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Maeykehiem bestaat 50 jaar! 2019 was dan ook een bijzonder jaar. Een jaar waarin we
feestelijk hebben teruggeblikt op onze historie én veel kritische verbeterstappen voor
de toekomst hebben gezet. We zijn er klaar voor om samen te werken aan de volgende
50 jaar Maeykehiem. In dit rapport leest u welke weerslag dit heeft op de kwaliteit van
Maeykehiem.

INLEIDING
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar. Maeykehiem vierde haar 50-jarig bestaan. Een
feest dat we flink hebben gevierd, samen met cliënten, medewerkers, ouders, ver
wanten en vrijwilligers. Een feest dat gezien de fase waar Maeykehiem vandaan moest
komen eigenlijk wat te vroeg kwam. Er was geen geld en velen waren (nog) niet
toe aan feest. En toch hebben we het gedaan. Er is met medewerking van collega’s,
vrijwilligers en verwanten een groots programma gemaakt. Een programma dat
helemaal werd gefinancierd door sponsoring, giften en fondsen. Hoe verder het jaar
vorderde, hoe meer het feest ging leven. Het aantal mensen dat enthousiast werd
groeide en daarmee groeide ook het vertrouwen en het aantal mensen dat echt
genoot van het feest. Het bracht weer plezier, saamhorigheid, betrokkenheid en
warmte. En het vertrouwen dat als je wilt er heel veel kan. Het jaar eindigde bijzonder,
doordat we werden uitverkoren om mee te werken aan de landelijke campagne
#IkZorg. ‘Onze eigen’ Eelco en Siete als ambassadeurs voor de gehandicaptenzorg
en ambassadeurs van Maeykehiem. Met als resultaat wekenlange uitzendingen op
landelijke televisie, veel media-aandacht en zelfs de ‘prijs’ voor vijfde commercial van
2019. Hoe mooi is dat? Steeds meer mensen durfden te vertrouwen op een betere
toekomst. Een mooie toekomst!

Siete. Woonbegeleider
verstandelijk gehandicapten

ontdek de zorg.nl

Een mooie toekomst voor Maeykehiem
In 2019 zijn we verder gegaan met de kwaliteitsslag waar we in 2018 aan zijn
begonnen. We constateerden dat er een mooie basis ligt om op voort te bouwen en
dat hebben we in 2019 gedaan. Met name door het stellen van prioriteiten en deze
toekomstbestendig te verbeteren. Zo is hard gewerkt aan die mooie toekomst voor
Maeykehiem.
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Hierdoor is het ook gelukt om de cliënt – de kern van ons bestaan – niet alleen intern,
maar ook naar buiten toe centraal te laten staan. Want dat laat Siete op een subtiele
manier zo mooi zien, dat zijn begeleiding gericht is op Eelco. Om Eelco een zo fijn
mogelijke dag te bieden. Bij Eelco en Siete was dat in beeld. Maar we weten dat dit
voor al onze medewerkers geldt. Dat maakt Maeykehiem zo’n prachtige organisatie.

Op sterkte om te kunnen gaan bouwen
Begin 2019 was het MT weer op sterkte om vanuit haar integrale rol de organisatie te
besturen. Samen zijn we stappen gaan zetten om de organisatie weer goed bestuurbaar te maken. In eerste instantie door de besturingsfilosofie en de verantwoordelijk
heden in dialoog met elkaar op hoofdlijnen uit te werken. Samen beantwoordden
we de vraag “Wie is waar verantwoordelijk voor?” waarbij we steeds de cliënt en de
begeleiding die nodig is als vertrekpunt hebben genomen. Van hieruit zijn we de
organisatie weer verder gaan opbouwen. We hebben orthopedagogen aangetrokken
en gepositioneerd om het orthopedagogisch model goed te kunnen borgen. De rol
van teamleiders hebben we geëvalueerd en daarna geformaliseerd. Zo hebben we
de randvoorwaarden geschapen om het verbeterproces nog beter vorm te kunnen
geven.
Een van de speerpunten voor 2019 was het behoud van goud in de organisatie – onze
medewerkers – door te investeren in methodiekscholing en opleiding. We zijn trots
dat we onze medewerkers in 2019 een mooi scholingsprogramma hebben kunnen
bieden, terwijl we organisatiebreed veel moesten en konden besparen. Dit kwam ook
terug in medewerkersbijeenkomsten: medewerkers zijn blij dat we weer zijn gaan
investeren in ons goud, het goed en methodisch werken. Dit was ook nodig. Jarenlange onderbezetting op sleutelposities had geleid tot een achterstand en gedateerd
beleid. Stap voor stap hebben we daar resultaten in geboekt en dit blijven we doen.

Warme zakelijkheid
Dit rapport richt zich op de geboden kwaliteit van Maeykehiem. De financiële opgave
die Maeykehiem heeft om financieel gezond te worden, is echter wel cruciaal. Na vele
jaren van tegenvallende resultaten en achterstand in onderhoud is het gelukt om
met ‘warme zakelijkheid’ een heel mooi financieel resultaat te boeken. We hebben
hiervoor vaak nee moeten zeggen, maar tegelijkertijd kon er ook veel wél. Dat laat dit
rapport mooi zien. Ook dit leidt tot een toekomstbestendig Maeykehiem, omdat we
hebben kunnen sparen voor noodzakelijke investeringen de komende jaren. Met z’n
allen hebben we hier steeds verantwoordelijkheid in gedragen en natuurlijk was het
niet altijd makkelijk om ‘nee’ te horen op een vraag. Maar het mooie was dat dit in het
licht van de ambities en de doelen prima werd begrepen. Dat is samen de toekomst
bouwen!

Prioriteiten stellen
Omdat er op meerdere thema’s een achterstand is geconstateerd, is het risico dat er
te veel tegelijkertijd wordt opgepakt, waardoor niks goed gebeurt. Daarom is ervoor
gekozen om de focus te leggen op een beperkt aantal prioriteiten. En om binnen
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die prioriteiten vanaf de bron te kijken wat de huidige en de gewenste situatie is.
Zodat wat we doen ook toekomstbestendig is en we hierna onze aandacht op andere
prioriteiten kunnen richten. We zijn ervan overtuigd dat we zo, stapsgewijs, het snelst
resultaten boeken. Het betekent wel dat we ook accepteren dat andere belangrijke
thema’s eind 2019 nog niet altijd van het niveau zijn dat we graag zouden willen.

Reflectie in de praktijk
Ook dit jaar is het rapport weer tot stand gekomen met medewerking van vele
betrokkenen. Er is een avond geweest waarbij we met een afvaardiging van de raad
van toezicht, cliëntenraad, cliëntenplatform, ondernemingsraad en medewerkers
hebben gereflecteerd op 2019. Aan de hand van de thema’s uit het kwaliteitsrapport
zijn we in gesprek gegaan met elkaar. Wat doen we goed? Welke stappen hebben we
gezet in 2019? Wat moet beter en welke vervolgstappen hebben we daarin te zetten?
De beelden die we hier als MT zelf bij hebben, hebben we getoetst bij de mensen die
aanwezig waren. Het intern beraad is ook gebruikt om input op te halen en daarmee
het rapport aan te vullen en te verrijken. Zo is er een gedeeld en gedragen kwaliteitsrapport ontstaan, dat een goed beeld geeft van 2019, en laat zien waar Maeykehiem
in 2020 verder aan gaat bouwen.
Het MT van Maeykehiem:
Trijn van der Meulen, bestuurder
Folkert Meijer, bestuurssecretaris
Theo Vernooij, manager bedrijfsvoering

Maeykehiem biedt mensen met een beperking de mogelijkheid hun
talenten en vaardigheden te ontwikkelen en zo normaal mogelijk deel
uit te maken van de samenleving. Dat realiseren wij door persoonlijke,
warme en op het individu toegespitste begeleiding, ondersteuning,
zorg en behandeling. In elke fase van iemands leven.

Met hart en ziel

Verbindend

Ondernemend

Fries
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THEMA 1
De kwaliteit van het zorgproces rond
de individuele cliënt
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. Om 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.

Triple C en LACCS
In 2019 hebben vijf teams de scholing LACCS en vijf teams de scholing Triple C
afgerond. Johan Timmer werkt sinds 1 juli 2019 als orthopedagoog bij Maeykehiem.
Johan is betrokken bij verschillende teams waar met Triple C wordt gewerkt.
“Door samen de Triple C-scholing te volgen, is de cliënt beter in beeld. Cliënten
worden nadrukkelijk betrokken bij alle activiteiten in het dagelijks leven. Het gaat
weer om het gewone leven. Er is nog steeds sprake van moeilijk verstaanbaar gedrag,
maar teams zijn beter in staat daarop in te spelen. Het eerste deel van het fundament
is gelegd. De uitdaging is om dit in 2020 uit te bouwen naar een stevig inhoudelijk
fundament, door meer mensen te scholen en dat wat geleerd is terug te laten komen
in de praktijk. Openheid naar elkaar toe, elkaar scherp houden en je aan afspraken
houden.”
Johan Timmer, orthopedagoog

Het ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan op orde
Een van de prioriteiten in 2019 was het op orde brengen van de ondersteunings
plannen. Op organisatieniveau monitoren we de uitvoer van de evaluatie van de
ondersteuningsplannen in Plancare. Heeft iedere cliënt een actueel ondersteunings
plan? Over de uitkomsten gaan we in gesprek. Daar waar nodig sturen we bij.
Zo hebben we in 2019 weer een verbetering gerealiseerd. In 2020 willen we hierin
vervolgstappen zetten. Door te onderzoeken hoe we de gebruikte methodieken
Triple C en LACCS, het ondersteuningsplan in Plancare en de gebruikte hulpmiddelen,
zoals de risico-inventarisatie, beter op elkaar aan laten sluiten. Zodat we met het
ondersteuningsplan bijdragen aan een zo normaal mogelijk leven van de cliënt.
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In gesprek over het ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan van elke cliënt wordt ieder jaar besproken en geactualiseerd.
Bij het ondersteuningsplangesprek zijn ten minste de cliënt en/of verwant, de cliënt
coördinator en de orthopedagoog aanwezig. De afgelopen jaren lukte het niet om bij
deze ondersteuningsplangesprekken de orthopedagoog te laten aansluiten. En ook
verschuivingen binnen de groep cliëntcoördinatoren waren van invloed op het tijdig
evalueren of het correct vastleggen van evaluaties. In 2019 hebben we een aantal
nieuwe cliëntcoördinatoren mogen verwelkomen. En sinds medio 2019 zijn de orthopedagogen weer op sterkte. Het lukt daardoor steeds beter om de orthopedagogen
bij alle ondersteuningsplangesprekken aan te laten sluiten en de teams inhoudelijk te
ondersteunen.

Scholing voor cliëntcoördinatoren
In 2019 hebben de cliëntcoördinatoren een scholing gehad in het werken met het
ondersteuningsplan van Maeykehiem. In deze scholing was ook aandacht voor de
gesprekswaaier. De gesprekswaaier is het hulpmiddel om tijdens het ondersteuningsplangesprek alle levensdomeinen aan bod te laten komen. Het helpt om samen in
gesprek te zijn: Hoe gaat het met jou of met uw kind of verwant? Wat gaat goed en
wat kan beter? Waar werken we het komende jaar aan? Door alle cliëntcoördinatoren
te scholen, houden we de aanwezige kennis bij iedereen op peil, inventariseren we
verbetermogelijkheden en leren we van elkaar.

Vrijheidsbeperking
Nee, tenzij …
Voor de inzet van vrijheidsbeperkende
maatregelen hanteert Maeykehiem het
uitgangspunt ‘nee, tenzij …’. We stellen
ons altijd de vraag: “Hoe kan het voorkomen worden en hoe kan het anders?”.
Na in 2018 de cliëntcoördinatoren te
hebben geschoold, was het in 2019 de
beurt aan begeleiders. Tijdens diverse
scholingen zijn medewerkers geschoold
in kennis van de wet- en regelgeving en
bewustwording over vrijheidsbeperking
en onvrijwillige zorg. Dit was een goede
opmaat voor de introductie en implementatie van de Wet zorg en dwang
binnen Maeykehiem.

Feiten & cijfers vrijheidsbeperking
• In 2019 zijn er voor zes cliënten noodmaatregelen
ingezet.
• Bij één cliënt is per oktober 2019 een dwangmaatregel
stopgezet, omdat het al vier maanden niet meer nodig
geweest was om deze in te zetten.
• De andere maatregelen bij cliënten van Maeykehiem
zijn gehandhaafd. Dit zijn tijdelijke (behandel
observatie) of structurele maatregelen die worden
ingezet uit veiligheid voor de cliënt en waartegen de
cliënt(vertegenwoordiger) zich niet verzet. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan en
worden geëvalueerd tijdens de bespreking van het
ondersteuningsplan. Ook als de cliënt geen verzet
pleegt, wordt gestreefd naar de meest doelgerichte en
minst ingrijpende maatregel.
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Voorbereiding op de Wet zorg en dwang (Wzd)
In 2019 is Maeykehiem zich verder gaan voorbereiden op de invoering van de Wet
zorg en dwang (Wzd). De orthopedagogen en de Bopz-arts (nu de Wzd-functionaris)
bespreken periodiek casuïstiek. Dit geeft veel handvatten en inzicht hoe het beleid
op onvrijwillige zorg goed te organiseren binnen Maeykehiem, uiteraard binnen de
wettelijke kaders. We hebben besloten om te starten met basisbeleid en dit een aantal keer in 2020 (het overgangsjaar) te evalueren en eventueel aan te scherpen.
In december is het basisbeleid voor de Wzd voorgelegd aan de cliëntenraad van
Maeykehiem en vervolgens vastgesteld in het MT. Toen hebben we ook de Wzdfunctionaris Luc Imschoot benoemd. Hij was voorheen de Bopz-arts. In 2020 worden
alle beperkingen in zorgverlening besproken tussen de Wzd-functionaris en de
orthopedagogen. Mocht er sprake zijn van onvrijwillige zorg, dan zal het stappenplan
onvrijwillige zorg worden doorlopen.

Inspectiebezoek aan Langweer B
Op 5 november 2019 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd bezoek aan Langweer B om te kijken hoe de zorgverlening op de locatie
verloopt. De inspecteurs zijn rondgeleid en verschillende gesprekken zijn gevoerd. De
dag werd afgesloten met een gesprek met de teamleider en een MT-lid. Daar deelden
de inspecteurs mondeling hun eerste bevindingen.
De Inspectie gaf aan gemotiveerde en betrokken medewerkers te hebben gesproken.
De ondersteuningsplannen en aanwezige protocollen waren op orde en worden
zichtbaar gevolgd. Er is sprake van persoonsgerichte zorg en de te leveren zorg is op
orde. Cliëntvertegenwoordigers worden actief betrokken en de medicatieveiligheid
bij Langweer B is op orde. De Inspectie nam waar dat de aanwezigheid van een
nieuwe orthopedagoog en de training Triple C bijdraagt aan het verbeteren van de
zorg.
De Inspectie bemerkte dat de kennis over het toepassen van beschermende maat
regelen en vrijheidsbeperking aandacht vraagt en ook de aandacht voor het
integreren van de risico-inventarisatie in ondersteuningsplan vraagt om verbetering.
Andere verbeterkansen liggen er op het vlak van leren van incidenten en onder de
aandacht brengen van protocollen. De geconstateerde verbeterpunten hadden al
onze aandacht. In 2020 hebben we het definitieve rapport ontvangen.

Lees het rapport op onze website
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#IkZorg
Eelco en Siete. Een lekker stel. Een stel waar we supertrots op zijn. In de #IkZorgcampagne weet Siete heel treffend te verwoorden waar het om draait:

“

Je komt op het werk en je ziet zijn
enthousiasme. Dan ben je gewoon heel blij.
Dan weet je waarom je dit werk doet.
#trots #Maeykehiem #methartenziel

Bekijk het filmpje!

Siete. Woonbegeleider
verstandelijk gehandicapten

ontdek de zorg.nl
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Kerngegevens 31 december 2019
Aantal cliënten wonen, dagbesteding, werk

• Verblijf: 130 cliënten
• Dagbesteding: 13 cliënten
• MPT: 4 cliënten

In- en uitstroom cliënten in 2019

+9
Wachtlijst
Plaatsing van een cliënt vindt plaats na een zorgvuldig plaatsingstraject.

23
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- 11

Wonen en werk
Aantal woningen
Bouwen:

13 woningen

Kerklaan:

2 woningen

Begeleid wonen:

5 woningen

Langweer:

3 woningen
6 appartementen

Sneek:

2 woningen

Lege plekken

3 plekken

Aantal dagbestedingsplaatsen
Bolder:

16 cliënten

Bibliotheek:

10 cliënten

Inducent:

40 cliënten

Servicegroep:

10 cliënten

Drifter:

40 cliënten

Samenwerking op het gebied van werk en dagbesteding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maeykes Bibliotheek
Maatwurk
MindUp
EspecialCare
Thomashuis
Talant
ABC Zorg
Bascule
Boerewille
Jeltehof
Philadelphia
Donia State Wester
Doniahiem
Scauting
JP van den Bent
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THEMA 2
De ruimte die cliënten hebben op het
gebied van eigen regie
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.

Medezeggenschap cliënten
Maeykehiem kent een cliëntenraad en een cliëntenplatform. De cliëntenraad bestaat uit ouders en verwanten. Zij geven de formele medezeggenschap vanuit het cliëntperspectief vorm. Het cliëntenplatform bestaat
uit cliënten. Zij geven informeel advies en spreken mee over belangrijke kwesties.

Cliëntenraad
In 2019 bestond de cliëntenraad uit vijf leden. De cliëntenraad heeft in 2019 meegedacht en advies uitgebracht over diverse onderwerpen, onder meer begroting, benoeming teamleiders en jaarplan. Twee keer is
er overleg geweest met de raad van toezicht, en eveneens twee keer met de ondernemingsraad. Vanaf eind
2019 sluit een van de cliëntenraadsleden om de maand aan bij het overleg van het cliëntenplatform, om uit
te wisselen wat er speelt, en daarmee hen ook te betrekken bij de medezeggenschap.

Reflectie cliëntenraad
Positief is de verbeterde communicatie vanuit Maeykehiem in het algemeen richting ouders en verwanten.
Ook de informatievoorziening naar de cliëntenraad is voldoende om de raad haar werk te kunnen laten
doen. Er is het streven om in dialoog en samenwerking de inspraak van de cliëntenraad vorm te geven.
Daarvoor wordt een nieuw medezeggenschapsreglement opgesteld. De cliëntenraad ziet voor zichzelf ook
een formelere, controlerende rol op die punten waar zij wettelijk adviesrecht heeft. Om die kritische rol goed
te kunnen vervullen, wil zij graag een duidelijke, gestructureerde jaaragenda van de overleggen met de
bestuurder, waarbij ze ruimschoots op tijd de relevante stukken en informatie krijgt, zodat die eerst intern
besproken kunnen worden.
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Cliëntenplatform
Het cliëntenplatform van Maeykehiem geeft informeel advies en input aan
de bestuurder over belangrijke thema’s. Het cliëntenplatform bestaat uit vijf
cliënten. In 2019 is het platform zes keer bij elkaar gekomen. Thema’s waarover het
cliëntenplatform heeft gesproken:
• Het aantal orthopedagogen bij Maeykehiem.
• Het verminderen van begeleidingsuren.
• Bekendheid van nieuwe medewerkers in het hoofdgebouw.
De raad van toezicht heeft het cliëntenplatform betrokken bij de evaluatie van
de bestuurder. De verkeersveiligheid op het terrein van Maeykehiem blijft voor
het cliëntenplatform een punt van zorg. Om meer bekendheid te geven aan wat
het cliëntenplatform bespreekt, worden de vastgestelde notulen op het intranet
geplaatst.

Het cliëntenplatform aan het woord
Binnen Maeykehiem vinden we het belangrijk dat de stem van de cliënt op verschil
lende manieren gehoord wordt. In november 2019 gaf het cliëntenplatform een
presentatie aan leerlingen en de wethouder van gemeente De Fryske Marren. De
presentatie ging over wat het cliëntenplatform zoal doet en hoe het cliëntenplatform
kijkt naar de rol van leerlingen binnen Maeykehiem. Peter Groen, lid van het cliëntenplatform, heeft op indrukwekkende wijze het thema eigen regie toegelicht en verteld
over zijn eigen leven. Wat het voor hem betekent om in een rolstoel te zitten en altijd
afhankelijk te zijn van anderen.

“

De ademloze stilte waarin
Peter zijn verhaal deed en
mijn studenten luisterden,
sommigen met tranen in hun
ogen. Hij werd plotseling door
hen gezien als mens en niet
langer als cliënt.
Lean van Eekelen, docent omgangskunde en stagebegeleider Friesland College
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Maeyke’s restaurant
In Maeyke’s restaurant wordt er dagelijks geluncht door cliënten en medewerkers. Verse soep, salade, je kan er
van alles krijgen. Vanaf medio 2019
wordt het restaurant op doordeweekse
dagen gerund door cliënten en medewerkers van de dienstverlening. De
kassa is zo aangepast dat de collega’s
van de dienstverlening veelal zelf
standig de klanten kunnen bedienen.
Een mooi voorbeeld van participatie in
de dagbesteding. In 2020 willen we de
visie op dagbesteding gericht op participatie van cliënten en samenwerking
tussen werkplekken onderling meer
uitwerken en vormgeven.

Participatie
Cliënten worden meer en meer betrokken bij sollicitaties voor nieuwe medewerkers,
rondleidingen voor groepen en sessies met nieuwe leerlingen en medewerkers.
Een mooie ontwikkeling die we willen doorzetten. We gaan kijken hoe een grotere
groep cliënten hier een rol in kan spelen. Betrokkenheid van cliënten bij de werving
van nieuwe medewerkers zou bijvoorbeeld standaard deel uit moeten maken van
sollicitatieprocedures.

Regie over je eigen leven in je eigen woning
Wat zeggen cliënten hier over? Tijdens het intern beraad werd er uitvoerig bij dit
onderwerp stilgestaan, samen met cliënten, verwanten en medewerkers. Ervaren
cliënten regie over hun eigen leven? Wat doet Maeykehiem goed en wat kan beter?
Een korte weergave van dat wat er die avond aan bod kwam:
Cliënten kunnen hun eigen kamer inrichten met eigen spullen. En bij de inrichting van
de gemeenschappelijke woonkamer wordt dit samen met de andere cliënten gedaan.
Over thema’s zoals wat er gegeten wordt of het zelf (helpen) koken is er steeds
meer sprake van eigen regie. Dit lukt echter nog niet altijd en voor iedereen. Eigen
regie betekent ook dat je zelf mag weten wanneer je ’s avonds gaat slapen. Door de
roosters van begeleiders lukt dit niet altijd. Dat is een lastige puzzel die nog niet altijd
op te lossen is.
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THEMA 3
De ervaringen van cliënten en verwanten
Onderzoek naar cliëntervaring
In 2019 hebben we geen cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van de
cliëntervaringsonderzoeken van 2017 en 2018 hebben we benut voor verbeteracties
in 2019. Zo waren thema’s als vitaliteit, gezondheid en het versterken van de verbinding met het dorp en de buurt aandachtspunten vanuit de eerder gehouden cliënt
ervaringsonderzoeken. In 2020 gaan we onderzoeken met welk instrument we in 2021
de cliëntervaring gaan meten. Dit doen we in samenwerking met het cliëntenplatform
en de cliëntenraad.
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Maeykehiem 50 jaar
In 2019 bestond Maeykehiem 50 jaar. Dat hebben we
uitgebreid gevierd, met cliënten, ouders/verwanten, medewerkers, vrijwilligers en de mensen uit het dorp. Een week
lang werden allerlei verschillende activiteiten voor cliënten
georganiseerd. Er was een officiële opening met koninklijk
bezoek, een reünie, diverse workshops voor cliënten, snoezel
activiteiten en een circus.
We hebben deze gelegenheid ook aangegrepen om de verbinding met het dorp te versterken. Zo was er een braderie met
ondernemers uit de omgeving en was de kerkdienst van Sint
Nicolaasga voor één keer verplaatst naar het feestterrein. Eén
groot gezellig samenzijn, met de bewoners van Sint Nicolaasga
en de omliggende dorpen. Met als spetterend einde een mooi
slotfeest met optredens van Elske de Wal, De Kast en onze
eigen Maeykehiemband. Wat hebben cliënten, ouders, verwanten, medewerkers en dorpsbewoners ontzettend genoten van
dit feest. Er is nog lang over gesproken.

UITNODIG
ING

Opening fe
es
woensdag tweek 50 jaar Maey
kehiem
18 septem
ber 2019

Maeykehiem
viert feest,
want wij bes
we trots op!
taan 50 jaar
We vieren
en daar zijn
dit het hel
wensen van
e jaar al een
cliënten te
beetje doo
laten uitkom
feest ook gra
r veel
en. Maar we
ag met me
willen het
er
mensen vie
bijzonder
door haar
ren. Want
bet
Ma
rokkenhei
eykehiem
lang! Wij nod
d en kleinsc
is
igen u van
haligheid,
harte uit om
officiële ope
al 50 jaar
aanwezig
ning van de
te zijn bij de
feestweek
.
Wij begroe
ten u graag
op woensdag
18 septem
ber a.s.
Namens de
jubileumc
ommissie
Trijn van der
50 jaar Ma
Meulen, bes
eykehiem,
tuurder

16

Praktisch
e informatie

Wilt u zich
uiterlijk 9 sep
tember a.s.
via secreta
aanmelden
riaat@maey
kehiem.nl.
kunt u tere
Voor vragen
cht bij het
bestuursse
mailen naa
cretariaat
r r.postma@m
door te
aeykehiem
naar (0513)
.nl of bellen
43 38 16 of
06 21 26 08
31.
Het feest vind
t plaats op
het terrein
hoofdlocati
van onze
e aan Bouwen
17 in Sint Nic
Maeykehiem
olaasga.
is in de fees
tweek aut
parkeerwa
oluw. Er zijn
chten aanwez
ig om u de
weg te wijz
en.
Cadeautip:

Een bijzonder gedicht
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan maakte Reina een wel heel bijzonder
cadeau. Op vijf rollen behang maakte zij een gedicht over de historie van Maeykehiem, met tekeningen en al erbij. Een heel mooi kunstwerk dat tijdens de feestweek
door iedereen bewonderd kon worden.

Reina Mast over Maeykehiem in 2019
“Op dit moment woon ik op een groep waar ik niet helemaal
goed pas. Ik kan meer dan we dachten. Daarom krijg ik
een eigen appartement. Helaas is er nog geen aannemer
gevonden, maar van mij mogen ze wel beginnen!
Twee keer per week ga ik naar de dagbesteding. Daar schrijf ik
gedichten. Ik heb er een gave voor. Mijn konijn Fliptinus helpt
me. Als ik ergens een rijmpje op moet maken, dan kan ik aan
zijn ogen zien wat het moet zijn. En als hij tegen mij aankruipt,
zegt hij: ‘Je hebt het weer goed gedaan vandaag’.
Mijn wens voor het jubileum was om een gedicht van 50 meter
over de geschiedenis van Maeykehiem te schrijven, dit op
muziek te zetten en met een medewerker op het jubileum
feest te zingen. Ik ging een weddenschap aan met Trijn, onze
directeur. Ze zei: ‘Maak er maar 50 centimeter van’. Maar ik
dacht: ‘Nee, 50 méter, dat is pas een mooie uitdaging’. Toen
het klaar was, riep ik: ‘Jullie mogen me feliciteren; het plan is
geslaagd!’ Trijn gaf toe dat ze had verloren. Ik won een mooie
fruitmand. Samen boodschappen doen vonden we geen goed
plan. Dan zouden we alleen maar lekkers kopen!

Reina is al 17 jaar verbonden met
Maeykehiem. Sinds een jaar woont zij
op Bouwen 35.

Ik ben blij dat mijn heit het jubileumfeest nog mee kon maken.
Hij was erg ziek. In het gastenboek schreef hij: ‘Prachtig
gedicht, ga ermee door!’ Daarom ga ik er mijn werk van maken.
Ik schrijf al gedichten in opdracht; hiervoor kun je contact
opnemen met de Wynfanger.
Mijn heit is inmiddels overleden. Vannacht lag ik even wakker.
Toen heb ik hem, als het ware, gevraagd of hij ook trots is. Hij
zei in mijn hart: ‘Ik ben apetrots’.”
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Wensboom 50 jaar Maeykehiem
Speciale aandacht was er in dit jubileumjaar voor wensen van
cliënten. Cliënten konden hun wensen indienen en de wensboomcommissie probeerde vervolgens om de wensen van
cliënten in vervulling te laten gaan. De wensen liepen enorm
uiteen. De wensboomcommissie heeft heel veel wensen
van cliënten in vervulling laten gaan. Daarbij hebben ze vele
malen hulp gekregen van vrijwilligers, fondsen en sponsoren.
Hierdoor kunnen vele cliënten terugblikken op een prachtige
ervaring – fantastisch!
Een kleine greep uit de 88 wensen die zijn vervuld:
• een ritje in de vrachtwagen;
• een Pipo de Clown-dekbed;
• een klassiek concert van het Nederlands Studenten
Kamerorkest;
• op de foto met een profvoetballer;
• een ballonvaart boven Langweer;
• met de boot naar Texel;
• naar een optreden van Dirk Scheele.
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Rieneke de Haan over Maeykehiem in 2019
“Carina moest nog 7 jaar worden toen ze in een instelling
kwam wonen. Het was de zwartste dag van mijn leven.
Ik voelde het niet als loslaten, maar als delen. Hoe fijn is het,
dat als je kind zo veel gespecialiseerde zorg nodig heeft, je dit
kunt delen? Carina is nu 38 en blij met haar plek op Langweer
A, waar ik graag even binnen wip. Niet op visite, maar gewoon
even bij haar zijn. En tegelijk een handje helpen; de vaatwasser
leeghalen, een bos bloemen op tafel zetten. Maeykehiem is
een wezenlijk deel van mijn leven.
Maeykehiem heeft een moeilijke tijd achter de rug. Er was
weinig vreugde meer, de ziel verdween en daarmee ook de
lichtjes in de ogen van mijn kind. In oktober 2018 kwam er een
nieuw bestuur dat vol goede moed aan de slag ging.
De feestweek kwam erg snel na deze moeilijke tijd. Mede
werkers vroegen zich af of een feest als dit gepast was. Maar
door samen te werken aan mooie activiteiten konden we
weer vooruitkijken. Ik hielp mee in de organisatie en zag dat
er achter de schermen hard gewerkt werd aan wederopbouw.
Er ontstond langzaam weer vertrouwen, fleur en ‘lucht’. Het
bestuur en management werkte keihard mee en het gevoel
van saamhorigheid gaf hoop. De speech van Trijn was een
emotioneel moment en voelde als een warme omarming die
we als leiding, cliënten en ouders zo gemist hadden. Vanaf
dat moment wist ik dat we met elkaar weer op de goede weg
waren; voor elkaar en mét elkaar.

Rieneke de Haan is moeder van
Carina en al 17 jaar verbonden aan
Maeykehiem.

Een van mijn mooiste momenten was het snoezelen met
Carina. Samen, heel dicht bij elkaar, heel intens. Dat is niet
uit te leggen. Maar als je het Carina vraagt, zal ze zeggen:
het circus en De Kast met daarbij de cd!”
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Resultaten vitaliteitsproject in 2019
Het in 2017 gestarte project vitaliteit richt zich op een gezonde leefstijl. Dit betekent
gezonde keuzes maken in voeding en voldoende lichaamsbeweging, op maat.
Ondanks dat het project in 2019 in afgeslankte vorm is verder gegaan, zijn er verschillende resultaten behaald:

Inzet van CIOS-studenten
CIOS-studenten van het Friesland College spelen een belangrijke rol in het
bewegingsaanbod. Met ingang van het studiejaar 2019/2020 zijn CIOS-studenten
gekoppeld aan woongroepen waar cliënten met beweegvragen wonen. In samen
werking met het team en betrokken disciplines, bijvoorbeeld de fysiotherapeut,
ondersteunen de studenten bij het maken en uitvoeren van individuele beweeg
plannen voor de cliënten.

Bewegen in je vrije tijd, onder werktijd en dagbesteding
Samen met begeleiding en ook ondersteuning van de CIOS-studenten worden
beweegactiviteiten aangeboden:
• Elke vrijdagmiddag zijn er bewegingsactiviteiten voor cliënten met een ernstige
meervoudige beperking.
• Wekelijks kunnen cliënten aan hun conditie werken door gebruik te maken van
het fietslabyrint, een interactieve manier om fietstochten te maken door steden en
natuur.
• Elke maandag is er een beweegavond, toegankelijk voor alle cliënten van
Maeykehiem. In de zomer zijn de activiteiten zo veel mogelijk buiten, in de winter
wordt er gebruik gemaakt van de sporthal. Dansles, voetbal, samen trainen voor de
avondvierdaagse van Sint Nyk; al deze thema’s zijn bij de beweegavond aan bod
gekomen. In samenwerking met de sportschool hebben cliënten kunnen fitnessen.
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Zelf koken en gezonde voeding
In 2019 hebben meerdere groepen binnen Maeykehiem de keuze gemaakt meer zelf
te koken voor hun cliënten. Dit is goed voor de gezondheid van de cliënten, maar ook
een zinvolle en leuke activiteit voor de cliënten. Sommige groepen zijn geheel overgestapt naar zeven dagen in de week zelf koken en een merendeel van de groepen
kookt een aantal dagen in de week zelf, bijvoorbeeld in de weekenden. Maeykehiem
faciliteert hierin door goede kookspullen en kookgerei ter beschikking te stellen. Er
wordt vanuit de kleine moestuinen in Langweer en Sint Nicolaasga gegeten van verse,
biologische producten uit eigen tuin. Op groepen is hierdoor steeds meer aandacht
voor gezondheid en beweging. Voor 2020 komen we met een brede aanpak om dit
verder te stimuleren.

De wensboom en beweging
Eén cliënt had de wens om op een skelterparcours op Maeykehiem te rijden. Door
studenten van het CIOS is deze wens opgepakt en uitgevoerd, tot grote vreugde van
cliënten die een dag op hun skelter konden ‘racen’ over het terrein.
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THEMA 4
Samenspel in zorg en ondersteuning
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 we op het gebied
van wonen, werken, leren, vrije tijd, sociale contacten en zorg en behandeling. Iedere
cliënt heeft daarbij, in alle 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 zo veel mogelijk kwaliteit kunnen geven. Met andere woorden:
een leven waarin iemand zich gewaardeerd voelt, onderdeel uitmaakt van de maatschappij
en zich goed voelt.

Informatie en communicatie met cliënten en verwanten
Maeykehiem heeft al langer de wens om de digitale communicatie van cliënten
met verwanten veilig en eenvoudig tot stand te brengen en om verwanten
inzage te geven in het cliëntendossier. Door een sterke sturing op prioriteiten lag
de ontwikkeling van beide stil. In 2020 willen we opnieuw kijken welke digitale
hulpmiddelen Maeykehiem hiervoor gaat inzetten. Bij beide vraagstukken betrekken
we de medezeggenschap.
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Borging implementatie van methodieken
Steeds meer medewerkers zijn geschoold in Triple C of LACCS. We zien dat dit ook
invloed heeft op de gesprekken met cliënten en verwanten. Mooie gesprekken,
waardoor er meer en meer een gezamenlijk beeld ontstaat over kwaliteit van bestaan
van de cliënt en de beelden die we daarbij hebben. Ook van verwanten horen we
dat zij de goed-leven-gesprekken erg waarderen. Door achterstalligheid lukt dit nog
niet voldoende en niet overal, maar we hebben hier stappen in gezet. Binnen de
organisatie ontstaat meer verbinding met elkaar ‘in alle lagen’. We hanteren meer
dezelfde uitgangspunten en spreken meer dezelfde taal, zowel onderling als in
communicatie met cliënten en verwanten.
Om het werken met methodieken goed te borgen, is er een regiegroep Triple C en
een regiegroep LACCS opgezet. In beide regiegroepen zit een orthopedagoog, een
MT-lid, cliëntcoördinatoren van betrokken locaties, de opleidingsadviseur en een
teamleider. De regiegroepen houden zich bezig met de verdere implementatie en
borging van het werken met LACCS en Triple C binnen Maeykehiem.

Werken in de driehoek
In 2019 hebben zeven teams de scholing Driehoekskunde afgerond. De doelstelling
van deze scholing is het versterken van begeleiding en samenwerking in de driehoek;
cliënt, verwant/vertegenwoordiger, begeleider. In de scholing is de basis gelegd
voor het werken in deze driehoek. Werken in de driehoek betekent ook dat je ver
wachtingen naar elkaar uitspreekt, de verschillende rollen toelicht en verduidelijkt, en
elkaar aanspreekt.
cliënt

verwant

begeleider

In 2019 zijn de teams gestart met driehoeksgesprekken tussen teamleider, ortho
pedagoog en cliëntcoördinator. In deze gesprekken wordt de voortgang op de groep
besproken, gericht op kwaliteit van de zorg en ondersteuning van de medewerkers.
Het vraagt tijd en ruimte om hierin te ontwikkelen. Het betekent ook dat we aandacht
moeten hebben voor borging van Driehoekskunde en het netwerk van cliënten mee
moeten nemen in dit gedachtengoed. Het goed borgen van de driehoeksgesprekken
vraagt om aandacht en om meer verdieping in methodisch werken.

ve

De ambitie van Maeykehiem is om Driehoekskunde een meer vanzelfsprekende
manier van werken te laten zijn binnen de organisatie. Daarom wordt er in 2020
breder aandacht aan besteed, onder andere met een sessie Driehoekskunde voor het
MT, teamleiders en orthopedagogen.
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Communicatie met verwanten
In het werken aan een duurzame toekomst voor Maeykehiem is communicatie met
verwanten essentieel. In 2019 zijn er meerdere bijeenkomsten voor ouders en ver
wanten met de bestuurder geweest, om ze goed op de hoogte te houden van alle
ontwikkelingen binnen de organisatie. Wijzigingen en bijzonderheden binnen de
teams worden door de teams zelf gecommuniceerd. De cliëntcoördinator is een
belangrijke speler in het overbrengen van informatie uit de groep aan verwanten.

Infocafés 2019
In 2019 is er drie keer een infocafé georganiseerd voor medewerkers, verwanten,
vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Tijdens een infocafé vertelt een gastspreker
over een methodiek of programma, dat actueel is voor Maeykehiem. In 2019 gingen
de infocafés over Triple C, LACCS en Driehoekskunde.

Leonie van Wijk over Maeykehiem in 2019
“We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan continuïteit
en stabiliteit in de teams. Nu bouwen we verder aan professionaliteit en vertrouwen. We hebben scholing gevolgd in
Triple C, Driehoekskunde en LACCS. We onderbouwen ons
werk met deze methodieken, zodat we de juiste ondersteuning
kunnen bieden aan onze cliënten. Er ligt inmiddels een stevige
basis, waardoor het team weer in haar kracht komt. Na een tijd
waarin andere dingen de overhand hadden, leggen we nu de
focus weer op het meest belangrijke: de cliënt. We zijn echt
weer in ontwikkeling en ik merk dat iedereen enthousiast is
om mee te bouwen. Als beginnend teamleider is het mooi om
onderdeel te zijn van een organisatie die zo in ontwikkeling is.
Afgelopen jaar waren we nog erg zoekende naar hoe we weer
vertrouwen kunnen krijgen in de organisatie. Hoewel iedereen
in de aanloop van het jubileumfeest wel wat bedachtzaam
was, heeft het hele team van Maeykehiem samengewerkt om
heel veel leuke dingen te organiseren. Langzaamaan werd
iedereen enthousiast. De wensboom was een prachtige activiteit voor onze cliënten en het feit dat al deze wensen gerealiseerd zijn, gaf veel verbondenheid in de organisatie.
Het optreden van De Kast was voor mij het toppunt. De ver
bintenis die ik voelde, was bijzonder. In dat moment waren
we één; als collega’s, cliënten, familie en vrijwilligers. Eigenlijk
kwam in de feestweek alles bij elkaar; een volledig team, er
samen voor gaan, de cliënt centraal. Een geweldige aanzet
voor de ontwikkeling die we voor ogen hebben!”
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Leonie van Wijk is nu 2,5 jaar verbonden
aan Maeykehiem. Leonie is begonnen
als cliëntcoördinator en sinds een jaar
teamleider van 6 woongroepen en
2 dagbestedingslocaties.

Trots op onze vrijwilligers
In 2019 waren er 129 vrijwilligers verbonden aan Maeykehiem. Dat zijn er veel en daar
zijn we heel blij mee! Vrijwilligers worden direct ingezet voor vragen van cliënten.
Ook in 2019 is in een aantal nieuwe vragen van cliënten voorzien. Zo hebben we een
extra wandelvrijwilliger, een vrijwilliger voor de maakwerkplaats op de Drifter en
twee vrijwilligers die met cliënten gaan vissen mogen verwelkomen. Bij de viering
van het 50-jarig jubileum hebben de vrijwilligers van Maeykehiem een groot aandeel
geleverd. Zonder hun hulp hadden we niet zo’n prachtig feest kunnen vieren met z’n
allen. Daarvoor zijn we onze vrijwilligers heel dankbaar.

129
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THEMA 5
Borging van veiligheid in zorg
en ondersteuning
Alarmering
In 2019 zijn we gestart met een nieuwe werkwijze bij alarmering. Met een app op de telefoon kunnen
begeleiders hulp inschakelen wanneer er iets gebeurt. We zijn hiermee gestart in Langweer en eind 2019
is dit uitgebreid met Bouwen 35 en het zwembad. In 2020 breiden we dit uit naar andere groepen binnen
Maeykehiem.

Expertisegroep verpleegkunde
In 2019 is de expertisegroep verpleegkunde opgericht. In deze expertisegroep zitten verpleegkundige
cliëntcoördinatoren en de verpleegkundig opleidingsadviseur. De expertisegroep heeft als doel het
verpleegkundige beroep binnen Maeykehiem te profileren en het bekwaamheidsbeleid met bijbehorende
toetsingen te waarborgen. De expertisegroep zal zich onder andere bezighouden met BIG-(her)registratie,
inzetten en beoordelen van e-learning voor verpleegtechnisch handelen en vaardigheidstoetsing voor het
verpleegtechnisch handelen.

Omgang met incidenten
Aantal geregistreerde incidenten in 2019
Agressie en grensoverschrijdend gedrag
Inname schadelijke stoffen
Medicatie (waarvan 17 meldingen incident apotheek)

946
0
206

Ongeval

8

Prik-, snij- of spatincident

1

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

4

Stoten/knellen/botsen

8

Vallen

148

Verbranden

2

Vrijheidsbeperking

3

Verslikken

7

(poging tot) Weglopen en vermissing

7

Overig

56

Totaal

1.396
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De cijfers vertellen slechts een deel
van het verhaal. Ze ‘vertellen’ welke
incidenten gemeld zijn. Aandacht
voor het onderwerp ‘omgang met
incidenten’ kan leiden tot een
toename van meldingen door een stuk
bewustwording. Bij weinig aandacht
voor de opvolging van incidenten kan
dit leiden tot een vermindering van
meldingsbereidheid en afname van
bewustzijn tot melden. De omgang met
incidenten is een thema dat aandacht
heeft gehad in 2019, en ook in 2020
prioriteit heeft.

In 2019 hebben we vervolgstappen gezet in de omgang met incidenten. We
hebben een visie en beleidsuitgangspunten geformuleerd en die breed besproken
en getoetst bij verschillende begeleiders, teamleiders en orthopedagogen. Er is
een werkwijze ontwikkeld die in 2020 verder geïmplementeerd gaat worden. Dit
betekent vooral dat de rollen en verantwoordelijkheden op alle niveaus duidelijker
zijn en doorgevoerd gaan worden. Het meldingssysteem TriasWeb zal hierop zowel
inhoudelijk als qua proces maximaal aangepast worden. Zo willen we het cyclisch
werken, melden en verbeteren beter inrichten en faciliteren. Ook willen we de
leercyclus dichter bij het team brengen, door betere inzage in de eigen meldingen en
aandacht voor incidenten structureel onder te brengen bij de driehoeksgesprekken
en de teams.

Klachten
Maeykehiem heeft een klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon voor
cliënten via Zorgbelang Friesland. Hiermee garandeert Maeykehiem voor
cliënten en verwanten onafhankelijke ondersteuning bij het zoeken naar
oplossingen voor klachten. In 2019 is bij deze organisatie één klacht ingediend.
Als cliënten of verwanten klachten of ongenoegen rechtstreeks bij Maeykehiem
aangeven, vindt een gesprek plaats om oorzaken te achterhalen en samen naar
een oplossing te zoeken.

27

BHV
In 2019 is de BHV-organisatie binnen Maeykehiem gewijzigd. Het BHV-team bestaat
uit de manager bedrijfsvoering, een teamleider, de coördinator facilitaire dienst,
twee cliëntcoördinatoren vanuit de huisdienst en een medewerker van de technische
dienst. Dit BVH-team draagt samen de verantwoordelijkheid voor een goede BHVorganisatie binnen Maeykehiem en is volledig BHV-geschoold. In Sint Nicolaasga kan
24 uur per dag een beroep gedaan worden op een BHV’er. In 2020 wordt ingezet op
een verbrede dekking in Langweer.

Verticaal ontruimen in Langweer
In Langweer is tijdens een BHV-scholing gekeken naar brandveiligheid op de locatie.
Eén cliënt bleek niet langer in staat om zelf actief deel te nemen aan een ontruiming.
Samen met de BHV-opleider is gezocht naar een oplossing om de cliënt toch veilig te
kunnen evacueren. De oplossing bleek een S-cape POD evacuatiematras, waarmee
je iemand die niet mobiel is verticaal kunt evacueren. Dit matras is aangeschaft en
collega’s hebben een instructie gekregen. Mocht de situatie zich voordoen, dan kan
ook deze cliënt veilig geëvacueerd worden.

Protocollen op orde
‘Protocollen op orde’ is een onderdeel van het verbeterproject Plancare. Het accent
lag op de omzetting van eigen protocollen die betrekking hebben op risicovolle en
voorbehouden handelingen naar het gebruik van de zogenaamde Kick-protocollen
van Vilans. Dit is een landelijke database van protocollen die maakt dat Maeykehiem
op ieder moment actuele protocollen voor risicovolle en voorbehouden handelingen
tot haar beschikking heeft. In Plancare zijn hyperlinks naar de Vilans-protocollen toegevoegd. Vervolgens konden de cliëntcoördinatoren de oude protocollen eenvoudig
omzetten naar Vilans-protocollen. Daarnaast zijn ook de protocollen rondom nietreanimeren, baden zonder toezicht, transfer en weglopen of vermissing geëvalueerd,
zodat Plancare ook op dat vlak ondersteunend is.

Onderbouwd voorschrijven psychofarmaca
Eind 2017 bracht de Inspectie een bezoek aan Maeykehiem in het kader van
onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca. Maeykehiem voldeed grotendeels
aan de gestelde normen. Voor die normen waar niet (volledig) aan werd voldaan,
werd een verbeterplan geschreven dat in 2017 is gestart en in 2018 verder is
uitgevoerd. Dit plan ging vooral over het beschrijven en integreren van visie en
gebruik van psychofarmaca in medicatiebeleid, de uitvoer van reviews en het
monitoren van het effect van psychofarmaca. In juni 2019 heeft de IGJ laten weten
dat zij op basis van de aangeleverde stukken concluderen dat Maeykehiem aan de
gestelde normen voldoet. Daarmee is het onderzoekstraject afgesloten.
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Medicatieveiligheidscommissie
De medicatieveiligheidscommissie is in 2019 vier keer bij elkaar gekomen. De commissie bestaat uit de Bopz-arts, de bekwaamheidsfunctionaris, een cliëntcoördinator, een
medewerker van de nachtdienst, een teamleider en de beleidsmedewerker kwaliteit,
allemaal werkzaam bij Maeykehiem. De toeziendhoudend apotheker, een teamleider
apotheek en de kwaliteitsmedewerker van de apotheek maken eveneens deel uit van
de commissie. Deze commissie heeft als doel om het medicatiebeleid te ontwikkelen
en te toetsen. Daarnaast heeft de commissie een signalerende rol en adviseert zij
het management. In 2019 heeft zij het medicatiebeleid geëvalueerd. Sinds de zomer
van 2019 analyseert de medicatieveiligheidscommissie de medicatie-incidenten op
organisatieniveau. De uitkomsten hiervan zijn input geweest voor de evaluatie van
het medicatiebeleid.

Medicatiebeleid geactualiseerd
In 2019 heeft Maeykehiem haar medicatiebeleid geëvalueerd. Hiervoor is gebruik
gemaakt van de ‘Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg’ van de VGN.
De grootste verandering in het medicatiebeleid is het benoemen van een vaste
aandachtsfunctionaris medicatie per team. Deze rol is weggelegd voor de toetser van
het team, het teamlid dat collega’s toetst op de van toepassing zijnde voorbehouden
en risicovolle handelingen. Zo wordt aandacht voor medicatieveiligheid binnen
ieder team geborgd. Hierbij ligt het accent op samen leren. Door deze herziening is
besloten om te stoppen met de huidige wijze van auditen van het medicatieproces.
De aandacht en energie zal vooral gestoken worden in het in positie brengen
en faciliteren van de aandachtsfunctionaris. Het beleid is in het najaar van 2019
vastgesteld. In 2020 wordt dit verder geïmplementeerd. Er is scholingsbudget
vrijgemaakt om samen met de toetsers de rol van aandachtsfunctionaris goed vorm
te geven en te leren van elkaar.

Deskundigheidsbevordering epilepsie
In 2019 is er een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van epilepsie
scholing. De scholing bestond uit een e-learning en een klassikale cursus van één
dagdeel. In totaal hebben zestien teams en het behandelteam de scholing gevolgd.
Deze scholing werd gegeven door SEIN. De e-learning ging in op vormen, oorzaken
en gevolgen van epilepsie en de manier waarop je daarmee om kunt en moet gaan.
Tijdens de klassikale training werd verdiepend ingegaan op de informatie uit de
e-learning en praktijkvoorbeelden.
In 2020 zullen het we het epilepsieprotocol evalueren en actualiseren, zodat het aansluit bij de scholing. Voor teams waar sprake is van complexe epilepsieproblematiek
zal deze scholing eens per twee jaar plaatsvinden. Daarnaast kunnen alle mede
werkers in de zorg vanaf 2020 eens per twee jaar een e-learning over epilepsie volgen.
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THEMA 6
Betrokken en vakbekwame medewerkers
Feiten & cijfers
Medewerkers
Aantal fte in dienst

189

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

274

Van wie cliëntcoördinator
Aantal vrijwilligers

17
129

Aantal nieuwe collega’s in 2019 (instroom)

47

Aantal collega’s uit dienst in 2019 (uitstroom)
(exclusief stagiairs en vakantiekrachten)

68

Aantal stagiairs

29

Aantal leerlingen
Verzuimpercentage gemiddeld over heel 2019

7
6,16%

Scholing
Epilepsie (SEIN)

16 teams en het behandelteam

LACCS-programma

5 teams

Methodiek Triple C

5 teams

Driehoekskunde

7 teams

Social media

5 teams

Ouder wordende cliënt

7 teams

Werken met het ondersteuningsplan

cliëntcoördinatoren

Workshop Bopz (voorbereiding Wzd)

begeleiders alle teams

BIM (Beleving In Muziek)
Basiskennis cliëntbegeleiding
Plancare

3 teams
medewerkers facilitaire diensten
cliëntcoördinatoren

In 2019 zijn er naast studenten en stagiairs ook 6 leerling-werknemers geweest die als
leerling zorgassistent of -begeleider hun opleiding intern volgen. Daarnaast volgden
10 medewerkers een mbo-opleiding en 14 medewerkers een hbo-opleiding.
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Medezeggenschap van medewerkers
Begin 2019 zijn er tussentijdse verkiezingen geweest. De ondernemingsraad (OR) van
Maeykehiem bestaat nu uit zeven personen. In 2019 heeft de OR veel tijd en aandacht
besteed aan bestuurlijke ontwikkelingen. De OR is goed betrokken geweest bij de
beleidsontwikkeling en besluitvorming. 2019 was een jaar waarin veel nieuwe struc
turen zijn ontstaan, die een duurzame vorm moeten gaan geven aan onze organisatie.
Het secundaire proces functiehuis ondersteunende diensten is goed gevolgd door de
OR. De OR is betrokken en actief geweest bij de werving & selectie van een nieuwe
HR-adviseur en de nieuwe roosterplanner. Ook is de OR betrokken geweest bij de aanstelling van twee nieuwe leden voor de raad van toezicht. Leden van de OR hebben
zich geschoold in de arbowetgeving en hebben contacten opgebouwd met andere
organisaties over dit onderwerp. De OR wil deze contacten in 2020 graag verder
uitbreiden.

Reflectie ondernemingsraad
Wat is de OR opgevallen in 2019?
Er is veel aandacht geweest voor de PR. Maeykehiem is goed ‘in the picture geweest door het feest voor
het 50-jarig bestaan, door reclame van #IkZorg en de campagne ‘Van passie naar droombaan’. De verbinding met het dorp is versterkt. De communicatie via de blogs van de bestuurder en de medewerkers
bijeenkomsten heeft een goede start gemaakt.
Wat ging goed?
• Scholing van medewerkers in de methodieken.
• Het betrekken van cliënten in sollicitatieprocedures.
• Aanvulling op de arbeidsvoorwaarden (reiskostenregeling).
• Het vertrouwen in het bestuur en het managementteam groeit.
Wat kan beter?
• De communicatie tussen de driehoek en het team, MT en medewerkers.
• Vitaliteit en langdurige inzetbaarheid van medewerkers.
• Inzicht in waarom er zo veel medewerkers vertrekken.

Teamreflectie en ontwikkelgesprek
Bij Maeykehiem hebben we mooie instrumenten ontwikkeld voor teamreflectie en
teamontwikkeling. Deze instrumenten zijn opgenomen in Pynter. De visie achter
deze instrumenten is dat de basis ligt bij de cliëntvraag en de cliëntbehoefte. Teams
brengen in beeld wat de cliënt vraagt en nodig heeft aan begeleiding. Dit wordt de
werkplekanalyse genoemd. In deze werkplekanalyse wordt gekeken naar het cliënt
beeld en wat dat vraagt aan kennis en expertise om goede begeleiding te bieden.
Vervolgens kijkt een team wat het aan expertise en kennis in huis heeft om deze
begeleiding te bieden en wat er nog ontbreekt.
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Op basis van dit gesprek maakt het team een teamontwikkelplan (TOP). In dat plan
staat beschreven op welke onderwerpen het team zich wil ontwikkelen en welke
scholing of andere ondersteuning daarvoor nodig is. Vervolgens neemt iedere medewerker deze uitkomsten mee in haar of zijn persoonlijke ontwikkelplan (POP), 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.
cliënt

WERKPLEKANALYSE
(WPA)
Wat vraagt de cliënt?

team
medewerker

TOG
TEAM LEER- EN
ONTWIKKELGESPREK

PERSOONLIJK
ONTWIKKELPLAN (POP)

TEAM
ONTWIKKELPLAN (TOP)

Wat moet ik kunnen,
kennen, doen?

Wat moeten wij kunnen,
kennen, doen?

In 2019 is het enkele teams gelukt om met een POP en TOP aan de slag te gaan. Door
vertrek van teamleiders en discontinuïteit in de bezetting hebben niet alle teams dit
TEAM
Wat moeten wij kunnen, kennen,kunnen doen en is het nog niet gelukt om teamreflectie structureel uit te voeren en
doen?
Team OntwikkelPlan (TOP)
de resultaten ervan vast te leggen. Nu de orthopedagogen en teamleiders op sterkte
zijn, zullen we dit in 2020 opnieuw oppakken. Wel hebben vrijwel alle teams hun leervragen voor 2020 ingediend.

Medewerkers toerusten voor Plancare
Sinds medio 2019 is er ondersteuning beschikbaar voor teams in het werken met
Plancare. Er is een speciaal mailadres waar teams hun vragen kunnen stellen. Een van
de collega’s die deze mailbox beheren, is Thea Rolsma. Thea is cliëntcoördinator bij
Bouwen 28 en weet dus als geen ander hoe het werken in Plancare eruitziet. Daardoor
kan ze goed inspelen op de vraag en meekijken als collega’s ondersteuning nodig
hebben. Daarnaast hebben de cliëntcoördinatoren in juni een scholing Plancare
gevolgd en is de handleiding geactualiseerd.
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Thea Rolsma over Maeykehiem in 2019
“We hebben de afgelopen jaren diepe dalen doorgemaakt op
Maeykehiem. We bouwden niet meer op, we brokkelden af.
Dat vond ik zwaar. Het afgelopen jaar is mijn vertrouwen weer
gegroeid. Het bestuur is compleet, het team is compleet. Door
mijn werk in de projectgroep Plancare voel ik dat iedereen
hard werkt om de zaken op orde te krijgen. Ook de jubileumweek heeft veel met mij gedaan. Ik hoorde zo veel positieve
geluiden om me heen over alle activiteiten; het grote feest, de
kerkdienst, de wensboom. Het gevoel was weer als vanouds,
het ging weer over wat écht belangrijk is.
Wat ik zelf nooit meer zal vergeten, is de kerkdienst; ik vond
het fantastisch. Zo’n dienst had ik nog nooit meegemaakt. De
cliënten hadden de meest belangrijke mensen om zich heen;
familie, groepsgenoten en ons als begeleiders. Iedereen werd
gezien, iedereen luisterde met een grote glimlach. Ik zag iedereen intensief genieten, dat gaf mij echt een euforisch gevoel.
Toen voelde ik: We bouwen weer aan een toekomst waarin
onze cliënten centraal staan.”

Thea Rolsma is al 10 jaar verbonden aan
Maeykehiem. Ze is cliëntcoördinator van
de woongroep Bouwen 28. Daarnaast
maakt zij deel uit van de projectgroep
Plancare.

Risico inventarisatie & evaluatie
In 2018 is de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er zijn interviews
afgenomen op alle locaties van Maeykehiem en er zijn gesprekken gevoerd met de
afdelingen Facilitair en HR. Op basis hiervan zijn alle plannen van aanpak van de
locaties geactualiseerd en is er een centraal overzicht opgesteld van overstijgende
risico’s. Door wisseling in bestuur en MT was de opvolging nog niet goed geborgd.
Hier is in 2019 aandacht voor geweest. Het merendeel van de acties is in 2019 uitgevoerd. Sommige punten zijn – in lijn met de sturing op prioriteiten – uitgesteld tot
2020. In 2020 vindt er weer een nieuwe RI&E plaats.

Functiehuis
In 2019 hebben we de rol van het MT en teamleiders geëvalueerd en vastgesteld. De
functie van teamleider is in 2018 tijdelijk ingezet ter ondersteuning van de teams.
In 2019 hebben we de functie van teamleider gezamenlijk, met teamleiders, MT en
medewerkers, geëvalueerd. Er was een grote eensgezindheid dat de functie van
teamleider moet blijven.
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Wel bleek er een grote behoefte aan duidelijkheid over de exacte invulling van de
rol; wat doet een teamleider wel en wat doet een teamleider niet? Hoe verhoudt de
rol van teamleider zich ten opzichte van de rol van cliëntcoördinator? Alle input is
gebruikt om de functie van teamleider te beschrijven. Na een zorgvuldig proces is de
functie vastgesteld en heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden. Het resultaat is
dat we per oktober 2019 de beschikking hebben over drie teamleiders.
Daarnaast zijn de ondersteunende diensten aangescherpt in hun manier van werken.
Op basis hiervan zijn de individuele functieprofielen van medewerkers geactualiseerd.
Dit proces wordt in 2020 afgerond. In 2020 wordt ook het functiehuis van de zorg
geëvalueerd.

Informeren en geïnformeerd worden
Bouwen aan een duurzame toekomst voor Maeykehiem doe je samen. Daarbij is
informatie, communicatie en dialoog van groot belang. In 2019 organiseerde het MT
meerdere medewerkersbijeenkomsten, om medewerkers te informeren en met elkaar
in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de evaluatie
van de rol van teamleider en het meerjarenbeleid. Daarnaast schrijft de bestuurder
regelmatig een blog waarin zij alle medewerkers meeneemt in dat wat er binnen
Maeykehiem speelt.

De eerste wens die vervuld werd, was die van Feike. Een prachtige grote vrachtwagen stond ineens voor zijn
deur. Met een big smile en luid toeterend reed Feike weg, voor een mooi ritje door Sint Nicolaasga.
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SLOT
Conclusie en verbeteringen:
bestuurlijke reflectie
In 2019 zijn we verder gaan bouwen aan een duurzame en mooie toekomst voor Maeykehiem. Het was een
feestelijk jaar, waarin samen hard is gewerkt aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering.
In dit rapport is teruggeblikt op dat wat we in 2019 bereikt hebben, en er is een voorzet gegeven voor dat
wat ons te doen staat in 2020. Samen met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers hebben we het
jubileumfeest gevierd. Er is gewerkt aan het verder implementeren van de methodieken, samen met het
behandelteam dat in de loop van 2019 weer op sterkte was. En er is een start gemaakt met het werken in de
driehoek, als een stevige basis voor continuïteit en ondersteuning van de teams. Er is, met warme zakelijkheid, hard gewerkt om de financiën op orde te krijgen.
Ik ben trots op hoe er binnen Maeykehiem samen is gebouwd aan de toekomst. Er zijn flinke stappen gezet
en nu is het van belang dat deze stappen in 2020 een vervolg krijgen. Want zoals ook in de inleiding al aangegeven, lag de focus bij een beperkt aantal prioriteiten. Dat wat we doen, willen we goed doen, met een
duurzaam resultaat. Deze lijn moeten we vasthouden in 2020. Prioriteit geven aan een aantal punten en daar
een duurzaam resultaat voor neerzetten.
Mijn prioriteiten voor 2020 zijn als volgt:
• Behoud van goud voor de organisatie: de gepassioneerde medewerkers in de zorg. Maeykehiem
heeft veel vaste medewerkers, en dat willen we zo houden. Als medewerkers met plezier werken en zich
uitgedaagd en gewaardeerd voelen, ontstaat er iets moois, iets bijna magisch. Flow, bevlogenheid … dat
soort termen. Daar willen we nog meer naar toe. Want bevlogen medewerkers leveren als vanzelf die zorg
die speciaal is en die ook zo wordt ervaren. In 2019 hebben we veel geïnvesteerd in opleiding en training.
Dit blijven we doen in 2020. En we hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele
medewerker en teamontwikkeling in het primair proces.
• Borgen en verbeteren gebruik van methodieken. Daarnaast zetten we in op implementatie en borging
in het werken met LACCS, Triple C en Driehoekskunde. Na het leggen van een mooie basis in 2018 en 2019
willen we dit in 2020 borgen, uitbouwen en bestendigen. Het hebben van een gezamenlijk kader geeft
een gemeenschappelijke taal. Dat maakt dat we elkaar steeds weer uitdagen en bevragen om het nog
beter te doen, elke dag opnieuw!
• Helderheid geven over ieders rol en taken, de volgende stap. Na in 2019 de rol van teamleider te
hebben geëvalueerd en met de herziene besturingsfilosofie de organisatie beter bestuurbaar te hebben
gemaakt, richten we ons in 2020 op de evaluatie van het functiehuis in het primair proces. Er zijn nu te veel
verschillende functies in een team. Dat geeft onduidelijkheid en werkt niet ‘lekker’. We gaan hier samen
met collega’s mee aan de slag. En we kijken daarbij steeds naar de cliënt; wat heeft die nu echt nodig.
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• Vitaliteit. Maeykehiem is al langer bezig met vitaliteit. Er wordt op de groepen steeds meer vers gekookt.
Vitaliteit is belangrijk voor zowel cliënten als medewerkers. In 2019 hebben we hier aandacht aan besteed,
maar niet in de vorm van een programma. In 2020 willen we dit thema programmatisch oppakken en
focus aanbrengen op vitaliteit in brede zin. Vitaliteit voor cliënten en collega’s. Meer bewegen en gezond
eten, maakt dat we ons beter voelen, gezonder oud worden en mogelijk zelfs minder medicatie nodig
hebben.
• Communicatie en informatie. We bouwen aan duurzame kwaliteit van zorg en maken samen nieuwe
afspraken die we vastleggen in beleid. Dat beleid moet voor medewerkers helder zijn, helpend en makkelijk te vinden. Een duidelijk en eenvoudig intranet en documentensysteem ondersteunt daarbij. Daarnaast
blijft het van belang om alle betrokkenen (medewerkers, cliënten en verwanten) via blogs, nieuwsbrieven
en bijeenkomsten mee te nemen in de stappen die we zetten. Duidelijk en transparant.
Naast bovenstaande prioriteiten waarmee we de basis verder op orde brengen, blijft het noodzakelijk de
warme zakelijkheid te continueren en ervoor te zorgen dat we in 2020 financieel gezond blijven.
Samen met medewerkers en een afvaardiging van de raad van toezicht, ondernemingsraad, cliëntenraad,
cliëntenplatform hebben we tijdens het intern beraad gereflecteerd en gesproken over ‘wat gaat goed en
wat moet beter bij Maeykehiem’. Dat waren mooie en open gesprekken. Ik ben blij met dat wat deze avond
heeft opgeleverd:
• nieuwe inzichten en nuanceringen;
• bevestiging van waar de prioriteiten voor 2020 liggen;
• verrijking van dit rapport.
We hebben mooie stappen gezet en ik zie ernaar uit om in 2020 samen verder te bouwen aan een mooie
toekomst voor Maeykehiem!
Trijn van der Meulen, bestuurder
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Colofon
Het kwaliteitsrapport 2019 is een uitgave van Stichting Maeykehiem.
Portretten cliënt, verwant en medewerkers in woord en beeld: Arie en Cynthia Bruinsma (www.vuurvinders.nl)
Foto cover: Simon Bleeker | Overige fotografie: Arie Bruinsma, Peter Wassing en Maeykehiem
Vormgeving: MIRVI vorm & Inhoud (www.mirvi.nl)
Voorjaar 2020
Voor het kwaliteitsrapport is gebruik gemaakt van verschillende interne beleidsdocumenten,
kwaliteitsrapportages en gesprekken met medewerkers, cliënten en verwanten.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met secretariaat@maeykehiem.nl.

Stichting Maeykehiem
Bouwen 17
8521 KN Sint Nicolaasga
tel (0513) 43 38 00
fax (0513) 43 12 60
info@maeykehiem.nl
@Maeykehiem
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