Ouderavond 15 maart, georganiseerd door OlmenEs.
Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos,
Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van
vanavond.
Bridie Haandrikman (intakecoördinator en beleidsmedewerker) is de eerste
spreker.
Ze bespreekt meerdere onderwerpen.
Om te beginnen: De regelgeving voor de zorg is veranderd.
De AWBZ is ( in verband met bezuinigingen)vervangen door de WLZ (wet
langdurige zorg). De kortdurende zorg valt onder de WMO of de
zorgverzekering.
Gelukkig mogen bewoners met ZZP 3 hier blijven, ZZP 4 is helemaal buiten
beschouwing gebleven. Wel geldt voor “nieuwe” gehandicapten dat het
moeilijker wordt om in een zorginstelling te komen als er sprake is van een licht
pakket.
Ook de bekostiging van dagopvangers is naar de gemeente overgegaan.
Voorheen had OlmenEs alleen te maken met het zorgkantoor, nu ook met de
gemeente. OlmenEs weet nog niet hoe om te gaan met dagbesteders uit andere
gemeenten dan haar eigen gemeente omdat het verplicht is om
inkoopcontracten af te sluiten met de gemeente waar de dagbesteder zijn
verblijfplaats heeft.
Het volgende onderwerp is de wettelijke vertegenwoordiging van bewoners van
OlmenEs.
Alle indicaties vanaf januari 2015 worden voor onbepaalde tijd afgegeven.
Alleen bij verandering van de situatie (meer of minder zorg nodig)moet een
nieuwe indicatie worden aangevraagd bij CIZ. Bij het aanvragen van zo’n nieuwe
indicatie eist het CIZ (i.c. de overheid) vanaf nu een schriftelijk bewijs wie de
wettelijke vertegenwoordiger van de bewoner is. Over die wettelijke
vertegenwoordiging heeft OlmenEs een brief naar de
ouders/vertegenwoordigers gestuurd met informatie over de mogelijkheden en
met het verzoek de bestaande regeling aan OlmenEs door te geven. Het verzoek
van Bridie is: lever het antwoordstrookje ook in als de gegevens al bekend zijn

bij OlmenEs zijn. Het aanvragen van curatorschap, bewindvoering, mentorschap
kost geld maar is noodzakelijk als de bewoner niet zelf in staat is om, als eigen
rechtspersoon, op te komen voor zijn/haar eigen belangen. Ook is het
verstandig om notarieel vast te leggen wie de rol overneemt als de huidige
vertegenwoordiger er niet meer (toe in staat) is.
Er bestaan ook professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren.
De volgende spreker is Gert Bosma over mantelzorg.
De overheid (in de vorm van het Zorgkantoor) eist mantelzorgbeleid.
OlmenEs zou ook graag zien dat er meer inzet komt van mantelzorgers, maar
wil graag eerst inventariseren wat er op dit gebied aan wensen en mogelijkheden
leeft.
Daarvoor wordt deze week een enquête verstuurd, graag invullen met de
persoonlijk begeleider zodat het beeld duidelijk wordt. Het is mogelijk 2 of 3
enquêtes voor 1 bewoner in te vullen(bijvoorbeeld één door de ouders, een
door de brussen, één door de kerk).
Deze eerste stap is een inventarisatie van de mantel en van wat mantelzorgers
willen en kunnen doen.
Daarna gaat OlmenEs mantelzorgbeleid ontwikkelen (bijv. digitaal aanbod van
hulpvraag van OlmenEs met de mogelijkheid als mantelzorger daarop te
reageren ). Voor antroposofische instellingen is dit toch wel een omslag.
Daarna geeft Rob de Breij informatie over de Zandroos
Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan op financieel gebied. De eerste versie is
afgerond in december. OlmenEs heeft hier negatief op gereageerd: het initiatief
is financieel op lange termijn niet haalbaar.
De mensen van de Zandroos zijn opnieuw aan het rekenen. Eind maart is er
opnieuw overleg met OlmenEs.
Uit de zaal komt een vraag over hoe het zit met onderzoek naar andere zaken
dan de financiën. Er is een algemene afspraak gemaakt: van iedereen wordt een
positieve bijdrage verwacht waarbij iedere bewoner van de Zandroos op dezelfde
manier wordt bejegend als de vrijwilligers van OlmenEs (o.a. verklaring van goed

gedrag). Rob zegt dat de financiën niet het belangrijkste zijn maar wel als eerste
in orde moeten zijn voordat er verder wordt gepraat.
Als antwoord op een andere vraag uit de zaal: Zowel ouders als medewerkers van
OlmenEs mogen er wonen
Het volgende onderwerp is de vertrouwenspersoon.
Heleen Verdenius (administratie en vrijwilligersorganisatie)is gevraagd naast
Willem Roem, vertrouwenspersoon voor OlmenEs te worden. Dat wil ze graag
doen. En om deze functie wat meer voor het voetlicht te brengen vertelt
Willem Roem (houtwerkplaats) er iets over omdat hij het al langer doet.
De vertrouwenspersoon moet makkelijk te vinden zijn. Een man en een vrouw is
het beste zodat een bewoner een keuzemogelijkheid heeft en het is fijn dat dat
nu zo geregeld is. Bewoners maar ook vertegenwoordigers van bewoners kunnen
er een beroep op doen.
Wat komt er naar voren? Last van plagerijen, benadering die niet goed voelt,
seksuele intimidatie.
De inhoud van het gesprek komt niet verder dan de gesprekspartners tenzij iets
anders wordt afgesproken.
Seksueel misbruik is een uitzondering, dan wordt Gert Bosma ingeschakeld.
Er gaat een jaarverslag naar directeur zonder namen.
Indien de thuissituatie om de hoek komt kijken, dan kan een extern iemand
ingeschakeld worden om te helpen.
Het is de bedoeling de problemen op te lossen in een ongedwongen sfeer.
Vraag uit de zaal: Hoe vaak per maand doet iemand een beroep op een
vertrouwenspersoon? Dat gebeurt zo’n 6 keer per jaar.
Hoe meer bekendheid geven aan het bestaan van vertrouwenspersonen op
OlmenEs?
Begeleiders in huizen, teamleiders, PB-ers en werkleiders zouden op het bestaan
kunnen wijzen als een bewoner niet lekker in zijn vel zit.
Dus meer bekendheid bij medewerkers van OlmenEs en bij de ouders is nodig
en dat kan bijvoorbeeld via presentatie in de weekafsluiting en door stukjes in
Veelzijdig.

Rob de Breij introduceert als volgende spreker Meindert van der Zee(teamleider
werken terra).
Zijn bijdrage gaat over de nieuwe werkplaats Passende Opvang (er komt nog een
geschiktere naam).
Voor de mensen die hier komen, is werken geen optie meer, ze zijn beperkt in
hun activiteit maar de structuur van een activiteit elders dan in het woonhuis is
noodzakelijk. Het wordt een andere vorm van werken, dagbesteding (werken,
ontspanning, inspanning, kunst).
In februari is gestart met het aanpassen van de units bij de Robinia. De ligging
tussen de Wingerd en de tuin zorgt voor een uitnodigende omgeving.
De activiteit wordt 10 dagdelen aangeboden. Er zijn op dit moment 3
begeleiders en 6 deelnemers maar zij zullen niet tegelijkertijd aanwezig zijn. De
PB-ers hebben contact gehad met de ouders van de bewoners om wie het gaat.
Hierna sluit Rob de Breij de avond en gaan we weer allemaal huiswaarts.

