaat de tv niet meer automatisch uit. 
Dit is een mooi voorbeeld van hoe vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomen kun
nen worden. In 2018 is besloten dat in 2019 alle begeleiders van Maeykehiem worden 
geschoold, om de bewustwording van vrijheidsbeperking nog verder te verbeteren. 
Dit is opgenomen in de opleidingsbegroting voor 2019.

Feiten & cijfers 
• In 2018 is bij 2 cliënten een artikel 39 melding gedaan. 

De noodmaatregelen zijn gestopt binnen 7 dagen. 

• Bij 1 cliënt is een dwangmaatregel (artikel 38) 
gestart. De dwangmaatregel wordt driemaandelijks 
geëvalueerd. Deze cliënt is de enige cliënt met een 
dwang maatregel binnen Maeykehiem. 

• De andere maatregelen bij cliënten van Maeykehiem 
zijn tijdelijke (behandel observatie) of structurele 
maatregelen die worden ingezet uit veiligheid van de 
cliënt en waartegen de cliënt(vertegenwoordiger) zich 
niet verzet. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het 
onder steunings plan en worden geëvalueerd tijdens de 
ondersteuningsplanbespreking. Ook als de cliënt geen 
verzet pleegt, wordt gestreefd naar de meest doelge
richte en minst ingrijpende maat regel.
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De ruimte die cliënten hebben op het 
gebied van eigen regie

THEMA 2

Maeykehiem biedt mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid hun 
talenten en vaardigheden te ontwikkelen en zo normaal mogelijk deel uit te maken van 
de samenleving. Maeykehiem wil iedereen met een beperking de ruimte geven zich 
te ontwikkelen en helpen bij het zorgen voor zichzelf, de woning en het huishouden. 
Daarnaast ondersteunen we bij werk of een zinvolle dagbesteding. Op die manier kan 
iedereen zo normaal mogelijk en met de bijzondere ondersteuning die nodig is, onderdeel 
uitmaken van de samenleving. 

De eigen regie van de cliënt komt tot uiting door in het dagelijks leven aandacht te hebben 
voor de eigen keuzes van de cliënt. En in de zeggenschap van de cliënten in de organisatie. 
In dit hoofdstuk komen beide onderdelen aan de orde. De medezeggenschap is bij 
Maeykehiem vormgegeven in een Cliëntenraad en een Cliëntenplatform. Als voorbeelden 
van het vergroten van de regie en keuzemogelijkheden in het dagelijks leven wordt het 
project ‘koken op de groep’ uitgelicht. 
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Medezeggenschap

Maeykehiem kent een Cliëntenraad en een Cliëntenplatform. De Cliëntenraad bestaat 
uit ouders en verwanten, zij geven de formele medezeggenschap vorm. Het Cliënten
platform bestaat uit cliënten. Zij geven informeel advies en input aan de bestuurder 
over belangrijke thema’s. 

De Cliëntenraad bestond in 2018 uit vier leden en een aspirantlid. De raad heeft 
zeven overlegvergaderingen gehouden in 2018. Bij twee vergaderingen is een 
vertegen woordiging van de Raad van toezicht aanwezig geweest. De Cliëntenraad 
heeft meegedacht en waar nodig advies uitgebracht over onder andere de volgende 
onderwerpen: benoeming leden Raad van toezicht, kwaliteitskader, vertrek en benoe
ming bestuurder en managementleden, jaarplan en begroting en privacyreglement. 

Het Cliëntenplatform bestaat uit vijf cliënten. Zij vergaderen iedere maand op de 
tweede maandag van de maand. In 2018 zijn ze negen keer bij elkaar gekomen. De 
nieuwe bestuurder heeft de verbinding versterkt, ze is om de maand bij het overleg 
van het Cliëntenplatform aanwezig. Aangezien de nieuwe bestuurder in oktober is 
gestart, is zij in 2018 twee keer aanwezig geweest. In 2018 is een start gemaakt met 
een meer formele invulling van de medezeggenschap van het Cliëntenplatform. Het 
Cliëntenplatform heeft gesproken over de volgende onderwerpen:
• De sluiting van de centrale keuken en het koken op de groepen.
• Invloed bij aanstelling van de nieuwe bestuurder.
• Verkeersveiligheid op het terrein van Maeykehiem.
• Inspraak bij nieuw en verbouw is gevraagd en toegezegd door bestuurder.

Daarnaast hebben de cliënten meer zeggenschap gekregen bij de selectieprocedure 
van nieuwe medewerkers.

Medezeggenschap Cliëntenplatform: goede afspraken gemaakt

De handen van Jelmer zitten vol verf. Hij komt net van zijn werk bij Inducent. Hij 
doet daar van alles en vandaag was het paaltjes verven. Peter heeft een headset op, 
omdat hij de telefoon van de dagbesteding opneemt. Beiden zitten ze in het Cliënten
platform. Jelmer al een jaar of zes, Peter sinds een half jaar.

Peter: “Ik vind dat mensen goed moeten luisteren. En daar de tijd voor moeten 
nemen. Daarom zit ik in het Cliëntenplatform.” En Jelmer zat bijvoorbeeld in de 
sollicitatie commissie voor de nieuwe bestuurssecretaris. “Ik heb gevraagd waarom 
hij bij Maeykehiem wil werken, wat hij komt doen en wat wij daarvan merken. Hij gaf 
goed antwoord. Op de eerste dag heb ik hem opgewacht en ’s middags gevraagd of 
hij het leuk vond. Dat was mooi om te doen. We hebben wel aan Trijn van der Meulen 
(bestuurder) gevraagd waarom we niet bij sollicitatiegesprekken van groepsleiding 
zitten. Dat vond ze een goede vraag.” Afgesproken is dat dit voortaan aandacht 
vraagt. Trijn heeft er over geschreven in haar blog.
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“Trijn komt vaak bij onze vergadering”, 
vertelt Peter. Dat voelt goed. We heb
ben met haar ook over het verkeer bij 
het zwembad gepraat. Dat vonden 
we niet veilig. Auto’s staan overal, wij 
konden niet eens bij het papierhok. 
Nu heeft de technische dienst strepen 
gezet en tekens voor niet parkeren. 
Auto’s die verkeerd staan krijgen een 
briefje onder de ruit.” Jelmer: “Je merkt 
dat Trijn goed naar ons luistert en dat is 
fijn.”

Peter Groen en Jelmer van Loon,  
Cliëntenplatform

Koken op de groep 

Maeykehiem is gestart met een project ‘zo normaal mogelijk wonen’. In dit project 
is onderzocht of centraal georganiseerde huishoudelijke taken zoals wassen, koken 
en schoonmaken op de groepen en met de cliënten opgepakt kunnen worden. Een 
werkgroep heeft de toegevoegde waarde voor de cliënt gedefinieerd. De conclusie 
was dat als een paal boven water staat dat er meerwaarde is als de huishoudelijke 
taken met de cliënten worden opgepakt: 
• Het is gezellig om samen dingen te doen.
• Het geeft de cliënt keuzemogelijkheden. Niet alleen in voeding maar ook in welke 

taken leuk zijn om vandaag te doen.
• Het stimuleert zintuigen.
• Het is goed voor de eigenwaarde en is iets om trots op te zijn.

Daarbij werd de kanttekening geplaatst dat de groepen deze taken ‘er niet zomaar bij 
konden doen’. Er is voor gekozen om te starten met koken op de groep. In augustus 
2018 is de centrale keuken gesloten. Voor medewerkers had deze beslissing grote 
impact. De keuken was een belangrijke plek en had een belangrijke functie binnen 
Maeykehiem. 
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Groepen kunnen er nu voor kiezen om zelf te koken of om maaltijden te bestellen 
bij een leverancier en deze op te warmen in de oven. Het doel van deze beweging is 
mooi: beleving, geur, smaak. Cliënten hebben meer keuzemogelijkheden. De uit
voering van het project ervaren medewerkers en verwanten als minder succesvol. 
In alle woningen zijn koelkasten en ovens geplaatst. Deze zijn niet in alle woningen 
nodig. Door de aanpassingen is er weinig fysieke ruimte om met de cliënten te kun
nen koken. De communicatie met de groepen verliep niet goed. Een terugblik op het 
implementatietraject leert dat er veel zaken voor verbetering vatbaar zijn. Een werk
groep onder leiding van de bestuurder is actief bezig om verbeteringen te realiseren. 

Vitaliteit

Bij Maeykehiem staat vitaliteit hoog in het vaandel. In 2017 is een projectgroep gestart met het maken van 
beleid en het organiseren van activiteiten gericht op vitaliteit. Het project richt zich op een gezonde leef
stijl voor zowel cliënten als medewerkers. Dit betekent gezonde keuzes maken in voeding en voldoende 
lichaamsbeweging (op maat). Het project heeft in 2018 mooie initiatieven opgezet: 

• Cursus ‘Vet Lekker’: tijdens drie bijeenkomsten hebben 45 werknemers van Maeykehiem de cursus 
‘Vet Lekker’ gevolgd. De cursus gaf begeleiders en cliënten de handvatten voor het maken van gezonde 
keuzes bij eten en drinken. 

• Wensen beweging in beeld: er is een enquête uitgezet onder alle cliënten om te inventariseren wat hun 
wensen zijn op het gebied van beweging. De enquête is ingevuld door 84 cliënten en de uitkomsten zijn 
gebruikt om beweeglessen in te vullen.

Koken op de groep 
“Begin 2018 moest de centrale keuken dicht. Daar zat een 
hele gedachte achter; het is gezonder, ruikt lekker, cliën
ten kunnen meedoen met koken. Die gedachte begrijpen 
we, maar over de manier waarop het is aangepakt ben ik 
niet tevreden. We hebben afgesproken dat er eerst een 
pilot zou komen en daarna een evaluatie. Het is goed dat 
we bij de aanbesteding zijn betrokken, maar daarna is het 
stil gebleven. Zonder evaluatie van de pilot is de centrale 
keuken gesloten en is het koken op alle groepen inge
voerd. Of het nu goed voldoet weet ik eigenlijk niet. Ik 
zie wel eens iemand in een pan roeren, maar echt samen 
koken lijkt het nog niet. “

Hittie van Tuinen, moeder van Annejet en voorzitter Cliën-
tenraad
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De nieuwe bestuurder heeft in het najaar in medewerkersbijeenkomsten gesproken over de ambitie van 
Maeykehiem. Een van de ambities is het bevorderen van een gezonde leefstijl: door middel van gezonde 
voeding en bewegen. Deze ambitie wordt breed bedragen in de organisatie.

• Bewegen in je vrije tijd: vanaf april is gestart met het aanbieden van ‘Bewegen in je vrije tijd’, ook wel 
de beweegcarrousel genoemd. Elke week was er een beweegles in de gymzaal of op een ander terrein. 
Reguliere verenigingen uit de buurt zijn betrokken om de beweeglessen te geven. De plaatselijke voetbal
vereniging uit het dorp heeft een aantal voetballessen georganiseerd voor de cliënten van Maeykehiem. 
Grootste succes was een springkussen dat zes avonden in de tuin stond, de opkomst hierbij was groot en 
cliënten genoten van het op een gezellige manier met elkaar in beweging zijn.  
 

• Per kwartaal werd een grotere activiteit in het weekend aangeboden. Een mooi voorbeeld was een 
‘rokjesdagwandeling’. Dit was erg succesvol en voor herhaling vatbaar. 

• Er is gekeken hoe meer cliënten gebruik kunnen maken van het Fietslabyrint. In 2019 breiden we dit nog 
meer uit. 

Met het vitaliteitsbeleid en de uitkomsten van de inventarisatie is een klein netwerk opgebouwd; in de wijk, 
de gemeente, de provincie, landelijk, met verenigingen, subsidieverstrekkers en andere organisaties. En er is 
een succesvolle samenwerking met het CIOS gestart. Studenten van het CIOS hebben een bijdrage geleverd 
aan de beweegcarrousel. In 2019 willen we dit een vervolg geven en de inzet van CIOSstudenten onderdeel 
maken van de praktijkroute bij Maeykehiem. 

“ 
Ik heb mijn persoonlijke verhaal verteld 
over mijn ervaringen met gezonde voeding 
en bewegen. Dat sluit volledig aan bij de 
ambitie van de medewerkers. We zetten 
in op gezonde voeding en bewegen voor 
onze cliënten. In de toekomst koken we 
zonder pakjes en met minder suiker. 

Maeykehiem biedt een recreatieprogramma voor cliënten. Behalve op vitaliteit, zijn 
deze activiteiten gericht op een recreatieve invulling, creativiteit en betrokkenheid bij 
de maatschappij. Er wordt van alles georganiseerd: een maandelijkse soosavond, een 
cafémiddag, sinterklaas, tuinfeest, avondvierdaagse, een oldtimerrit, volksdansen, 
disco. De deelname aan de activiteiten is wisselend. Het kan voor de groepen een 
logistieke uitdaging zijn om cliënten deel te laten nemen aan de activiteiten. 
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Nieuwe activiteiten dagbesteding Drifter

“Tot vorig jaar waren er vier dagbestedingsgroepen op de Drifter, die allemaal 
hetzelfde deden. Nu zijn dat vier verschillende, die zoveel mogelijk passen bij de 
interesses van cliënten. Kortgeleden is daar aan toegevoegd dat cliënten weliswaar 
een basisgroep hebben, maar uitstapjes kunnen maken naar de andere groepen. 
Dat moet nog meer routine worden, voor zowel cliënten als begeleiding. 

Dik twee jaar geleden hebben we ouders en verwanten gevraagd wat ze belangrijk 
vinden voor hun verwanten. Daar zijn uiteindelijk vier dagbestedingsgroepen uit 
voortgekomen: het Servicepunt (keukengroep), de Maakwerkplaats (creatieve groep), 
‘Us Hoekje’ (beleefgroep) en de Pakhoek (arbeidsmatig, met in en uitpakwerk). 
We zorgen zoveel mogelijk dat cliënten bij andere mensen in de groep zitten dan 
degenen met wie ze al wonen. Je wilt ook wel eens anderen zien. Cliënten vinden het 
hartstikke leuk. Sommigen die meer behoefte hebben aan rust en beleving krijgen 
dat nu ook, in beleefgroep ‘Us Hoekje’. Door structuur in de werkwijze aan te brengen 
kunnen we goed voor elkaar invallen bij ziekte of vakantie. En af en toe wisselen zorgt 
ook dat je als begeleider creatief blijft en een open mind houdt. 

Het is mooi dat het is gelukt, maar het gaat me eigenlijk niet snel genoeg. Ik wil dat 
er meer aparte activiteiten komen, zodat de cliënten een afwisselend dagprogramma 
hebben. Pas zijn we gestart met verschillende workshops voor individuele activitei
ten, zoals werken op een touchscreen computer en ‘beleven in muziek’. Een collega 
stelde voor om met een paar cliënten inkopen voor soep te doen in het dorp en dan 
samen te koken. Hopelijk volgen er meer van zulke plannen.”

Martina de Jong, cliëntcoördinator en motor achter de nieuwe aanpak
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De ervaringen van cliënten en verwanten

THEMA 3

Cliënttevredenheid

In 2018 is opnieuw de cliëntervaring gemeten. We gebruiken hiervoor het cliënt
ervaringsonderzoek van Customeyes. Dit onderzoek meet aan de hand van verschil
lende thema’s de tevredenheid van de cliënt of verwant over zijn of haar leven en de 
geboden ondersteuning. Om deze methode beter te laten aansluiten bij de visie en 
beleving binnen Maeykehiem is de werkwijze voor 2018 aangepast. In 2017 was er 
één vragen lijst die cliënten en verwanten moesten invullen. Verwanten vonden het 
lastig om namens de cliënt deze vragenlijst in te vullen. In 2018 is dit aangepast en is 
gebruik gemaakt van twee vragenlijsten: één voor cliënten en één voor ouders/ver
wanten. Daar waar een cliënt zelf of met hulp kan deelnemen aan het cliënt ervarings
onderzoek is gebruik gemaakt van de cliëntversie. Wanneer dit niet mogelijk is zijn 
ouders/verwanten benaderd. 

De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek vormen input voor de jaarlijkse 
bespreking over het ondersteuningsplan van de cliënt. Zo vormt tevredenheid een 
vast onderdeel van gesprek met de cliënt/verwant, en kunnen we samen met de 
cliënt/verwant in gesprek over wat goed is en zo moet blijven en wat anders moet 
omdat het beter kan.

Cliënttevredenheidsonderzoek in aantallen

Aantal cliënten/verwanten benaderd 134

Aantal cliënten dat heeft deelgenomen 21 16%

Aantal ouders/verwanten dat heeft deelgenomen 47 35%

Respons totaal 68 51%

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal cliënten dat benaderd is, en in 
welke gevallen verwanten zijn benaderd. 
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Begeleiders Woonruimte Werk/ 
dag besteding

Onder steunings-
plan

Quotes cliënten

Wat kan er beter in je begeleiding?
• Ze moeten in de avond wat langer blijven werken.
• Nog wat meer dagbesteding zoals onder begeleiding zwemmen.
• Meer wandelen/fietsen. Activiteiten buiten de woning (uitstapjes en of vakantie met eigen groep).
• Ik ben tevreden.

Wat kan er beter in je huis en omgeving?
• Grotere kamer, wat ruimer.
• Ik zou makkelijker in de tuin willen komen. Lekker buiten zitten en eten.
• Lijkt me leuk een nieuwe bewoner. Waar ik mee kan kletsen en die bij me past, liefst een jongen.

Cliënten

85,0 73,7 92,3 69,2

Het onderzoek leverde de volgende tevredenheidscijfers op:

Uitkomsten 

Door de aangepaste werkwijze is het niet goed mogelijk om de uitkomsten van 2018 
te vergelijken met de uitkomsten van 2017. De aanpassing van het instrument geeft 
ons wel zicht op de thema’s waar cliënten en de thema’s waar verwanten tevreden 
of minder tevreden over zijn en de verschillen daartussen. De clienten scoren op de 
algemene tevredenheid een 8,5. De verwanten scoren een 8,7.

Ondanks het aanpassen van de werkwijze en het daardoor beter aansluiten bij 
de visie en werkwijze van Maeykehiem, blijft het nog zoeken hoe we met deze 
wijze van meten een goed beeld krijgen van de tevredenheid van alle clienten van 
Maeykehiem.
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Begeleiders Woonruimte Werk/ 
dag besteding

Onder steunings-
plan

Quotes verwanten

Wat kan er beter in de begeleiding?
• Belangrijk is dat de gehele leiding op één lijn staat als het gaat om afspraken en het nakomen van 

afspraken. Dat gaat in de meeste gevallen heel goed maar blijft altijd een belangrijk aandachtspunt.
• Meer persoonlijke aandacht, minder regels via de computer.
• Met de begeleiding zoals het nu is ben ik tevreden.
• Meer dagbesteding zoals extra zwemmen, met toezicht van specialisten.
• Informatievoorziening en communicatie naar de mentor zou soms beter kunnen. 

Wat kan er beter in de vrije tijd en met contacten van uw kind/verwant?
• Graag weer stimuleren (aantrekkelijk maken) om in de vrije tijd dingen te gaan ondernemen  

(theater, sporten, creatieve dingen of film).
• We hopen dat er na enkele jaren weer een vrijwilliger komt.

Verwanten

89,1 79,5 89,5 84,8

Nieuwe vragenlijst voor cliënten

“De vorige lijst was te ingewikkeld; ik moest de vragen flink omvormen voor onze 
dochter Annejet en heb de meeste antwoorden voor haar ingevuld. De nieuwe 
lijst is veel gebruiksvriendelijker. Ik kon de vragen goed met Annejet bespreken, 
de antwoorden geven nu echt weer wat zij vindt. De uitkomsten zijn vervolgens 
serieus doorgenomen in de behandelbespreking. Dat was voor het eerst en ik 
ben daar heel tevreden over.”

Hittie van Tuinen, moeder van Annejet en voorzitter Cliëntenraad 
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Wat valt ons op in de uitkomsten?  

• Cliënten en ouders/verwanten zijn allebei zeer tevreden over de ondersteuning 
daar waar hulp nodig is. Daar scoort Maeykehiem hoog op. Deze vraag heeft zowel 
bij cliënten als verwanten de hoogste score.  

• Cliënten en ouders/verwanten zijn minder tevreden over de deelname aan activi
teiten in de buurt. Ook in 2017 was dit een minder goed scorend thema. Opvallend 
is dat deze vraag zowel bij cliënten als bij verwanten de laagste score heeft. 

• Verwanten scoren laag op de vraag of zij zich geen zorgen hoeven maken over 
geld. Cliënten daarentegen geven aan voldoende geld te hebben om van te leven. 

• Verwanten scoren hoog op de vraag of zij het ondersteuningsplan van de verwant 
begrijpen. Cliënten daarentegen scoren laag op de vraag of zij de inhoud van het 
ondersteuningsplan begrijpelijk vinden.



23

Maeykehiem geeft in 2019 specifiek aandacht aan de volgende thema’s die uit het 
onderzoek komen:  
 

• Maeykehiem bestaat in 2019 vijftig jaar. Het feest wordt benut en aangegrepen om 
de verbinding met de dorpen/buurt weer sterker te maken. Zodat de cliënten weer 
meer deel kunnen nemen aan activiteiten in de buurt.  

• In de meerjarenstrategie van Maeykehiem staan vitaliteit en gezondheid hoog in 
het vaandel. In 2019 wordt hier programmatisch aan gewerkt. Bewegen, gezonde 
voeding en preventie voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers is programma
tisch verankerd. Bijvoorbeeld door te koken op de groep of meer aandacht voor 
bewegen door CIOSstudenten die activiteiten organiseren voor cliënten. Dit komt 
tegemoet aan de feedback dat er meer tijd moet zijn voor zwemmen, vrijetijds
besteding en dergelijke.  

• Maeykehiem wil dat cliënten en verwanten alle vragen aan begeleiders kunnen 
stellen, ook de moeilijke vragen. Dit kan in het ondersteuningsplangesprek, maar 
ook in dagelijkse contacten. Het ondersteuningsplangesprek wordt zo ingestoken 
dat alle onderwerpen besproken kunnen worden. Daarnaast wordt ingezet op 
methodisch werken, medewerkers worden geschoold in de methodiek Triple C, het 
LACCSprogramma en Driehoekskunde. Met deze bagage zijn medewerkers nog 
beter toegerust om ook de moeilijke gesprekken te voeren.  

• Voor het ondersteuningsplangesprek blijven we middelen inzetten die er voor 
zorgen dat het ondersteuningsplan meer begrijpelijk is voor cliënten: bijvoorbeeld 
via www.mijnondersteuningsplan.nl.



24

Samenspel in zorg en ondersteuning

THEMA 4

Goede professionele zorg vraagt om een samenspel tussen zorg en ondersteuning. 
Bij Maeykehiem ondersteunen we mensen met een (verstandelijke) beperking bij het 
‘zo normaal mogelijk’ deelnemen aan de maatschappij. Dat doen wij op het gebied 
van wonen, werken, leren, vrije tijd, sociale contacten en zorg en behandeling. Iedere 
cliënt heeft daarbij, in de verschillende fases van zijn leven, verschillende vormen van 
ondersteuning, begeleiding, zorg of behandeling nodig. Wij bieden die bijzondere 
ondersteuning, begeleiding, zorg en behandeling. Daarbij kijken we altijd met de cliënt 
en zijn of haar verwanten hoe we het leven zoveel mogelijk kwaliteit kunnen geven. 
Met andere woorden: een leven waarin iemand zich gewaardeerd voelt, onderdeel uitmaakt 
van de maatschappij en zich goed voelt.

Uitgangspunten 

We helpen de cliënt hierbij met het zoveel mogelijk kenbaar maken van zijn of haar 
wensen en het maken van eigen keuzes. De verwanten/wettelijk vertegen woordigers 
betrekken we hier heel bewust bij, omdat zij ervaringsdeskundig zijn. Als zorg
medewerker zijn we deskundig op het gebied van de ondersteuning, begeleiding, 
zorg en behandeling. Die krachten bundelen we, zodat we met elkaar in beeld bren
gen wat er nodig is aan ondersteuning om zo goed mogelijk aan de behoeften van 
de cliënt tegemoet te komen. De gedragsdeskundige ondersteunt het team bij het 
bieden van de juiste begeleiding. 
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Rol gedragsdeskundigen

Maeykehiem biedt een orthopedagogische setting. De gedragsdeskundige heeft 
als behandelverantwoordelijke dan ook een cruciale rol. En werkt nauw samen in 
de driehoek: cliëntcoördinator, teamleider en gedragsdeskundige. De gedrags
deskundige ondersteunt de begeleiders in het zo goed mogelijk helder krijgen van 
de beeld vorming en behoeften van een cliënt. De gedragsdeskundige is ook de 
functionaris die, als het nodig is, andere disciplines inschakelt om duidelijker te krijgen 
wat een cliënt nodig heeft. Onze (para)medici worden geraadpleegd om meer (in)
zicht te krijgen in de medische en lichamelijke aspecten en het functioneren. Als er 
specialistische ondersteuning, kennis en/of vaardigheden nodig zijn om de cliënt 
goed te kunnen ondersteunen dan worden specialisten geconsulteerd. 

De cliëntcoördinator is als afgevaardigde van het team verantwoordelijk voor het 
opstellen van het ondersteuningsplan en voor het volgen en evalueren van de 
doelen. Het team voert het ondersteuningsplan uit. De teamleider volgt en adviseert 
het team of het organiseren van de zorg past binnen de kaders en de doelen van de 
organisatie. 
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Met kerst naar huis

Willem is met kerst naar huis geweest. Willem woont op de groep voor cliënten met 
moeilijk verstaanbaar gedrag en naar huis gaan lukte een lange periode niet. Maar 
door een andere begeleiding heeft hij meer rust gekregen.

“Je moet goed kijken wat cliënten kunnen en aankunnen”, vertelt begeleider Ymkje 
van der Werf. Willem heeft het vaak druk met alles wat er op de groep gebeurt; wat 
wij doen, wat de andere groepsgenoten doen. Dat is vermoeiend, hij moet alles 
verwerken. We hebben als team, orthopedagoog en zijn moeder met elkaar overlegd 
en opnieuw goed naar hem gekeken. We kaderen nu meer in. We bieden houvast met 
een strak programma, zodat de wereld voorspelbaarder wordt. Dat geeft hem her
kenning en daardoor rust. Vanuit die basis kun je voorzichtig weer proberen nieuwe 
dingen aan te bieden. Zo is hij met kerst een paar uur naar huis gegaan. De voor hem 
bekende familie was er en ook de autorit ging goed. 

We kijken als team ook voortdurend naar onszelf. Hoe communiceren we duidelijk? 
Wat begrijpt een cliënt van taal? Zeg je bijvoorbeeld ‘kom we doen een jas aan’ als je 
naar buiten wilt, of ‘we gaan naar buiten’? Je knipt het op in stapjes. We zeggen nu 
eerst ‘kom’, lopen naar de hal en laten dan de jas zien. Door herhaling herkent hij het. 
Dan is de volgende stap: de jas geven en samen probeer je die aan te trekken. Door 
steeds een stapje uit te bouwen kan hij inmiddels zelf zijn jas aandoen. Zo ben je 
steeds aan het opletten, proberen, uitdagen en bijstellen. Dat is hartstikke mooi werk. 
Ik kan wel in de patatbakkerij gaan staan, maar dat is geen uitdaging voor mij.”

Ymkje van der Werf, begeleider B

Willem kan nu zijn wie hij is

Willem woont al 35 jaar bij Maeykehiem. “Hij is nooit veel thuis 
geweest, dan haal je hem zó uit zijn comfortzone. Wij komen 
veel bij hem en dat vindt hij prima”, vertelt zijn moeder. “Hij 
vindt het gezellig om ons te zien en weet dat we altijd wat 
lekkers meenemen. Afgelopen kerst is hij toch een klein uurtje 
thuis geweest. Dat was fijn, het maakt het gezin weer even 
compleet.” 

Dat de autorit rustig verliep en Willem het bezoek heeft vol
gehouden is een flinke verandering. “Langer moet het ook niet 
zijn, dan wordt hij druk en krijgt het moeilijk. Ik zie meteen aan 
hem of hij in zijn hum is. Nu ging het goed, maar voorheen kon 
zo’n bezoekje niet. 
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Versterken inzet behandeling 

In 2018 is ingezet op een versterking van de inzet van behandeling. Enerzijds in formatie: Maeykehiem kiest 
ervoor om meer gedragsdeskundigen in te zetten, zodat er een impuls gegeven kan worden aan de behan
deling. We maken hierbij steeds minder gebruik van ingeleende gedragsdeskundigen. We bouwen aan een 
eigen behandelteam, omdat gedragsdeskundigen essentiële functionarissen zijn in een organisatie met een 
orthopedagogische setting. Daarnaast zijn er in 2018 twee psychiaters verbonden aan Maeykehiem. Ander
zijds is ingezet op een versteviging van de rol van de behandelaar. Voorheen was de rol met name ad hoc 
en reactief. Er is ingezet op een proactieve rol van de gedragsdeskundige, waarbij de gedrags deskundige 
betrokken is bij het hele zorgproces: 
• Start van zorg: de gedragsdeskundige heeft een cruciale rol in het plaatsingsproces, alle aanmeldingen 

worden beoordeeld door een gedragsdeskundige en voorzien van een advies voor plaatsing. 
• De gedragsdeskundige is intensiever betrokken bij de begeleiding op de groepen. De gedragsdeskundige 

geeft coaching on the job en heeft structureel overleg met de cliëntcoördinatoren en de teamleiders, 
zoals in de eerder beschreven driehoek staat. 

Er wordt fors geïnvesteerd in methodiekontwikkeling. In 2018 is besloten dat 50 medewerkers worden opge
leid voor de Triple Cmethodiek, 45 personen voor het LACCSprogramma en 42 personen voor Driehoeks
kunde. Deze opleidingen vinden in 2019 plaats. 

Verbeterpunt: het goed invullen van de vacatures voor behandelaars vraagt aandacht. Het is lastig om vol
doende formatie ingevuld te krijgen. In 2018 zijn enkele (ingeleende) gedragsdeskundigen vertrokken. De 
combinatie van beide factoren maakt dat er nog niet voor alle groepen een vaste gedragsdeskundige is. 

Een aantal jaar geleden is er een team op de benadering van 
Willem gezet, inclusief externe mensen. Die gaven aan dat er 
met een andere aanpak meer mogelijk moest zijn. Voor Willem 
is het fijn als iemand een beetje voor hem nadenkt, het pad 
vrijhoudt en oplossingen voor hem bedenkt. Dan kan hij zijn 
wie hij is. 

De meeste begeleiders kunnen hem nu lezen en dus geven 
wat hij nodig heeft, bijvoorbeeld rust, of even naar buiten. 
In de woning waar hij woont is wel eens een escalatie, daar 
begrijpt hij niets van. Dan moet er iemand zijn die zegt: 
‘Willem, rustig maar, het komt allemaal goed. En bijvoorbeeld 
met hem gaan wandelen, want hij kan er verder niets mee. 
Voorheen bleef hij de hele dag hangen in negativiteit. Hopelijk 
blijft het zo, dat meerdere mensen hem goed kunnen lezen, 
want er zijn wel wisselingen op de groep. Het gaat nu prima, 
maar zijn gedrag kan altijd veranderen. Het is daarom prettig 
dat we drie tot vier keer per jaar overleg over hem hebben, 
zodat we de vinger aan de pols houden.”   

Geertje Reijenga, moeder van Willem
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“ 
Heb je ook een boterham voor mij 
Heb je ook een boterham voor mij 
Een boterham met kaas kaas kaas 
Heb je ook een boterham voor mij

Muziektherapie versterkt behandeling

Wat wil je op je brood? Met dit liedje kun je dat vertellen. 
Muziektherapeut Wytze van der Meer heeft het geschreven 
voor een cliënt die het moeilijk vindt zich te uiten. Totdat hij 
een microfoon in handen heeft, ontdekte Wytze. Daarom heeft 
hij meer liedjes gemaakt om hem te helpen te vertellen wat hij 
wil. 

“Muziek is een middel”, vertelt Wytze. “De aanpak komt altijd 
voort uit een hulpvraag. Dit is daar een voorbeeld van. Zoals 
ik bij een andere cliënt muziek gebruik om stress te verminde
ren. Ik probeer uit wat daarbij helpt. Deze cliënt zie ik nu vaak 
onderweg naar de muziekruimte al ontspannen. Dat is zo mooi 
om te zien.” Zo kun je muziek gebruiken om de behandeling te 
versterken.

De therapie kan individueel zijn, maar ook voor een groep. 
“Zo was er een groep die eigenlijk geen groep was; ze leef
den langs elkaar heen. We hebben besproken hoe we daar 
de gezamen lijkheid terug konden brengen. Muziektherapie 
was daar onderdeel van. Dan begin ik voorzichtig, met een 
spelletje. Bijvoorbeeld een drumstok aan elkaar doorgeven, 
dan heb je heel even contact met elkaar. Of ik zet twee mensen 
achter een trommel of ander percussieinstrument. De een 
doet wat en de ander mag reageren. Je stimuleert het sociale 
aspect en de samenwerking. Dat kan heel klein en subtiel. Dat 
inspireert mij en verbindt mensen.”

Wytze van der Meer, muziektherapeut
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Zelfstandiger of meer comfort door ergotherapie

Aanpassingen van badkamer of meubilair bedenken en regelen, dynamische lig
ondersteuning of éénknopsbediening op de computer inzetten en elektrische 
rolstoeltraining geven. Het zijn een paar voorbeelden van de opties die ergo therapeut 
Yvette Doeze Jager heeft om de zelfstandigheid of het comfort van cliënten te ver
groten. Ze werkt een dag per week vanuit Triade bij Maeykehiem. 

Nieuwe activiteiten toevoegen aan het dagprogramma hoort er ook bij. “Als iemand 
passief in een stoel zit kun je kijken of de stoel comfortabeler kan, maar je kunt ook 
proberen of meer variatie in het dagprogramma iemand uitdaagt om meer te doen. 
Vaak begin ik met een observatie en vanuit daar denk ik mee met begeleiders of 
cliënten hoe we vaardigheden kunnen behouden of uitbreiden. Meer activiteiten 
en fysiek meer doen betekent ook meer ervaren en stimuleren van de ontwikkeling. 
Daarmee vergroot je het welbevinden.”

Yvette Doeze Jager, ergotherapeut

Sturen op balans inzet en kwaliteit

In 2018 is gestuurd op de inzet van formatie in relatie tot de zorgprofielen van cliënten 
en de NZanorm. Voor iedere locatie is berekend hoeveel formatie kan worden 
ingezet volgens de norm en de teamformatie is daar op aangepast. Medewerkers zijn 
herplaatst en er is afscheid genomen van mensen met een tijdelijk contract. In totaal 
heeft een krimp van 20 fte plaatsgevonden. Er is met ieder team gesproken om deze 
werkwijze zo goed mogelijk toe te passen. Het heeft van teams veel gevraagd om 
hun werkwijze en inzet aan te passen aan de aangepaste formatie. Tegelijkertijd was 
ieder zich bewust dat de aanpassing in formatie nodig was voor toekomstbestendig 
organiseren van de zorg op Maeykehiem. Bij deze transitie is telkens goed gekeken 
naar de kwaliteit van zorg. Het uitgangspunt was ‘we zetten alles in op de norm, 
tenzij…’ en die tenzij ging om de kwaliteit van zorg. Als de kwaliteit van zorg in het 
geding kwam, zijn andere keuzes gemaakt. Bij een aantal locaties is nu meerzorg aan
gevraagd, of wordt gekeken naar een andere groepsgrootte of groeps samenstelling. 
Zodat de formatie conform de norm, aansluit bij de behoeften van de cliënten op de 
groep. Er wordt nu gewerkt met een strakker roosterbeleid, alle groepen roosteren 
cyclisch. Er zijn uitgangspunten vastgesteld voor de roostering, zodat er ook ruimte 
blijft voor extra inzet bij incidenten. 
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Sturen op uren in de praktijk
Cliëntcoördinator Tineke Visser vertelt dat het met een van de cliënten op haar groep vorig jaar niet 
goed ging. De situatie vroeg om één op één begeleiding. Maar die formatieruimte was er niet in 
het team. “Gelukkig besloot het management dat voor onze groep een uitzondering gemaakt kon 
worden”, vertelt Tineke. Via een uitzendbureau voor zorgprofessionals is extra menskracht ingezet. Dit 
gaf het team de tijd om toe te werken naar een nieuwe balans. Inmiddels is de inzet van het uitzend
bureau afgebouwd. Tineke vertelt dat het team nu in het basisrooster uren spaart, zodat er uren 
beschikbaar zijn voor als er incidenten zijn. Tineke is blij dat er voor extra inzet is gekozen. Op deze 
manier kon de bewoner op de locatie blijven wonen.  
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Borging van veiligheid in zorg  
en ondersteuning

THEMA 5

Incidenten

Medewerkers registreren sinds oktober 2017 cliëntgebonden incidenten in TriasWeb. Dat betekent dat 2018 
het eerste jaar is waarin volledig is gewerkt met TriasWeb als ondersteunend systeem voor het melden en 
leren van incidenten. Incidentmeldingen worden besproken in de teamvergadering, met als doel om er 
van te leren. Door met elkaar incidenten en risico’s te bespreken en te kijken wat anders kan of nodig is om 
incidenten zoveel mogelijk te voorkomen of verminderen. In 2018 is Maeykehiem verder gegaan met het 
leren melden in TriasWeb, het kost tijd dit hulpmiddel goed eigen te maken. In de praktijk worden incidenten 
afgehandeld en daar waar van toepassing verbeteracties uitgezet. In 2019 besteden we aandacht aan het 
goed afhandelen van de incidenten in het systeem TriasWeb. 

Aantal geregistreerde incidenten in 2018

Agressie en grensoverschrijdend gedrag 762

Inname schadelijke stoffen 1

Medicatie 293

Ongeval 4

Prik, snij of spatincident 6

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 2

Stoten/knellen/botsen 11

Vallen 153

Verbranden 4

Vrijheidsbeperking 6

Verslikken 3

(poging tot) Weglopen en vermissing 14

Overig 52

Totaal 1.311

De meeste meldingen gaan over agres
sie en grensoverschrijdend gedrag. Veel 
van deze meldingen sluiten aan bij het 
beeld van de cliënt. Andere thema’s 
waar veel op gemeld wordt binnen 
Maeykehiem zijn de thema’s vallen 
en medicatie. Ten opzichte van 2017 
zijn er fors minder agressieincidenten 
geregistreerd. TriasWeb en het oude 
systeem zijn heel verschillend, daarom 
zegt een vergelijking van aantallen niet 
zoveel. TriasWeb helpt ons om definities 
van incidenten scherper te krijgen. In 
2019 zetten we hierin vervolgstappen 
door de werkwijze van omgang met 
incidenten te evalueren, zodat deze nog 
beter aansluit bij de visie en werkwijze 
van Maeykehiem. Voor 2019 is het een 
aandachtspunt hoe er op teamniveau 
en organisatieniveau een goede analyse 
ontstaat van de incidenten en de lessen 
die daaruit geleerd worden.
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Medicatiecommissie

De medicatiecommissie is in 2018 vier keer bij elkaar gekomen. De commissie 
bestaat uit de BOPZarts, medewerker verantwoordelijk voor medicatiescholing, 
cliënt coördinator, medewerker van de nachtzorg en auditor, allen van Maeykehiem. 
Toeziendhoudend apotheker, kwaliteitsmedewerker en apotheekassistente van 
Tjongerschans maken eveneens deel uit van de commissie. Medicatieveiligheid is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De commissie bespreekt onder andere de 
uitkomst van de medicatieaudits en de verbeteracties die daarbij horen.

In 2018 bezochten leden van de commissie drie woningen. Deze audits leverde de 
betreffende woning enkele verbeterpunten op. Op organisatieniveau bleek de vind
baarheid van documentatie over de medicatiedistributie voor verbetering vatbaar. De 
handleiding medicatiedistributie Maeykehiem is onder de aandacht. Bij de scholing in 
het najaar van 2018 zijn bevindingen uit de audits en het handelen conform de hand
leiding onder de aandacht van medewerkers gebracht. De handleiding medicatie 
Maeykehiem wordt bij nieuwe medewerkers onder de aandacht gebracht bij het 
inwerken. De medicatiecommissie heeft ook voorbereidingen getroffen voor het in 
2019 invoeren van Vilansprotocollen. Bestaande protocollen worden vervangen door 
Vilansprotocollen en instructies voor medewerkers zijn in 2018 voorbereid.

Bekwaamheidspaspoort
Van medewerkers wordt verwacht dat zij zelf, actief, kennis 
en vaardigheden verwerven en behouden om bevoegd en 
bekwaam te zijn en te blijven voor de voorbehouden en 
risicovolle handelingen die zij uitvoeren. Nieuwe mede werkers 
worden in hun inwerkperiode getoetst op de uitvoer van de 
van toepassing zijnde voorbehouden en risicovolle handelin
gen. Dit wordt gedaan door een toetser, een speciaal hiervoor 
getrainde handelingsbevoegde en handelings bekwame 
medewerker. De uitkomsten van de toetsing worden vast
gelegd in het personeelsdossier en in een bekwaamheids
paspoort. Zo wordt gezorgd dat nieuwe medewerkers aan
toonbaar bekwaam zijn voor de handelingen die zij moeten 
uitvoeren. Tweejaarlijks wordt de toetsing herhaald en het 
bekwaamheidspaspoort bijgewerkt.
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Meldingen en onderzoeken 

Maeykehiem heeft in 2018 één melding moeten doen bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waarvoor een prismaonderzoek is uitgevoerd. 
Het betrof een valincident, waarbij een cliënt buiten kantoortijden medische zorg 
nodig had. Uit dit onderzoek zijn verschillende maatregelen ter verbetering naar 
voren gekomen en er is een plan van aanpak opgesteld. De verbeteracties uit dit 
plan van aanpak zijn gerealiseerd. Er is aandacht besteed aan een nazorgbeleid, er 
is een handelings plan voor nazorg afgesproken. Maeykehiem beschikt over een 
provider boog met drie gespecialiseerde organisaties. Er zijn afspraken gemaakt over 
de werkwijze en de inzet van nazorg, deze worden in de praktijk toegepast. In 2019 
worden deze af spraken vastgelegd. Het protocol van de huisdienst is aangepast om 
een 24uursvangnet voor acute opnames te organiseren en om buiten kantoortijden 
optimale medische zorg te kunnen bieden. 

Daarnaast heeft een intern prismaonderzoek plaatsgevonden naar een incident in 
het zwembad. Dit incident hoefde niet gemeld te worden bij de IGJ. Uit dit onderzoek 
zijn op organisatieniveau een aantal verbeteracties geformuleerd. Deze moeten in 
2019 gerealiseerd zijn: 
• Optimaliseer het ondersteunen bij een noodoproep uit het zwembad.
• Maak de taken en verantwoordelijkheden van de huisdienst bij calamiteiten helder.
• Beschrijf één op één begeleiding dusdanig dat die slechts op één manier begrepen 

kan worden.

Onderbouwd voorschrijven psychofarmaca

Eind 2017 bezocht de IGJ Maeykehiem. De doelstelling van dit bezoek was te beoor
delen of bij Maeykehiem psychofarmaca onderbouwd worden voorgeschreven. De 
conclusie van de Inspectie was dat Maeykehiem op zeven van de negen normen 
(grotendeels) voldoet. Op één norm wordt grotendeels niet voldaan, en op één 
norm voldoet Maeykehiem niet. Maeykehiem heeft medicatiebeleid met betrek
king tot geneesmiddelendistributie. De medewerkers van Maeykehiem zijn bevoegd 
en deskundig voor het werken met en verstrekken van psychofarmaca bij cliënten. 
Verbetering is nodig op het gebied van een beleidsmatige onderbouwing, waarin ook 
beschreven staat hoe het effect en de evaluatie van psychofarmaca gemonitord en 
vastgelegd worden. Maeykehiem heeft daarop een verbeterplan geschreven en aan 
de Inspectie voorgelegd hoe gezorgd wordt dat Maeykehiem volledig voldoet aan de 
normen voor het onderbouwd voorschrijven. Dit plan is gestart in 2018 en loopt door 
in 2019. 
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Huisdienst 

In 2018 is de huisdienst geprofessionali
seerd. Deze dienst is een terugvaldienst 
voor alle locaties. Als er een calamiteit is, 
kan deze huisdienst benaderd worden. 
Er is altijd iemand aanwezig. De mede
werkers van de huisdienst zijn extra 
geschoold in BHV en EHBO. Ze hebben 
hulpmiddelen beschikbaar die nodig 
zijn bij een incident. Het werk van de 
huisdienst is heel divers. Ze adviseren 
over medische zaken, geven medicijnen 
uit, zijn de schakel naar apotheker of 
politie. En soms verlenen ze eerste hulp. 
Buiten kantoortijden komen daar tal van 
facilitaire zaken bij, zoals de gevolgen 
van een stroomstoring verhelpen en 
reageren op brandalarm. Voor back up 
of overleg kan de huisdienst altijd terug
vallen op de bereikbaarheidsdienst. De 
bereikbaarheidsdienst wordt gedraaid 
door de teamleiders en manager zorg.

Huisdienst helpt medisch en facilitair

Esther en Janny zijn beide verpleegkundige. Dat geldt niet voor iedereen met huis
dienst, maar ze zijn wel allemaal geschoold in EHBO en BHV. De medische kant 
spreekt hen het meeste aan. “Wij adviseren bijvoorbeeld wat er in het proces moet 
gebeuren bij een vergissing met medicatie. En we zijn vaak een extra paar ogen, als 
een collega twijfelt of een cliënt naar een dokter moet. Voor andere zaken volgen we 
een protocol. Is iemand bijvoorbeeld weggelopen, dan bellen we de politie.”

Esther: “Het werk is prima om te doen. Lastig is wel dat je huisdienst hebt terwijl je 
ook dienst hebt op een groep. Soms is de huisdienst rustig, maar soms ben je heel 
druk. Dan ben ik tevreden over hoe ik een situatie heb afgehandeld; alles opgelost, 
iedereen geïnformeerd, goed aangepakt. Maar dan voel ik minder voldoening over 
mijn eigen cliënten.” Janny: “Daarnaast valt er organisatorisch nog een en ander te 
verbeteren. Goed is wel dat in veel protocollen staat opgenomen: huisdienst infor
meren. Dat soort zaken wordt nu wel opgepakt. Daardoor zijn we goed op de hoogte 
en kunnen wij bijvoorbeeld de nachtdienst weer informeren als dat nodig is.”

Esther van Dijk en Janny van der Velde, huisdienst
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Nachtdienst 

De nachtdienst op het terrein van 
Sint Nicolaasga is versterkt in 2018. Waar 
er voorheen altijd twee medewerkers 
werkzaam waren in de nacht, zijn er nu 
standaard drie medewerkers. Dit maakt 
dat er altijd iemand aanwezig is op het 
kantoor en kan uitluisteren en kijken. En 
er altijd iemand beschikbaar is om naar 
cliënten te gaan. 

Sterkere bezetting

“Je denkt misschien dat iedereen ’s nachts slaapt, maar in de 
nachtdienst loop je kilometers per nacht, er gebeurt van alles. 
Daarom is het zo fijn dat de bezetting afgelopen jaar van twee 
naar drie mensen per nacht is gegaan. We hoeven niet steeds 
meer af te wegen wat we voorrang geven.

De dag bepaalt de nacht en de nacht bepaalt de dag, is onze 
stelling. Maakt een cliënt iets leuks, spannends of vervelends 
mee, dan zie je dat ’s nachts terug; iemand is bijvoorbeeld 
gespannen of juist te blij om te slapen. Daarnaast moeten wij 
het natuurlijk weten als er op medisch gebied iets speelt. De 
zorg gaat echt 24 uur per dag door. Daar mogen we ons binnen 
Maeykehiem nog meer van bewust zijn. Om adequate zorg te 
kunnen bieden is communicatie tussen de dag en nachtzorg 
essentieel. 

In de nacht hebben we een goed akoestisch uitluistersysteem 
voor iedereen. Afhankelijk van de cliënt kan daar nog een 
bewegingsmelder, deurmelder, epimelder of soms een camera 
aan worden toegevoegd. Door de nieuwe bezetting is er nu 
altijd iemand achter het systeem aanwezig, terwijl de andere 
twee collega’s op pad zijn. Bezig om mensen om te draaien 
of gerust te stellen, maar natuurlijk ook om in te springen als 
een cliënt bijvoorbeeld een insult heeft. Is er iets aan de hand, 
dan kan degene achter het systeem alvast het dossier van 
een cliënt erbij pakken, of een arts bellen, terwijl de ander ter 
plekke hulp biedt. We staan continu met elkaar in contact. Dat 
maakt het voor ons veiliger en we kunnen snel schakelen als 
dat nodig is.

De extra inzet maakt ook dat we meer tijd aan cliënten kunnen 
besteden. Na toiletbezoek hoeven ze niet snel terug naar bed, 
omdat we naar een noodsituatie moeten. We kunnen bijvoor
beeld nog even voorlezen, als dat helpt om weer te gaan 
slapen. Voorheen deden we wat we konden, maar nu leveren 
we echt kwaliteit en weten we continu wat er speelt. Dit is een 
echt een verbetering.”

Margreet Calnan en Fimke Smits, nachtdienst
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BHV-certificering

In 2018 is een vervolg gegeven aan het optimaliseren van de veiligheid door het 
organiseren van diverse veiligheidstrainingen op locaties. Maeykehiem kent BHV 
basis en herhalingstrainingen en BHVlight. Aan alle trainingen gaat een elearning 
vooraf. Om de trainingen optimaal aan te laten sluiten bij de specifieke vraag en 
risico’s die Maeykehiem kent, wordt de invulling vooraf afgestemd met de instructeur. 
Zelfredzaamheid bij brand is een groot risico. In de elearning, maar ook in de overige 
trainingen, is daarom gericht aandacht geschonken aan de onderwerpen brand, com
municatie en ontruiming. De huisdienst en de nachtdienst zijn BHVgeschoold. Dit 
betekent dat er 24 uur per dag BHVbeschikbaarheid is. In 2018 hebben 149 mede
werkers BHV scholing gevolgd. Ook in 2019 worden er BHVtrainingen gegeven en 
krijgen nieuwe of nog niet geschoolde medewerkers de gelegenheid zich te scholen. 
Zo zorgt Maeykehiem dat er voldoende BHV’ers zijn en het aantal medewerkers met 
een BHVlight scholing uitgebreid wordt. 

Klachten
Maeykehiem heeft een klachtenfunctionaris en 
vertrouwens persoon voor cliënten via Zorgbelang 
Friesland. Voor de klachtencommissie was Maeykehiem 
aange sloten bij KVVG Friesland (klachtencommissie 
Friesland). Er zijn geen formele klachten ingediend bij 
deze organisaties. Als cliënten of verwanten klachten of 
ongenoegen rechtstreeks bij Maeykehiem aangeven, 
vindt een gesprek plaats om de oorzaken te achterhalen 
en oplossingen af te spreken. 
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Betrokken en vakbekwame medewerkers

THEMA 6

Instrument teamreflectie 

Maeykehiem is trots op de instrumenten die het heeft ontwikkeld om te werken aan 
teamreflectie en teamontwikkeling. Deze instrumenten zijn opgenomen in Pynter. 
De visie achter deze instrumenten is dat de basis ligt bij de cliëntvraag en de cliënt
behoefte. Teams brengen in beeld wat de cliënt vraagt en nodig heeft aan bege
leiding. Dit wordt de werkplekanalyse genoemd. In deze werkplekanalyse wordt 
gekeken naar het cliëntbeeld en wat dat vraagt aan kennis en expertise om goede 
begeleiding te bieden. 

Vervolgens kijkt een team wat zij als team aan expertise en kennis in huis hebben om 
deze begeleiding te bieden en wat er nog ontbreekt. Op basis van dit gesprek maakt 
het team een teamontwikkelplan. In dat plan staat beschreven op welke onder
werpen het team zich wil ontwikkelen en welke scholing of andere ondersteuning ze 
daar voor nodigt heeft. Vervolgens neemt iedere medewerker deze uitkomsten mee 
in haar of zijn persoonlijke ontwikkelplan, naast de uitkomsten van een zelfscan en 
360 graden feedback. Op organisatieniveau wordt gekeken welke opleiding, training 
of welk aanbod er nodig is. Dit alles om de cliënt de beste ondersteuning te bieden. 
Op organisatieniveau leidt dit tot een invulling van de opleidingsbegroting. 

Het model is cliëntgericht en vraaggericht. En medewerkers hebben eigen regie over 
hun ontwikkeling en scholing. Dat wordt als positief ervaren. 

CLIËNT

Wat vraagt de cliënt?
WerkPlekAnalyse (WPA)

WERKPLEKANALYSE
(WPA)

Wat vraagt de cliënt?

cliënt

medewerker

team

MEDEWERKER

Wat moet ik kunnen, kennen, 
doen?

Persoonlijk OntwikkelPlan (POP)

TEAM

Wat moeten wij kunnen, kennen, 
doen?

Team OntwikkelPlan (TOP)

TOG

Team Leer en OntwikkelGesprek

TOG 

TEAM LEER- EN
ONTWIKKELGESPREK

PERSOONLIJK 
ONTWIKKELPLAN (POP)

Wat moet ik kunnen, 
kennen, doen?

TEAM 
ONTWIKKELPLAN (TOP)

Wat moeten wij kunnen, 
kennen, doen?
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Dit model is in 2017 met veel enthousiasme ingezet. In 2018 is het op eigen initiatief 
in teams gebruikt. Met de komst van de teamleiders 2018/2019 krijgt dit model weer 
nieuwe aandacht. 

In 2019 wordt ingezet op professionalisering. Er is een ruim scholingsbudget vrijge
maakt voor 2019 en er wordt geïnvesteerd in scholingen op onder andere het gebied 
van methodisch werken. Uit de teamontwikkelgesprekken zijn in 2018 de volgende 
opleidingswensen naar voren gekomen en deze zijn opgenomen in de opleidings
begroting en planning voor 2019: 
• LACCS (45 personen)
• Driehoekskunde (42 personen)
• Triple C (50 personen)
• methodisch/cyclisch werken in het ondersteuningsplan (20 personen)
• weerbaarheid (25 personen)
• epilepsie (alle medewerkers primair proces)
• BOPZ, vrijheid in de zorg (260 personen)
• social media LVG (8 personen)
• gebarentaal ondersteuning (22 personen)
• palliatieve zorg (12 personen)
• beleven in muziek (5 personen)
• scholingen rondom bekwaamheid 

“Ik word enthousiast van het teamontwikkelgesprek. Het helpt om gericht bezig te 
zijn. Om even stil te staan bij de vraag hoe wij als team de best mogelijke zorg bieden 
aan onze mensen. Wij zijn te gast in hun huis. Dan is het belangrijk dat we als team 
met hetzelfde doel en dezelfde visie werken, en dat we verbinding met elkaar heb
ben. 

Wij hebben nu twee keer een teamontwikkelgesprek gevoerd. We hebben eerst een 
groepsprofiel gemaakt van onze cliënten. Wat hebben zij nodig? Vervolgens moest 
ieder teamlid in de voorbereiding aangeven wat je zelf wilt ontwikkelen en waarop 
het team zich kan ontwikkelen om de juiste zorg aan de cliënten te bieden. Een 
gesprek van een uur is kort, dus daarom is deze voorbereiding erg belangrijk. We heb
ben met elkaar onze leervragen geformuleerd.

In 2017 wilden we gebarentaal leren, omdat een van onze cliënten slechthorend is 
en we beter met haar wilden communiceren. In 2018 was onze bevinding dat we als 
team niet verder kwamen. Met een coach hebben we een gezamenlijke visie gemaakt 
die antwoord geeft op de vraag: wat hebben onze cliënten nodig en wat kunnen wij 
als begeleiders voor hen doen? Dit heeft ons als team veel goeds gebracht. Ik vind de 
borging een aandachtspunt: het is best lastig om in drukke tijden, met nieuwe team
leden, tijd en energie te vinden om een teamontwikkelgesprek te voeren.”

Tiny de Poel, begeleider Langweer
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Praktijkroute

 In 2018 waren er 35 studenten van mbo en hboopleidingen actief in de praktijk
route bij Maeykehiem. In een praktijkroute leren studenten in de reële context van 
de instelling. Dit betekent concreet dat zij niet meer hun lesdagen op school volgen, 
maar juist het grootste deel van de week bij Maeykehiem aanwezig zijn en daar de 
leerstof in de praktijk leren of in werkplaatsen (praktijklessen) op de locatie. Anders 
dan een stage, start de praktijkroute al bij de start van de opleiding en zijn de studen
ten een behoorlijk deel van hun opleiding bij Maeykehiem aanwezig. 

Een praktijkroute wordt ingericht vanuit strategisch partnerschap met een instel
ling. Dit betekent een gedeelde visie op leren en ontwikkelen van zowel studenten 
als medewerkers. Het gaat altijd om een combinatie van werken en leren. Het leren 
is hierbij een gezamenlijk proces van studenten, medewerkers en docenten. Docen
ten zijn dagelijks aanwezig binnen de instelling. Ieders belang in de praktijkroute is 
helder, er is commitment. Er zijn afspraken over het aantal leerplaatsen per opleiding. 
Afspraken over begeleiding en samenwerking worden vastgelegd in een samenwer
kingsovereenkomst. 

Ervaring en frisse blik

“In de nachtdienst loopt regelmatig een stagiaire mee. Wij maken gebruik van onze 
intuïtie en jarenlange ervaring. Maar jonge collega’s kijken met een frisse blik en vra
gen soms ‘waarom dóen jullie dat’? Soms leren wij hen wat, maar het gebeurt zeker 
zo vaak dat wij denken ‘ja waarom eigenlijk, behalve dat we het altijd zo doen’. Dan 
passen we onze aanpak meteen aan.”

Margreet Calnan en Fimke Smits, nachtdienst

Cijfers
Op dit moment zijn er 27 medewerkers in opleiding;  
12 hbo, 14 mbo en 1 medewerker volgt de master  
opleiding orthopedagogiek en is in dienst als verpleeg
kundige in opleiding tot gedragskundige.
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In 2005 is de intentieverklaring “samen werken aan praktijk gestuurd leren” opge
steld met het Friesland College. Later is NHL Stenden aangesloten. Gezamenlijk is de 
afgelopen 14 jaar gewerkt in de vorm van leerafdelingen, c.q. praktijkroutes. Dit heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van Maeykehiem als een lerende organisatie. Deze 
ontwikkeling willen we blijvend intensiveren en verder uitbreiden. 

Mooie resultaten
• ‘De praktijkroute’ geeft kansen tot het optimaliseren van het leerklimaat 

organisatiebreed. 
 

• Nieuwe kennis en inzichten worden geactiveerd door ‘de praktijkroute’ 
binnen teams en kunnen leiden tot kwaliteitsverbeteringen.  

• Begeleiding van studenten maakt dat er dagelijks sprake is van reflectie en 
het geven van feedback, dit een onderdeel wordt van de dagelijkse werk
zaamheden.  

• Bij deze nieuwe medewerkers zien we een hogere startbekwaamheid dan bij 
andere startende medewerkers, dit doordat studenten een groot gedeelte in 
de praktijk opgeleid zijn. Waarbij de inhoud van deze opleiding mede door de 
eigen praktijk ontworpen is. Men heeft geleerd wat relevant is voor de eigen 
organisatie en cliëntengroep. 
 

• Studenten werken en leren mee in de praktijk en kunnen daardoor taken aan
vullen of overnemen van medewerkers. Voor medewerkers ontstaat zo meer 
ruimte voor andere werkzaamheden en eigen ontwikkeling.  

• Daarnaast ontstaan er extra kansen tot invulling van welzijnsvragen van 
cliënten, zoals bijvoorbeeld een wandeling of extra persoonlijke aandacht.  

• Doordat studenten taken aanvullen of overnemen van medewerkers ontstaat 
er bij medewerkers een verandering in werkdrukervaring.  

• Studenten worden geregeld vakantiekrachten of toekomstige (inval) 
medewerkers. Dit bevordert de continuïteit van zorgverlening.  

• Studenten en docenten nemen een frisse blik mee in combinatie met recente 
kennis en ontwikkeling. Dit kan leiden tot verbetering van zorg en onder
steuning van de cliënt. 
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Leren in de praktijk 

De praktijkroute van het Friesland College betekent: vanaf dag één aan de slag gaan. 
“We hebben op papier staan wat studenten moeten leren en daar werken ze aan door 
achter elkaar in verschillende zorginstellingen stage te lopen. Daarmee sluit de oplei
ding goed aan op de praktijk. En op studenten, want dat zijn allemaal doeners.” 

Als docent en begeleider ben je dus ook op de zorglocatie. Studenten kunnen terecht 
in werkplaatsen (lessen op locatie), zoals bij Maeykehiem. Als ze tegen een vraag 
aanlopen kunnen ze zelf uitzoeken wat het antwoord is. Dat kan zijn door een boek 
te lezen, maar je kunt bijvoorbeeld ook de docent om een workshop vragen. Lean: 
“Vroeger bepaalde ik wat zij moesten leren, nu bepalen zij wat ik moet doen. Daar
door heb ik heel gemotiveerde studenten. Ze willen mijn les volgen omdat ze daar 
direct in de praktijk iets aan hebben. Het is geweldig om zo te werken.

Organisaties krijgen uiteindelijk moderne werknemers, die gewend zijn steeds bij 
te leren. Studenten begeleiden kost natuurlijk tijd, maar het levert ook veel extra’s 
op. Ik zie studenten allerlei extra’s doen met cliënten; fietsen, wandelen… Mooi van 
Maeykehiem is dat ze bij alles worden betrokken; studenten nemen bijvoorbeeld 
deel aan het teamoverleg. En ze kunnen meedoen aan trainingen, zoals andersom de 
medewerkers van Maeykehiem aan onze workshops mee mogen doen.”

Lean van Eekelen, docent omgangskunde en stagebegeleider

“Het is fijn om in de praktijk te leren. Theorie uit een boek ligt 
me veel minder. Ik werk nu sinds september op een groep 
met veel ouder wordende cliënten. Dus leer ik daar veel over. 
Net als over omgaan met wisselende stemmingen. Sommige 
cliënten zijn de ene dag heel lief en de volgende dag krijg je 
het gevoel dat je beter weg kunt gaan. Ik heb geleerd daar met 
rust en humor op te reageren. Zo leer ik steeds meer en uitein
delijk moet ik de groep zelfstandig draaien. Voor cliënten is het 
ook een voordeel dat ik een langere periode blijf, we kunnen 
echt een band opbouwen.” 

Manon Swart, vierdejaars student verpleegkunde
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Medewerkerstevredenheid 

In 2017 heeft Maeykehiem een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Uit 
dat onderzoek kwamen verbeterpunten naar voren, zoals werkdruk, rolduidelijkheid 
en communiceren. Overall scoorde Maeykehiem een 5,8 op tevredenheid. Een cijfer 
dat verklaard kan worden tegen de achtergrond van de turbulente tijd van de organi
satie, maar dat sterk verbeterd moet worden. 

Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek staat gepland eind 2019. Er zijn 
voor 2018 geen nieuwe cijfers beschikbaar. In een aantal medewerkersbijeenkomsten 
is het thema medewerkerstevredenheid aan de orde geweest. Daar komt uit naar 
voren dat de tevredenheid heel wisselend wordt ervaren. Een aantal mensen is blij 
met de nieuwe ontwikkelingen en een aantal mensen ervaart nog geen positieve 
ontwikkelingen. Een aantal voorbeelden uit de gesprekken:
• Er is nog veel onduidelijkheid in de organisatie over wie waarvoor verantwoordelijk 

is en dit geeft onrust.
• Er is heel veel verandering binnen korte tijd. Er is behoefte aan het bestendigen en 

opbouwen.
• Er is schaarste aan personeel op de groepen. Het zou fijn zijn als vacature

procedures sneller lopen.
• De normuren hebben een helder kader gegeven voor teams en dat is fijn. 

Maeykehiem heeft aandacht besteed aan de tevredenheid en de verbeterpunten. 
In de zomer van 2018 zijn vijf teamleiders aangesteld. Zij hadden onder andere als 
opdracht om te sturen op de financiële kaders. Deze teamleiders zijn laagdrempelig 
en goed benaderbaar voor de teams. Dit geeft teams meer rust en duidelijkheid. De 
keuze voor teamleiders had ook direct effect op het werken met zelfstandige teams. 
In 2019 wordt de huidige werkwijze geëvalueerd. Duidelijk is dat er vooral behoefte is 
aan heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen team, teamleider 
en manager. Het geheel wordt opgebouwd vanuit het centraal stellen van de cliënt en 
de professionals om de cliënt heen. De rest van de organisatie is ondersteunend aan 
dit proces.

Daarnaast is geïnvesteerd in de inzet van gedragsdeskundigen. Dit geeft een aantal 
teams meer houvast en steun. Tegelijkertijd blijkt de praktijk weerbarstig en is het 
lastig om voldoende gedragsdeskundigen te werven en te binden. Dit leidt er toe dat 
een aantal teams nog geen vaste gedragsdeskundige heeft en deze steun en houvast 
mist. 

Er is veel wisseling geweest in het management en bij het bestuur. Inmiddels heeft 
Maeykehiem weer een nieuwe vaste bestuurder. Dit geeft mensen vertrouwen. De 
nieuwe bestuurder zet in op korte lijnen en nabijheid. Ze communiceert iedere week 
met een blog over de ontwikkelingen in de organisatie en over de zaken waar ze zich 
mee bezig houdt. Medewerkers waarderen de open communicatie. 



43

Bij een deel van de medewerkers is er weer vertrouwen in de toekomst. Bij een ander 
deel is er ook nog veel pijn, onzekerheid en onrust. Er is en wordt veel van teams en 
medewerkers gevraagd. Besluiten hebben grote impact op medewerkers. In 2018 is 
een groot beroep gedaan op de veerkracht van medewerkers. Bij een aantal mensen 
is de rek er bijna uit. Medewerkers geven aan dat ze een luisterend oor of begrip voor 
de persoonlijke impact hebben gemist. Ze vragen om aandacht voor de mens, om 
begrip en betrokkenheid. De medewerkers verdienen een compliment, want ondanks 
alle reuring en wisselingen die er zijn geweest, blijven medewerkers zich met hart en 
ziel inzetten voor de cliënten. 

“ 
Ik hoop dat het management in wat rustiger 
vaarwater komt. Alle veranderingen geven 
veel onrust, ook voor begeleiding die zich voor 
100% inzetten.

Bron: Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Trotsplankje in de blog 

De bestuurder zet in haar blog iedere keer iets of iemand op het trotsplankje. Een voorbeeld: 

Niet zo moeilijk deze keer. Afgelopen week hadden we de 
bijeenkomst met vrijwilligers. Natuurlijk horen die deze week 
op de trotsplank. Wat zouden we moeten zonder vrijwilligers. 
Bijzonder om te horen wat ze allemaal met en voor onze 
cliënten doen. Ik reikte een ‘echt’ trotsplankje uit aan Albert 
Jellesma. Hij was er dinsdag bij als vrijwilliger, maar die zater
dag daarvoor was hij als Zwarte Piet present. Ik mocht hem 
wel op de foto zetten, maar dan wilde hij wel iets krijgen 
op de vrijwilligers bijeenkomst. Dat was natuurlijk als grap 
bedoeld. Maar ja... ik kan dan niet nalaten om daar iets mee 
te doen. Marrit Gerritsma heeft een mooi kunstplankje van de 
Drifter nog een beetje kunstiger weten te maken door de foto 
van Zwarte Piet Albert (en zijn Friese klompen) er nog bij te 
plakken...
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Feiten & cijfers 
Aantal fte in dienst 171,35

Aantal medewerkers in dienst  
 (excl. stagiaires incl. leerlingen)

304

Van wie cliëntcoördinator 23

Aantal vrijwilligers 135

Aantal nieuwe collega’s in 2018 (instroom) 40

Aantal collega’s uit dienst in 2018 (uitstroom)  
 (exclusief stagiaires en vakantiekrachten)

62

Aantal stagiaires 25

Aantal leerlingen 10

Verzuimpercentage Q4 5,19%

Medezeggenschap van medewerkers 
(Ondernemingsraad)
Maeykehiem heeft een Ondernemingsraad die bestaat uit zeven personen. De OR is betrokken en 
actief. In 2018 heeft de OR veel tijd en aandacht besteed aan de bestuurlijke ontwikkelingen. Daarnaast 
heeft de OR in 2018 ingezet op een versteviging van de eigen rol en positie en dit zetten ze in 2019 
voort. De OR wil in 2019 de ‘antennestructuur’ verder inzetten om het contact met de achterban te ver
sterken. Dit houdt in dat er per team een medewerker contactpersoon is voor de OR. De OR werkt aan 
een goede informatievoorziening, zodat alle medewerkers inzicht hebben in de agendapunten, werk
wijze en standpunten van de OR. Leden van de OR hebben zich geschoold in de WOR, Arbo wetgeving 
en financiën. De OR voelt zich vanaf de tweede helft van 2018 betrokken bij beleidsontwikkeling 
en besluitvorming. De OR vraagt extra aandacht voor onder andere het roosterbeleid, ontruimings
plannen, informatievoorziening en nazorg.
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Vrijwilligers

In 2018 waren 135 vrijwilligers aan Maeykehiem verbonden. Deze mensen zijn waar
devol voor de cliënten en voor de organisatie. Vrijwilligers worden direct ingezet voor 
de cliënt. Door hun inzet kunnen cliënten wandelen, fietsen, winkelen, volksdansen, 
zwemmen, paardrijden, naar de kerk, naar Maeykes Café, op uitstapjes met de groep. 
Kortom, zij verrijken het leven van de cliënten. 

Maeykehiem heeft een redelijk stabiel aantal vrijwilligers, die ze al langere tijd aan 
zich verbindt. Er zijn 10 vrijwilligers die zich al meer dan 20 jaar inzetten voor de 
cliënten van Maeykehiem en ruim 30 vrijwilligers die zich al meer dan 10 jaar inzet
ten. “De kunst om vrijwilligers lange tijd te binden, is om in te zetten op een goede 
klik tussen vrijwilliger en cliënt en op duurzame relaties”, aldus Martine Zijlstra, 
coördinator vrijwilligers en recreatiewerk. De vrijwilligers worden erg gewaardeerd. 
Ieder jaar is er een feestelijke vrijwilligersavond om de vrijwilligers te bedanken. 
Er is altijd meer vraag naar vrijwilligers, er staan vacatures op de website en bij het 
Vrijwilligers servicepunt. Ook zijn er regel matig studenten die voor hun opleiding 
vrijwilligerswerk moeten doen. Er ligt een kans om de werving ook actief via facebook 
en andere social media op te pakken. 

135
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Conclusie en verbeteringen:  
bestuurlijke reflectie

SLOT

In 2018 was het noodzakelijk om veel aandacht te besteden aan de financiële en organisatorische continuïteit 
van de organisatie. Er is strak gestuurd op de inzet van formatie conform de NZanorm. Dit was een ingrij
pend traject voor de organisatie, voor de groepen en voor de medewerkers. Daarnaast is er veel wisseling 
geweest van management en bestuur. Door de financiële situatie lag de nadruk op het jaar goed door 
komen. En toch zijn er hele mooie resultaten behaald, zoals in het rapport beschreven. Ik noem er een paar. 
Kijk naar de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek: cliënten en verwanten geven de begeleiders 
een 8,5 en 8,9. Dat is onze kerntaak. En wat is het mooi om dan te lezen dat ondanks alle reuring, begeleiders 
die goede en juiste begeleiding en zorg bieden die cliënten nodig hebben. Of kijk naar de inzet van de vrij
willigers: 135 vrijwilligers die zich inzetten voor onze cliënten. Kijk naar de praktijkroute, waarin 35 leerlingen 
hun opleiding volgen bij Maeykehiem. Alle mooie voorbeelden en verhalen laten zien dat Maeykehiem een 
mooie toekomst verdient. En daar werken we hard aan.

Door de situatie vorig jaar hebben belangrijke en minder belangrijke zaken niet de aandacht gekregen die 
het nodig had. Dit vraagt tijd om alles weer op orde te krijgen. En geduld. Ik heb meerdere keren gesprek
ken gevoerd met medewerkers over complexe vraagstukken en gewenst en uitgesproken dat ik graag een 
toverstokje zou hebben om de situatie in één keer te veranderen. Maar zo werkt het niet. Het veranderen 
en opbouwen kost tijd. We kiezen er voor om gezamenlijk te bouwen en te investeren in betrokkenheid 
en dialoog met de medewerkers. Dat vraagt ook tijd, maar maakt het proces wel eigen voor medewerkers. 
Mijn overtuiging is dat we daarmee verder komen, en dat we met deze manier van werken Maeykehiem 
weer gezamenlijk opbouwen. Er zitten veel mooie parels verstopt in de organisatie: neem het teamreflectie
instrument of het ondersteuningsplangesprek dat echt gericht is op de cliënt. De basis ligt er, de mede
werkers voeren het uit, het is alleen nog niet goed geborgd en opgeschreven in onze systemen en proces
sen. Daar werken we in 2019 aan. 

In 2019 maken we de slag van herstel naar bouwen. Dan krijgen de onderwerpen weer de aandacht die ze 
verdienen. Uit de rapportage blijkt dat Maeykehiem moet werken aan het borgen van verbeterplannen. 
Er wordt onderzoek gedaan, er zijn cijfers bekend, en meestal worden er ook analyses gemaakt. Maar de stap 
daarna, het verbinden van de analyses, het volgen van de verbeteringen en het borgen van de verbeter
plannen in de jaarcyclus en de communicatie daarover vraagt aandacht. Er is veel informatie beschikbaar, 
maar het wordt nog niet volop benut. Daarom wordt in 2019 volop ingezet op methodisch werken. Er is een 
ruim scholingsbudget beschikbaar, zodat een groot aantal medewerkers geschoold wordt in de metho diek 
Triple C, het LACCSprogramma en Driehoekskunde. 

Kwaliteit gaat over kwantitatieve en kwalitatieve informatie, over vinken en vonken. Uit het rapport blijkt dat 
de kwalitatieve informatie er wel is, bij de mooie voorbeelden ‘spatten de vonken er van af’. De kwantitatieve 
informatie vraagt aandacht. Dit gaat niet alleen over de kwaliteitsgegevens, maar is voor alle onderwerpen, 
ook financieel of personeel, een aandachtspunt. Er is niet voldoende sturingsinformatie. En als er al wel cijfers 
beschikbaar zijn, zijn ze niet eenduidig of roepen vragen op. Het is een belangrijke prioriteit voor 2019 om 
meer betrouwbare kwantitatieve gegevens te genereren. 
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Mijn prioriteiten voor 2019 zijn als volgt:  

• Behoud van het goud van de organisatie: de gepassioneerde medewerkers. Maeykehiem heeft 
veel vaste medewerkers. Er worden zelden uitzendkrachten ingezet. De medewerkers hebben een band 
opgebouwd met de cliënten. Het is mijn grootste prioriteit om deze kracht te behouden en verder uit te 
bouwen binnen Maeykehiem. Ik zet in op versterking van deze kracht door te investeren in de opleiding 
en training op methodiek en programma’s. Zodat de medewerkers nog beter toegerust zijn om kwaliteit 
van zorg te leveren.  

• De ondersteuning voor de medewerkers op de groepen verbeteren en versterken. We willen meer 
gedragsdeskundigen aan ons verbinden, zodat iedere cliënt en iedere groep een vaste gedragsdeskun
dige heeft om op terug te vallen.  

• Helderheid geven over ieders rollen en taken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de rol en taken van de team
leiders. Dit doen we door een nieuwe inrichting van de organisatie en functies te beschrijven en helder
heid te geven over doel, taken en rollen van de functies.  

• Procedures en werkwijzen meer op orde maken en de aanwezige systemen hiervoor beter 
benutten. Dit geeft houvast en helderheid voor medewerkers en versterkt de professionaliteit van de 
organisatie. 

Daarnaast blijft de inzet op de NZanorm aandacht vragen en blijven we strak sturen op de financiën. Er 
is een spanning tussen de rust die mensen zoeken en de verandering die nodig is om verder te komen. 
Betrokken heid van medewerkers bij het proces en helderheid over koers en kaders zijn daarin belangrijke 
speerpunten. 

Terugkijkend op het proces van reflectie om dit kwaliteitsrapport tot stand te brengen, ben ik blij met de 
open en positiefkritische input van alle betrokkenen. De interne reflectie, met afvaardigingen van de raden, 
het Cliëntenplatform en medewerkers, leverde waardevolle inhoudelijke aanvullingen en verbetersuggesties 
op, die zijn verwerkt in het rapport. De frisse en kritische blik van buiten door het bezoek van OlmenEs was 
inspirerend. Het bewijst maar weer hoe goed het is om een externe partij mee te laten kijken. Hun reactie 
bevestigt de kracht van de openheid. Dat het goed is in een rapport zonder opsmuk aan te geven dat het 
niet gemakkelijk is geweest. Van de eerste kwaliteitsbijeenkomst blijft me bij dat de sfeer en de houding met 
name positief en trots was. 

Trijn van der Meulen

 Trots en blij, zoals Ivo zo mooi verwoordt in de titel:  
dat is wat overheerst en op dat gevoel bouwen we 
weer aan een mooi Maeykehiem! 
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Bronnen
  Jaarverslag Maeykehiem 2017

  Verbeterplan Psychofarmaca

  Behandelvisie Maeykehiem 

  Opleidingsbeleid en opleidingsbegroting 2019 Maeykehiem 

  Cliënttevredenheidsonderzoek 2018, Customeyes 

  Conclusies en aanbevelingen werkgroep wonen 

Maeykehiem, maart 2017 

  Formulier analyse calamiteiten en ernstige incidenten, 

prismaonderzoek, ingevuld voor incident zwembad 

  Gesprekswaaier ondersteuningsplanbespreking 

  TriasWeb, overzicht meldingen incidenten en Pythiaroos 

  Infomap trainingen ondersteuningsplannen 

  Jaarplan 2019 Maeykehiem 

  Analyse en conclusie prismaonderzoek valincident 

  Model teamontwikkelgesprek 

  Praktische toepassing van de Wet BOPZ bij Maeykehiem

  Beleidsnotitie vrijwilligerswerk bij Maeykehiem 

  Agenda recreatieprogramma Maeykehiem 2018

  Blogs bestuurder Maeykehiem 

  Interviews met cliënten, verwanten en medewerkers

  Uitkomsten kwaliteitsbijeenkomst januari 2019 

www.maeykehiem.nl
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