Verslag Verwantenavond 6 maart 2016
Gezamenlijke organisatie OlmenEs en Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging
De avond wordt geopend door voorzitter Joop Visser van de VVV
We beginnen met de ALV, algemene ledenvergadering
Notulen van 1 februari 2015 worden goedgekeurd
Er zijn geen vragen over jaarverslagen CR en VVV
Eelco Galama geeft een toelichting op het financieel verslag.
Verslag kascommissie: na controle is alles goed bevonden.
De penningmeester bedankt de heer Fraterman en mevrouw Fokkinga die de kascommissie
vormden. De nieuwe kascommissie voor 2016 bestaat uit; dhr. Fraterman en dhr. Tange.
Klaasje Herder treedt af als bestuurslid van de VVV vanwege drukke privé omstandigheden.
Er heeft zich geen kandidaat voor de VVV gemeld.
In de CR treden Joop Visser, Gerben Oswald, Gerrit van Heijkop en Lenie Rumpff af. Zij
stellen zich allemaal weer verkiesbaar voor de volgende 2 jaar. Er hebben zich geen
kandidaten gemeld voor de CR, zodat de CR in ongewijzigde samenstelling verder gaat.
In de komende jaren hebben we nieuwe mensen nodig voor de VVV en de CR.
Niet alleen ouders maar ook broers en zussen e.a. wettelijk vertegenwoordigers die de zorg
voor de bewoner van OlmenEs hebben overgenomen kunnen zich als kandidaat aanmelden.
Mevr. Fokkinga heeft de VVV laten weten dat er fouten zijn gemaakt bij het CAK in de
berekening van de eigen bijdrage Wlz. Daarop heeft de VVV onderzoek gedaan en de
volgende informatie doorgegeven via de mail:
Eigen bijdrage Wlz :
Het CAK heeft voor een aantal bewoners op OlmenEs voor dit jaar een te hoge eigen
bijdrage vastgesteld. Het is onduidelijk of het CAK deze fout automatisch gaat herstellen.
Het is raadzaam om als wettelijk vertegenwoordiger de hoogte van de eigen bijdrage na te
kijken en bij twijfel eventueel actie te ondernemen door contact op te nemen met het CAK
https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html

of deskundige hulp in te roepen. Joop Visser sluit de ALV.
Rob de Breij, bestuurder, komt aan het woord en gaat in op een vraag over de Stichting
‘Voorzieningen’. Deze ontvangt giften en donaties en zal jaarlijks verantwoording af gaan
leggen. Voor de eerste keer op de volgende Verwantenavond. Er ligt o.a. een aanvraag van
de glaswerkplaats.
Er bestaat ook nog de Stichting ‘Vrienden van OE’. Het plan is om deze met de Stichting
‘Voorzieningen’ in toekomst te laten samengaan.
Rob gaat verder met het noemen van de drie speerpunten voor de komende tijd
1 Crisisbeleid voor de opvang van de individuele bewoner die in grote problemen is.
2 Totale communicatie voor alle bewoners.
3 Personele maatregelen n.a.v. het doelmatigheidsonderzoek
Doelmatigheidsonderzoek
Vanwege een nieuwe bezuinigingsronde in 2017 heeft OlmenEs een projectgroep laten
onderzoeken waar doelmatiger gewerkt kan worden.
Als uitgangspunt is ervoor gekozen om ‘de handen aan het bed ‘, de directe begeleiding,
daarbij zoveel mogelijk te ontzien maar ook een grotere verantwoordelijkheid bij

begeleiders te leggen. De projectgroep heeft een advies uitgebracht aan de directie die
daarover nog besluiten moet nemen. Het advies doelmatigheidsonderzoek kunt u opvragen
bij de receptie; receptie@olmenes.nl
OlmenEs is volwassen geworden en uit de pioniers- en groeifase. De volgende fase wordt
delegeerfase genoemd en vraagt om meer inbreng van de werknemers en minder
hiërarchie. Initiatieven van werknemers en zelfstandiger opereren vanuit de woonhuizen
zullen worden gewaardeerd en gestimuleerd. Een aantal functies komen te vervallen. In mei
moet de CR advies uitbrengen over de voorgenomen maatregelen.
Gert Bosma, manager wonen, neemt het woord en geeft aan dat ouders en bewoners
binnenkort worden ingelicht over de nachtzorg. Er komt een proef met een centrale
nachtwacht maar alle slaapwachten blijven tijdens de proef aanwezig. Zo kan er altijd een
beroep gedaan worden op iemand die in het woonhuis is.
Crisisbeleid heeft als doel sneller en beter kunnen reageren op een crisissituatie met een
bewoner. Hier wordt ook de samenwerking met andere instellingen gezocht.
Totale communicatie voor alle bewoners. Het is de bedoeling dat iedereen op OE straks
gebarentaal kan gebruiken. Om verwanten en vertegenwoordigers hierin mee te laten doen
is het verzoek gedaan het gebaar van de week de site van de VVV te zetten. Het bestuur van
de VVV zal overleggen hoe zij mee kan helpen de gebarentaal bij verwanten onder de
aandacht te brengen.
Zien en horen, Visio en audio
We gaan verder met een presentatie van Marnix Strawicki van het bedrijf Pento,
audiologisch centrum Friesland en Kitty Bloeming van het bedrijf Visio. Deze bedrijven
onderzoeken en verbeteren indien mogelijk problemen met het gehoor en het
gezichtsvermogen. Gehoor- en zichtproblemen komen bij bewoners veel vaker voor dan bij
niet verstandelijk beperkten.
Het ouderdomsproces van mensen met een beperking begint vaak eerder met bijkomende
klachten zoals verminderd zicht en gehoor. De bewoner geeft meestal niet aan dat hij/zij
moeite heeft met zicht of gehoor en vaak worden problemen door naasten niet herkend. Er
kunnen atypische signalen zijn van zintuigelijke beperking waardoor er een verkeerde
interpretatie van gedrag gemaakt kan worden. De bedrijven kunnen onderzoeken
(screenen) wat er aan de hand is en hebben ervaring met onze doelgroep.
De medische dienst van OlmenEs werkt samen met de bedrijven Pento www.pento.nl
(experts in horen spreken en verstaan) en Visio www.visio.org ( visuele screening en
advisering bij mensen met een verstandelijke beperking)
Problemen kunnen mogelijk verholpen worden of er kan rekening gehouden worden in de
begeleiding met de bijkomende handicap.
Wanneer groepsbegeleiders of ouders/ verwanten en vertegenwoordigers een reden zien
voor onderzoek kunnen zij daarvoor, in overleg, een aanvraag doen bij de medische dienst
van OlmenEs. Houdt u er rekening mee dat u bij visueel onderzoek( visuele screening) de
volledige eigen bijdrage zorgverzekering van € 385,- betaalt en bij audio onderzoek een
groot deel van deze eigen bijdrage. Overweegt u beide onderzoeken, doe dat dan in
hetzelfde jaar, dat kost u dan maar éénmalig de eigen bijdrage.

