9 april 2017 Verwanten avond, georganiseerd door OlmenEs 19.30-21.00
Rob de Breij opent de avond, presenteert de informatie over de organisatieverandering en
de Stichting Voorzieningen en introduceert het hoofdonderwerp, de nachtzorg. Ik geef hier
de korte inhoud van deze onderwerpen weer.

-Organisatieverandering
Waarom ook alweer de organisatieverandering?
OlmenEs is 23, is volwassen. Bij volwassenheid past geen hiërarchische structuur.
Bovendien heerst er nu een andere tijdgeest dan in het begin. De organisatie liep ook aan
tegen onduidelijke grenzen van bevoegdheden.
Zelforganisatie is het antwoord, met nieuwe beschrijvingen van functies. Uiteraard moet de
organisatie voldoen aan externe eisen. Wij hebben ervoor gekozen om eerst de structuur
aan te passen en pas daarna de cultuur ( meestal doet men het andersom).
We zijn ook bezig met een nieuw begrotingssysteem, er is een
implementatietraject en verder zijn we bezig met voorbereiding van de zorginkoop 2018, er
is een meerjarenplan met onder andere een vastgoedplan (de bestaande gebouwen voldoen
niet meer in toekomst, wat gaan we daaraan doen?) (Het oude meerjarenplan staat op site
van O&E). Ieder jaar is er een nieuw jaarplan.
Op dit moment zijn alle geledingen van O&E bezig met projecten. Er is veel beweging. De
verandering stopt niet na 20 weken, de projecten zijn juist de start van de verandering.

-Stichting Voorzieningen
Door oud zeer zijn er 2 stichtingen die fondsen werven om voorzieningen voor de bewoners
van OlmenEs tot stand te brengen die niet door de overheid (WLZ) worden vergoed. Dat zijn
de Stichting voorzieningen waar Rob de Breij de enige bestuurder van is en de stichting
Vrienden van OlmenEs waarvan het bestuur gevormd wordt door een aantal ouders. Het
geld komt in beide gevallen van donateurs. Er is overleg tussen de twee stichtingen en er
wordt aan gewerkt om de twee stichtingen samen te laten gaan.
Uiltje de Jong, lid van het bestuur van Vrienden van OlmenEs, gaf een paar voorbeelden van
projecten waar ze recent aan meebetaald hebben:
- de groepsvakantie van 2016
- een duo-fiets waar alle bewoners gebruik van kunnen maken
Rob de Breij vertelde dat de stichting Voorzieningen van OlmenEs in de afgelopen periode
heeft bijgedragen of gezorgd voor:
- de oven van de glasbakkerij
- de bewonersvakantie 2016
- de jeu de boules baan
- een fotocamera waarmee alle foto’s gemaakt worden op OlmenEs
- het communicatieproject voor bewoners die niet kunnen spreken
Eventuele voorstellen van ouders en verwanten voor bestedingen zijn welkom

- Nachtzorg, het hoofdonderwerp
Er heeft een proef plaatsgevonden in 4 woonhuizen: Corylus, Juniperus, Prunus en Larix.
De pilot is afgelopen, het bevalt goed en nu wordt dit systeem verder uitgerold voor
verbetering van de kwaliteit van de nachtzorg. De slaapwacht blijft bestaan.

Gerben Tjepkema van de Technische Dienst gaf informatie over het technische deel van de
nachtzorg. Na onderzoek is gekozen voor een organisatie waar ze zeer tevreden over zijn.
De proefhuizen zijn aangesloten op het systeem dat bestaat uit verbindingen naar het
woonhuis Prunus waar de wakende wacht zit. Op alle kamers van de deelnemende
woonhuizen kan een inluistersysteem/een camera/een deuralarm of een geïnstalleerd
worden. Het aanbrengen daarvan vindt plaats na overleg van ouders/verwanten,
persoonlijk begeleider en eventueel de orthopedagoog. Het kan ook een tijdelijke maatregel
zijn ( bijv . na een operatie). Het installeren van de apparatuur op een kamer van de
aangesloten woonhuizen kan, als het moet heel, snel. Het uitschakelen van de geïnstalleerde
apparatuur kan ook heel snel. Voor het verwijderen van op de kamer geïnstalleerde
apparatuur wordt vaak meer tijd genomen om de installatieschade (aan bijvoorbeeld de
muren) te kunnen repareren. Op dit moment zijn 5 camera’s in gebruik. Men mag i.v.m.
privacy geen camera’s op de gang plaatsen. Het systeem is voorzien van een
noodstroomvoorziening.
De aansluiting van de huizen die niet bij de proef betrokken waren, volgt in 2017 en 2018.
Na Gerben gaven Regina Roeters en Areanne Bette van de wakende wacht een toelichting
op hun werk.
Het team bestaat uit 7 mensen. Op de centrale post in de Prunus staan twee schermen
waarop de kamers die aangesloten zijn, te zien of te horen zijn. Ze zitten daar met 2 mensen
( dat blijft ook zo na de uitbreiding van het aantal huizen dat onder de wakende wacht valt).
Een van de 2 wakende wachten maakt regelmatig op de fiets een rondje over het terrein
met zaklamp, telefoon, pieper en epilepsietasje. Ze vinden dit systeem een duidelijke
kwaliteitsverbetering omdat ze ook onrust registreren ( en “behandelen”) van bewoners die
niet aangesloten zijn en op verzoek ( van groepsbegeleiding of pb-er) bij een bewoner
kunnen gaan kijken. Daarnaast kunnen ze ook jongeren van de camping snel richting uitgang
sturen, zodat die geen onrust veroorzaken.
Er blijft altijd iemand bij de bewakingsschermen - als er een tweede “oproep” komt wordt de
slaapwacht van het betreffende huis gewekt. De wakende wacht beschikt over alle
protocollen.
Een clusterhoofd functioneert altijd als achterwacht.
De opleidingseisen voor de wakende wacht-functie zijn gelijk aan de opleidingseisen voor
groepsbegeleider, het zijn geen verpleegkundigen. Alle medewerkers van de wakende wacht
hebben op de een of andere manier ervaring opgedaan met de bewoners van OlmenEs.

