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Kunstwerk van Martine Stalmeier

Wij zijn Pergamijn
Missie
“Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn
eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht.
Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke
beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed
te luisteren naar de wensen van onze cliënten
en hun netwerk geven wij invulling aan alle
facetten van het leven: wonen, werken, vrije
tijd of contacten met anderen. Wij zijn een
professionele partner en handelen vanuit ons
hart, gelijkwaardigheid en respect.”
Visie
“Om invulling te geven aan onze missie kiezen
we voor complexe langdurige zorg. Wij bundelen
onze kennis en kunde met die van onze
netwerkpartners om zorgarrangementen
op maat van de cliënt te ontwikkelen.
We leveren een bijdrage aan sector overstijgende
cliëntvraagstukken door te groeien naar een
netwerkorganisatie. Wij investeren continu
in kennis en unieke kwaliteiten van onze
medewerkers en vrijwilligers.”
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Mei

September

•

•

•

•
•

Onderzoek onder 57+ers naar
behoefte aan generatiebeleid
Pilot Mindfulness en Pilot
Valpreventie voor cliënten
Strategietraject Pergamijn
2020-2025 van start

De meerjarenstrategie
Pergamijn kiest Kleur 2020-2025
wordt vastgesteld

•

Februari

Juni

Oktober

•

•

•

•

Pergamijn wijzigt van
instellingsapotheek
Deel- en leerontmoeting met
Daelzicht over Mediawijsheid
en sociale veiligheid

•
•

Voorbereiding Wijzigingswet
zorg en dwang: deze treedt in
werkingtreding per 1 januari 2020
Ontmoetingsdag
Beter samen = Samen beter
Inspectiebezoek TIRZA

•
•

Regiotafel ‘Wij zien je wel’
op Pepinusbrug in Echt
Belevingscongres Pergamijn:
EMB over Zintuigen
Bijeenkomst over wilsbekwaamheid
voor artsen en gedragskundigen

Maart

Juli

November

•

•
•

•

•
•
•

Onderzoek Fit Vitaal
en In balans start
NL Doet
E-learning Informatiebeveiliging en privacy
Start project nieuw
bestuurscentrum

Pilot ‘slimme luier’ start
Bronstraat in Born officieel
geopend

•

•
•

Workshops over de wet
zorg en dwang
Daily Fresh Food organiseert een
workshop over het maken van
een feestmaaltijd
Open dag Nachtzorg
Bijeenkomst over social media
voor gedragskundigen en
aandachtsfunctionarissen
seksualiteit

April

Augustus

December

•
•

•

•

Inspectie brandveiligheid
De nieuwe OR start

Pergamijn Laeft

•
•
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Roosterhandboek vernieuwd om
te werken in gezonde roosters
ISO audit positief verlopen

Start werkgroep voor de Wet
medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018
(Wmcz 2018)
Nieuwe website live
Kerstmarkt op
Watersley-Sittard voor alle
personeelsleden en vrijwilligers
die zich dit jaar hebben ingezet:
bedankt!
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Colofon
Het kwaliteitsrapport is tot stand gekomen door de inzet van
een redactieraad en velen die mooie verhalen wilden delen. De
publieksversie is tot stand gekomen door cliënten die onderwerpen
te laten selecteren, die voor hen het belangrijkst waren. We werken
immers samen aan het kwaliteitsrapport.
Dit kwaliteitsrapport maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de
jaarverantwoording over 2019, samen met het jaarverslag en de
jaarrekening.
Illustraties door
Martine Stalmeier (cover), R. Albert, cliënt mediateam DB Leyenbroek
(pagina 31) en Veroniek van Son (pagina 33)

2019 WAS
EEN TOPJAAR

Joost Loeffen is een tevreden bestuurder. Als hij terugdenkt aan het afgelopen jaar, verschijnt er
meteen een glimlach om zijn mond.“2019 was een topjaar voor Stichting Pergamijn waarin we in
korte tijd veel hebben bereikt. Onze medewerkers voeren de ingezette veranderingen secuur en in
hoog tempo door. Tegelijkertijd houdt Pergamijn de kwaliteit van zorg op een hoog niveau. Het lijkt
zelfs of alles wat we nu aanraken in goud verandert. Daar kunnen en mogen we best trots op zijn.”
Heldere afspraken

Fotografie & layout door
Advance Communications (www.advacom.nl)
Extra fotografie door
Stichting Pergamijn

Noot van de redactie
Ten tijde van het maken van dit kwaliteitsrapport kregen we te maken
met het coronavirus. Delen van dit rapport zijn van voor corona en
deels tijdens de uitbraakperiode geschreven. De huidige situatie zal van
invloed zijn op de doelen voor het volgende jaar. Op welke manier, daar
kunnen we in dit rapport nog geen uitspraken over doen. Normaliter
organiseren we een intern beraad met leden van de ondernemingsraad,
centrale cliëntenraad, management, medewerkers en raad van toezicht
om samen het kwaliteitsrapport te bespreken. Dit interne beraad is nu
vervangen door een digitale ronde langs deze velden. Ook de geplande
externe visitatie is voor dit jaar geannuleerd.

Pepinusbrug 4
Postbus 40
6100 AA Echt
info@pergamijn.org
0475 47 96 66
www.pergamijn.org

Joost wijst onder andere
op de soepele totstandkoming van de meer
jarenstrategie 2020-2025.
“Alle geledingen binnen
Pergamijn hebben in
2019 actief meegedacht.
Nu staan de neuzen dezelfde kant op en hebben
we met elkaar heldere
afspraken gemaakt over
drie richtingen waarin we
ons willen ontwikkelen:
excelleren in zorg
verlening en processen,
ketenpartner worden in
levensvraagstukken en
productleider zijn in de
Wlz.”

Een sterk Pergamijn
In het verslagjaar
heeft Pergamijn samen met teamleiders

Kwaliteitsrapport 2019

een belangrijke stap
gezet door hen nauw
te betrekken bij
budgettering, begroting
en realisatie. Bovendien
bracht de organisatie de
behoeften van cliënten
structureel in beeld en
peilde de tevredenheid
over de geboden zorg
en ondersteuning. Zo
bouwen we samen
verder aan een sterk
Pergamijn, concludeert
de bestuurder.

Methodisch werken
“In 2019 heeft onze
organisatie het Lange
Termijn Huisvestingsplan voortgezet, waarbij
de nieuwbouw van
Pepinusbrug in Echt
steeds duidelijkere
contouren krijgt.

Ook is in overleg met
een groot aantal mede
werkers een gebruiksvriendelijk digitaal
elektronisch cliëntendossier ingevoerd dat
naadloos aansluit het
bij het methodisch
werken. Tevens hebben
we de samenwerking
met andere zorg
organisaties in Limburg
opgeschroefd.”

Vliegwiel
Voor 2020 ligt vooral de
uitdaging in het vinden
van genoeg nieuwe
geschoolde mede
werkers zodat Pergamijn
het hoge kwaliteits
niveau van de zorg voor
cliënten niet alleen kan
handhaven maar zelfs
verhogen. Gelukkig

staan alle seinen op
groen, benadrukt Joost.
“Pergamijn is financieel
gezond en het vliegwiel
van verbetering van
onze zorg- en dienstverlening draait steeds
sneller. Als we twee jaar
verder zijn, hebben we
weer een grote slag
geslagen, bewijzen
de uitkomsten van de
audits. Dan naderen we
de top van best presterende zorgorganisaties
in Nederland.”
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Inleiding

Verbeterpunten 2019 en 2020

In 2019 zijn we op verschillende manieren
met elkaar in gesprek gegaan:
•

•

•

Medewerkers gingen in gesprek met cliënten
en cliëntvertegenwoordigers om inzicht te
krijgen in de kwaliteit van leven die iemand ervaart; welke wensen en verwachtingen heeft een
cliënt? Hoe kan iemand zo veel mogelijk eigen
regie ervaren?
Tijdens een ontmoetingsdag van cliënt
vertegenwoordigers en medewerkers van
Pergamijn spraken we over de wijze waarop we
met elkaar samenwerken en wanneer en hoe
dat soms lastig is.
Samen met medewerkers ontwikkelden we de
meerjarenstrategie 2020-2025 van Pergamijn.
We spreken daarvoor ook met externe
belanghebbenden. De raad van toezicht,
ondernemingsraad en centrale cliëntenraad
trekken gezamenlijk op om de meerjaren
strategie vanuit hun verschillende p
 erspectieven
te becommentariëren.

bekendheid en (positieve) reacties vanuit
medewerkers. Pergamijn is erg trots op de
cliëntversie van het kwaliteitsrapport 2018,
gemaakt door en met cliënten,
over onderwerpen die zij belangrijk vinden.
•

Het kwaliteitsrapport 2018 is besproken met
de beide zorgkantoren. Zij vinden het een
interessant en levendig rapport. De zorg
kantoren zien een betere balans tussen de drie
bouwstenen, ten opzichte van het rapport 2017.
Zorgkantoor VGZ vraagt expliciet om in te gaan
op knelpunten en dilemma’s.

Pergamijn heeft in 2019 de gekozen verbetertrajecten als volgt gerealiseerd:
Acties 2019 e.v.

Realisatie

Borgen resultaten WOPI*
programma en verder ontwikkelen
van het cliëntgericht, methodisch
en multidisciplinair werken met het
ondersteuningsplan.
Eigen regie cliënt uitbreiden.

Alle cliënten hebben een nieuw ondersteuningsplan
Wensen van cliënten worden opgehaald en geregistreerd in de Dit vind ik ervan lijsten
Interactieve werkvormen en spelvormen zijn hiervoor beschikbaar gesteld via intranet
We werken volgens de nieuwe werkwijze. Er zijn nog wel verbeterslagen te maken in
het goed doorlopen van het proces
Een groep medewerkers is bezig om het ECD verder te ontwikkelen en biedt hierbij
ondersteuning aan de gebruikers (zie pagina 38).

Verbeteren vitaliteit medewerkers

Op 1 april 2019 ontvangen al onze medewerkers een vragenlijst in het kader van Fit,
Vitaal en in Balans. 791 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld en een persoonlijk
adviesrapport ontvangen (respons 69%).
Begin juli 2019 zijn de resultaten Pergamijnbreed gepresenteerd
aan Raad van Bestuur en MT leden.
Op individueel -, team- en organisatieniveau is men actief aan de slag gegaan met de
uitkomsten van dit onderzoek (zie bouwsteen 3).

Samenwerken met verwanten

Op de ontmoetingsdag Beter samen = Samen beter in juni 2019 zijn ruim honderd
mensen met elkaar in gesprek gegaan; medewerkers, verwanten, vrijwilligers,
management. De dag is georganiseerd in samenwerking met Vilans en Drienamiek.
Eind 2019 start een werkgroep om de nieuwe wet medezeggenschap in te voeren.

Toekomstbestendig maken
van Pergamijn

De meerjarenstrategie 2020 - 2025 Pergamijn kiest kleur! is gezamenlijk ontwikkeld en
breed in de organisatie toegelicht.

•
We ervaren hoe goed het is om samen in
gesprek te gaan. Om eens in elkaars schoenen
te gaan staan en vanuit het perspectief van de
ander te luisteren. Zo krijgen we meer begrip
voor elkaar en een beter inzicht. In dit rapport
laten we in woord en beeld zien hoe we samen
in gesprek zijn gegaan.

*Het WOPI programma geeft onder andere kaders bij de inrichting van het systeem, helpt bij het definiëren van de zorgprocessen en geeft zicht op het
afstemmingsvlak tussen zorg en back-office. De blauwdruk kan in alle stadia en voor alle betrokkenen gebruikt worden om af te stemmen hoe de processen
lopen en wie betrokken zijn. De blauwdruk is gemaakt op basis van de visie van Pergamijn ten aanzien van cliëntgericht werken, het kwaliteitskader en de
bijbehorende bouwstenen voor de organisatie: Zorgproces rond de individuele cliënt, onderzoek naar cliënt ervaringen en zelfreflectie in zorgteams.

Voor 2020 zijn onder andere de volgende verbeterpunten gekozen:
•

•
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Het kwaliteitsrapport 2018 bespraken we
tijdens een intern beraad met leden van de
ondernemingsraad, centrale cliëntenraad,
management, medewerkers en raad van
toezicht samen. Dit beraad levert de vraag op
om in het kwaliteitsrapport 2019 enkele thema’s
te belichten. Dat doen we nu met de thema’s
Meerjarenstrategie, Ambulante zorg, Seksualiteit
en Dilemma’s in de praktijk.
Ook is een papieren versie van het kwaliteitsrapport verspreid, wat heeft geleid tot meer

Kwaliteitsrapport 2019

Verbeterpunten

Acties 2020 e.v.

Optimaliseren instroom
van nieuwe cliënten

• Afdeling ‘Pergamijn Advies’ inrichten
• Overbruggingszorg, VPT en MPT aanbieden

Verbeteren hoog complexe zorg

• Project crisiszorg
• Bijdragen aan een Crisis Interventie Team voor Limburg
• Project Hoog complexe zorg

Verbeteren cliëntenzorg

• Dagbesteding verbeteren
• Hulpmiddelen: financiering, depot en schoonmaak
• Invoeren van het digitaal aftekenen van medicatietoediening

Inzet op behoud van medewerkers

• Inwerken van nieuwe medewerkers verbeteren
• Gezonde roosters
• Slimmer leren via e-learning

Kwaliteitsrapport 2019
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Thema

MEERJARENSTRATEGIE
2020-2025
PERGAMIJN
KIEST KLEUR!

Kleur bekennen
De wereld om ons heen verandert snel. Daarom is het belangrijk om samen goed na te denken over
de toekomst. Wat hebben onze cliënten straks nodig en hoe kan Pergamijn daar op inspelen?
In december 2018 zet Pergamijn de eerste stappen om de strategie te bepalen voor de komende
5 jaar. Een intensief en inspirerend traject waar veel mensen bij betrokken zijn.
Een strategie bepalen is keuzes maken. Kleur be
kennen. Om te bepalen welke kleur bij Pergamijn
past, hebben we met veel mensen naar onze
organisatie gekeken. Wie zijn we? Waar zijn we goed
in? Waar moeten we juist iets verbeteren? We hebben
ons ook in de cliënten van de toekomst verdiept.
Wat vragen zij van ons? Wat zijn hun wensen? Ook
hebben we naar buiten g
 ekeken. Hoe verandert
de maatschappij? Wat betekent de vergrijzing voor
ons werk? Welke slimme technologieën kunnen
ons werk beter en gemakkelijker maken? Waar
liggen kansen? Kunnen we sterker worden door
met andere organisaties samen te werken? Bij het
zoeken naar de antwoorden op deze vragen hielden
we steeds in ons achterhoofd, wat deze keuzes voor

onze medewerkers gaan betekenen. Welke kennis
en vaardigheden hebben zij in de toekomst nodig?
We werkten samen met medewerkers aan een om
gevingsverkenning en aan een beeld van onze sterke
punten en onze verbeterpunten. Een breed samengestelde klankbordgroep heeft meerdere keren
kunnen reageren op tussentijdse voorstellen. Ook de
cliëntenraad, de o
 ndernemingsraad en de raad van
toezicht werkten samen, door met een afvaardiging
gezamenlijk mee te denken met de raad van bestuur
en het managementteam. Zo ontwikkelde zich een
stevige, goed overwogen en gedragen strategische
visie op de toekomst van Pergamijn. In mei 2019 is de
meerjarenstrategie definitief vastgesteld. Pergamijn
zet de komende jaren in op drie ontwikkelrichtingen:

“We zijn als RvT blij met het feit dat er zoveel mensen actief zijn betrokken in dit
strategieproces. Het resultaat is een gedragen sluitstuk van een mooi proces en tevens
een goede aanzet voor de toekomst. Alle ingrediënten zorgen voor vertrouwen!”
Raad van Toezicht (RvT)

Excelleren
Wij willen onze eigen kracht en
kunde sterker neerzetten. We
kiezen voor cliënten met een
hoge zorgzwaarte, met complexe
problematiek en comorbiditeit.
Het aanbieden van begeleiding
thuis vanuit de Jeugdwet of
begeleiding individueel vanuit
de Wmo laten wij aan anderen.
We zetten bewezen innovaties in
en zorgen voor eenvoudige en
klantgerichte processen.
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Ketenpartner voor
levensloopvraagstukken
We willen een bijdrage leveren
aan oplossingen voor levensloopvraagstukken. We zijn keten
partners van partijen die het
zorgpad van cliënten helpen te
regisseren.

Product leadership in Wlz
Onze kennis van complexe gedragsmatige en (para)medische
problematiek van cliënten met
een hoge zorgzwaarte, zetten we
uiteindelijk ook breder in. Denk
aan verbreding naar de GGZ, V&V,
crisiszorg en forensische zorg.

Filmpje

Strategie
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Een speerpunt is de externe inzet van de (para)medische dienst. Inmiddels werkt een logopedist van
Pergamijn bij De Seizoenen en een diëtist bij PSW. Het gezondheidscentrum werkt op het gebied van infectie
preventie en antibiotica r esistentie samen in het Limburgs Infectiepreventie en Antibiotica-resistentie Netwerk
(LINK) gelieerd aan het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).

Welkom voelen bij Pergamijn

SAMEN werken bij Pergamijn

Pergamijn wil dat cliënten zich welkom voelen
en bij ons terecht kunnen voor een totaalpakket
vanuit de Wlz. Dat betekent dat het voor iedereen
duidelijk moet zijn waarvoor men bij ons terecht
kan: voor een Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket
Thuis, overbruggingszorg en wonen met verblijf;
zowel residentieel als in de wijk. Overbruggingszorg
binnen de Wlz kan bestaan uit crisisopvang, logeren,
respijtzorg en tijdelijk wonen.

Pergamijn wil graag een aantrekkelijke organisatie
zijn die talenten aantrekt en waar mensen graag
werken. In een krappe arbeidsmarkt is dat een
uitdaging voor ons als werkgever. Om onze cliënten
optimaal te ondersteunen en excellente zorg te
bieden, is de kennis en kunde van onze medewerkers van groot belang. Deze willen we behouden en
verder ontwikkelen. We investeren dan ook in een
leven lang leren. Hiervoor willen we zelf een leeren ontwikkelprogramma samenstellen. Zo kunnen
we de interne doorstroom van medewerkers
bevorderen en is het voor ambitieuze medewerkers
interessant om bij Pergamijn te (blijven) werken.

“We zijn als CCR nauw betrokken bij
het bepalen van de nieuwe strategie.
Het is heel fijn dat we zo serieus worden
genomen en we zijn blij met deze uit
komst. We hebben dan ook vertrouwen
in dat wat er tot stand is gekomen.
We wensen jullie succes met de uit
voering. We gaan samen verder.”

een hoge zorgzwaarte, met complexe problematiek
en comorbiditeit. Daar is immers unieke kennis voor
nodig en die hebben we voor een heel groot deel al
in huis. In het cluster MVG ASS bieden we dagelijks
ondersteuning aan zo’n 120 cliënten met een zeer
complexe zorgvraag. Een klein aantal cliënten stelt
ons voor een bijzondere uitdaging op het gebied
van kwaliteit, personeel en financiën. De kwaliteit
van deze ondersteuning wordt herkend en erkend door onze cliënten, ouders en ook door het
Zorgkantoor. Echter, deze zorg legt grote financiële
druk op de gehele organisatie. Door anders te
gaan werken en door samenwerking binnen en
buiten het cluster MVG ASS, in overleg met het

“We zijn een nieuwe weg ingeslagen. Dit is echt anders dan we gewend zijn. De mede
werkers zijn betrokken bij dit strategieproces. Dat geeft me het gevoel dat ik gehoord
ben. Natuurlijk is er nog ‘work in progress’, maar wij staan als OR achter de gemaakte
keuzes.” Ondernemingsraad (OR)

Centrale Cliëntenraad (CCR)

SAMEN kennis delen
SAMEN met mantelzorgers en vrijwilligers

Thema

MEERJARENSTRATEGIE
2020-2025
PERGAMIJN
KIEST KLEUR!
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Verwanten en vrijwilligers vormen het informele
netwerk van onze cliënten. Zij doen leuke en zinvolle activiteiten met hen, en ontlasten ook onze
medewerkers, die zich zo op hun zorgtaken kunnen
richten. De rol en bijdrage van het informele netwerk
is onderdeel van het ontwikkelplan van onze c liënten.
Omdat we mantelzorgers en vrijwilligers goed
willen ondersteunen, bieden we hen een passend
scholingsaanbod. Op deze manier proberen we hen
zo goed mogelijk bij het zorgproces te betrekken.
Zo hopen we in een tijd waarin mantelzorgers en
vrijwilligers ouder worden en er minder vrijwilligers
beschikbaar zijn, toch voldoende vrijwilligers aan
ons te binden. Zij dragen immers bij aan het welzijn
en de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Kwaliteitsrapport 2019

Pergamijn heeft specialistische kennis over levensvraagstukken in huis. Deze kennis is ook waardevol
voor onze ketenpartners. Daarom gaan we onze
kennis ook aanbieden aan andere organisaties.
Het Gezondheidscentrum van Pergamijn werkt
al voor andere organisaties. We willen dat graag
uitbreiden. Een uitdaging voor de medewerkers van
het Gezondheidscentrum waar we ons zorgvuldig
op voorbereiden! Ook willen we ons productaanbod
hiervoor door ontwikkelen en beter ‘op de kaart
zetten’. Op die manier willen wij de expert zijn voor
ketenpartners, die advies en hulp nodig hebben bij
levensloopvraagstukken van hun cliënten.

STERK in de complexe zorg
Doen waar je goed in bent, dat geeft je zelf
vertrouwen! Daarom kiest Pergamijn ervoor om ook in
de toekomst in te zetten op de zorg voor cliënten met

Kwaliteitsrapport 2019

 orgkantoor, hebben we er vertrouwen in dat we
Z
ook voor deze cliënten binnen 2 jaar een gezonde
balans kunnen bereiken tussen kwaliteit van zorg en
ondersteuning, kosten en opbrengsten.

SAMEN met professionals voor professionals
Pergamijn wil alle processen en systemen die de
zorg aan onze cliënten ondersteunen, optimaal
organiseren. Operational excellence, noemen we
dat. Dat betekent een betere kwaliteit, op tijd en
tegen lage kosten. We onderzoeken hoe we dat het
beste kunnen doen.

SAMEN werken
Het is van belang dat Pergamijn ook over de grenzen
van de traditionele VG sector heen kijkt. Naar de
ouderenzorg en de GGZ. Zo maken we onze organisatie sterker. Daarom zoeken we de komende jaren
bewust de samenwerking met andere organisaties.
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1. HET ZORGPROCES
ROND DE INDIVIDUELE
CLIËNT
1.1 Persoonsgerichte zorg en eigen regie

’n luisterend oor in de nacht
Voor (verwanten van) onze cliënten is de zorg in
de nacht heel belangrijk. Juist als er geen ‘slapende
wacht’ is in de woning. Wat als er juist dan iets
gebeurt? De medewerkers van de nachtzorg van
Pergamijn begrijpen deze angst goed en organiseren
daarom een open dag. Zij waken ’s nachts. Met hulp
van beluistering en domotica zorgen zij voor de
veiligheid en een goede nachtrust van de bewoners
n weten zij als eerste of iemand hulp nodig heeft.

Persoonsgerichte zorg wordt steeds persoonlijker bij Pergamijn,
en dat is goed te merken.

Wensbox
Socratesstraat

‘Zo gauw een wens door een cliënt
uitgesproken wordt, is het een
mogelijkheid’

Anouk van der Meulen heeft mee
gedacht hoe we wensen van
Diana Bisscheroux, Senior cliëntbegeleider
cliënten boven water kunnen
krijgen. De medewerkers van de Socratesstraat bekijken hoe en wat gerealiseerd
wordt. De wensen mogen over van alles gaan.
Anouk kwam met het idee om een ‘dreambox’ te maken en deze in een centrale
plek van de woning te zetten. Uiteraard moest de dreambox eerst gemaakt
worden: in samenwerking met de boerderij de Breijhaag heeft Anouk bedacht
hoe hij uit moest zien. Toen hij klaar was, heeft Anouk hem mooi versierd.

“Kunnen jullie dan alles horen?
Wat betekent dat voor de privacy?
Wat als meer cliënten tegelijk hulp nodig
hebben? Hoe bepaal je welke domotica
je inzet? Hoe garanderen jullie de
veiligheid van cliënten?” Vragen die onze
nachtzorgmedewerkers vaak horen.
Daarom zijn twee dagen georganiseerd
waarin belangstellenden uitleg kregen
hoe we onze nachtelijke zorg organise
ren met ondersteuning van technologie.

De uitleg voor de medecliënten werd geschreven, gelamineerd en uitgedeeld.
Als de dreambox in gebruik genomen wordt, gaat Anouk elke week één wens
eruit halen. Deze wordt dan opgehangen in het kantoor.
Nu gaat ze samen met de senior cliëntbegeleider bedenken hoe, en met wie de
wens gerealiseerd kan worden. Duidelijk is: Anouk is en blijft de regievoerder
van de dreambox!
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Filmpje

Filmpje

Filmpje

Brug naar Werk

Snoezelkar

Nachtzorg
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Thema

Pergamijn biedt ambulante zorg en onder
steuning vanuit de Wet Maatschappelijke
ondersteuning (WMO) en de Wet
Langdurige zorg (Wlz).

AMBULANTE
ZORG EN
ONDERSTEUNING

16

Wat doet het team Ambulant?
Het team Ambulant van Pergamijn bestaat uit
18 begeleiders en ondersteunt op dit moment
zo’n 100 thuis wonende cliënten (zelfstandig
wonend of bij ouders/partner/gezin/familie) met
een verstandelijke beperking en / of een complexe
zorgvraag. Cliënten hebben een WLZ- of een WMO
indicatie. Voor de laatste groep werkt het team binnen
de gestelde kaders van de betreffende gemeente.

Hoe werkt het team Ambulant?
We komen bij cliënten thuis, in hun vertrouwde
en veilige omgeving, waar hun eigen waarden en
normen gelden. Dat vraagt respect en aansluiten
bij zeer verschillende en uiteenlopende situaties
(cliënten met een meervoudige beperking tot cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken). Door 1-op-1 met cliënten
te werken in hun eigen omgeving, is er intensief
contact mogelijk. De ambulante cliëntbegeleiders
faciliteren de eigen regie en stimuleren de eigen
keuze van cliënten: waar nodig en mogelijk ligt
de verantwoordelijkheid bij de cliënt zelf.
Samen worden haalbare doelen opgesteld.
Soms betekent het behalen van het doel dat de
cliënt weer zelfstandig verder kan en stopt de
ondersteuningscyclus. We werken zeer nauw
samen met mensen in de omgeving van de cliënt.
Zij zijn van grote betekenis in het supporten van
de cliënt bij het behalen van zijn of haar doel.
Daarnaast werken we samen met consulenten en
casemanagers van de gemeente, behandelaren
(huisarts, psychiater, specialist), MEE, Veilig thuis,
Veiligheidshuis, STEVIG en andere zorgaanbieders
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die betrokken zijn bij de cliënt. Zo ervaart de cliënt
een steunende structuur.

Ontwikkelingen in 2019
In 2019 is een verbeterplan uitgevoerd, naar aanleiding
van een interne audit. De nieuwe koers betekent:
• dat medewerkers breed inzetbaar zijn: Zij zijn
onder andere geschoold in het omgaan met verbale agressie, gesprektechnieken en de dialoog
aangaan. Enkele medewerkers zijn specifiek
geschoold op het bedienen van zuurstofapparatuur, sondevoeding, epilepsie en toepassen
van het slikprotocol. Medewerkers volgen een
bijscholing autisme en een scholing palliatieve
zorg. Alle medewerkers zijn geschoold op het
ondersteuningplanproces en twee medewerkers van het team zijn trainer geworden voor
het gebruik van het ECD. Daarnaast hebben
alle medewerkers de LVB (licht verstandelijk
beperkingen) scholing gevolgd: een interactieve
training waar men in zes dagen leert om een
goed ondersteuningsplan te schrijven met grote
betrokkenheid van de cliënt.
• dat het ambulante team een 24 uurs aanbod
heeft: in de avond, nacht en weekend;
• dat een gedragskundige is aangesteld;
• dat er wordt gewerkt met 2 of meerdere begeleiders per cliënt om de continuïteit van zorg
borgen. Eén begeleider is eerste aanspreekpunt
en draagt zorg voor de coördinatie van het
individuele zorgproces van de cliënt.
Team ambulant specialiseert en ontwikkelt zich in
het verlengde van de strategie van Pergamijn. Vanuit
de gemeenten wordt aangegeven dat met team
ambulant goede afspraken gemaakt worden en dat
er sprake is van een open en eerlijke communicatie.
De ondersteuningsplannen zijn goed onderbouwd
en de evaluatieverslagen zijn goed uitgevoerd. De
cliënten zijn tevreden met geleverde zorg.
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VOORBEELDEN
Twee jaar nadat R. de ambulante
begeleiding heeft stopgezet, ontvang ik een
app met een noodkreet: ‘ik heb grote finan
ciële problemen, ik sluit mij op in mijn eigen
huis, verzorg me niet, eet slecht en ga alleen
nog maar naar mijn werk’. Via een spoed
procedure via de gemeente kunnen wij R.
direct ondersteuning bieden. Hij vertelt dat
hij te veel geld uitgeeft aan onnodige boodschappen, het kopen van spelletjes online,
een huurachterstand heeft en een betalingsachterstand bij diverse instanties. Later geeft
hij toe dat hij gokverslaafd is. Vanaf het eerste
bezoek heb ik met goedkeuring van R. de hulp
van een bewindvoerder ingeroepen en een
afspraak gemaakt bij zijn huisarts. Samen met
de bewindvoerder zijn betalingsregelingen gemaakt met de schuldeisers. Met de huisarts is
R. aangemeld voor ambulante verslavingszorg.
De rol van de ambulant begeleider is om af te
stemmen met alle betrokken hulpverleners,
zoals de huisarts, de werkgever, de huurbaas,
de bewindvoerder, de gemeente en de verslavingszorg. Uitgangspunt was R.’s financiële
situatie zo snel mogelijk te stabiliseren en verslavingszorg in te schakelen. Aanvankelijk heb
ik hem veel uit handen genomen, om dingen
zo snel mogelijk te regelen. Vervolgens ben ik
met hem aan de slag gegaan om hem weer
de regie zoveel mogelijk terug te laten nemen.
De bewindvoerder gaat R. leren om zijn eigen
geld op een verantwoorde manier te beheren.
Ik werk samen met R. aan zijn dagstructuur, het
winkelen, zijn zelfverzorging en biedt psycho-
educatie, omdat hij zichzelf overvraagt. Het
nakomen van afspraken door en het korte lijntje
met de begeleider geeft R. vertrouwen en maakt
dat hij zelf weer meer regie durft en kan nemen.
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J. loopt vast in zijn werk, dat niet voldoet
aan voor hem belangrijke voorwaarden
(een rustige omgeving, geen mensen in de
buurt). Hij kan zich niet lang bezig houden
met één taak. Hij heeft zijn eigen logica, wat
irritaties bij andere mensen veroorzaakt.
Hij heeft geen behoefte aan contact. Het UWV
wil kijken naar een vorm van dagbesteding of
een re-integratie bedrijf inschakelen.
J. wordt nog steeds niet goed begrepen in
zijn autisme. Er liggen veel onderzoeken over
zijn gedrag en werkvermogen, maar niet wat
zijn autisme voor hem en andere mensen
betekent. Ik start met een beeldvorming en
praat met de werkgever, het UWV en J. zelf.
Hieruit komt naar voren dat zijn autisme
J. in vrijwel alle facetten beperken, in
het uitvoeren van een eenvoudige taak
en in informatie kunnen opnemen. Zijn
begripsniveau is laag en hij kan moeilijk
veranderingen aan. Vixia kan hem niets
aanbieden en het UVW verwacht dat hij dag
besteding nodig heeft en ook in contact komt
met andere mensen. In mijn beeldvorming
komt steeds meer naar voren dat we teveel
onze eigen verwachtingen aan J. opleggen.
J. heeft niet altijd behoefte aan sociale
contacten. Hij kan veranderingen aan als deze
in hele kleine stappen systematisch worden
ingezet, waarbij hij zelf de controle heeft.
De beeldvorming leidt steeds meer naar
wie J. is en niet wie hij in onze ogen moet
zijn.
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Het team ambulant ondersteunt met 2
begeleiders een samenwonend koppel.
Beiden zijn gediagnostiseerd met een
borderline persoonlijkheidsstoornis. Het is
een casus waarin veel gebeurt, de dynamiek
is groot. Wanneer je de woning binnenkomt,
gaat het vaak anders dan gepland. De zorg
bestaat voornamelijk uit het laten ventileren
van de cliënt en het ordenen van zijn vraag.
De cliënt legt prioriteit op zijn vraag waarin
wij aansluiten op dat moment, regie over
eigen leven is belangrijk. Bijkomende problematieken zijn relatieproblemen, problemen
met contacten, (burn-out) lichamelijke en
psychische klachten, automutilatie, mani
pulatie naar elkaar en naar de begeleiding.
De verstandelijke beperking en lage emo
tionele ontwikkeling, en het traumatisch
verleden van beiden, spelen een rol in hun
leven. We werken nauw samen met andere
professionals zoals de dagbesteding, M
 etGGZ,
huisarts en werk (Westrom), specialisten in
het ziekenhuis, fysiotherapeuten. De
gevraagde professionele houding, zorgen
voor een gepaste afstand in de relatie,
consequent zijn, duidelijk, flexibel en ondersteunen maar niet domineren is essentieel.
Verantwoordelijkheid bij de cliënt leggen, en
regie in eigen handen geven. Vertrouwen ge
ven, positief zijn en complimenten uitdelen.
Daardoor zet je de cliënt in zijn kracht.
Kleine successen zijn positief en worden
gevierd! Communicatie en overleg zijn
belangrijk. Korte lijnen met elkaar en mede
collega’s, zodat de communicatie voor allen
open en transparant blijft. Waardevol zijn
intervisies met elkaar en overleg met team
leider en gedragskundige.
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Een thuiswonende cliënt met het syndroom
van down en een levensbedreigende ziekte
wordt door 5 begeleiders ondersteund.
De begeleiders bieden in samenwerking
met de ouder en behandelaren palliatieve
zorg.

TROTS!
Na 8 jaar begeleiding en samengewerkt
met ouders en ander netwerk, is een
cliënt die ernstige gedragsproblemen had
uitgegroeid tot iemand die midden in de
maatschappij kan meedraaien. Een mooi
succesverhaal! Dit afscheidscadeau voor de
begeleider staat voor de vele stapjes die wij
samen hebben gezet’.
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EIGEN REGIE
Daniëlle Verwer, gedragskundige, deed voor
haar opleiding een onderzoek binnen P
 ergamijn,
naar de mate waarin onze LVB cliënten ‘eigen
regie’ ervaren:

waar lopen ze nog tegenaan? Deze vragen stonden
tijdens dit profileringsonderzoek centraal.

Bevindingen
•

‘Pergamijn wil vanuit zijn ondersteuningsvisie dat
de cliënt zoveel als mogelijk regie ervaart over zijn
eigen ondersteuningsvraag. Maar wat betekent
eigen regie bij mensen met een verstandelijke
beperking? Eigen regie raakt veel thema’s; zelfbepaling, autonomie, zeggenschap en keuzevrijheid.
Maar iemand met een verstandelijke beperking
heeft niet altijd volledige zeggenschap. Mensen
met een verstandelijke beperking zijn in bepaalde
mate afhankelijk van anderen. Er is een spanningsveld tussen deze afhankelijkheid en de mate waarin
iemand zelf kan beschikken over wat hij graag wil
in het leven. Dit spanningsveld komt vooral tot
uiting bij het maken van de doelen in het nieuwe
ondersteuningsplan. Wat blijft er over van de oorspronkelijke wensen en ambities van de cliënt als
de professionele ‘saus’ er over heen komt? Als zijn
wensen en ambities worden vertaald in concrete
en haalbare doelen, passend bij zijn cognitieve en
sociaal emotionele ontwikkeling? Heeft hij kunnen
meedenken en meebeslissen over de doelen die in
zijn ondersteuningsplan zijn opgenomen? Zijn de
doelen die zijn opgesteld voor de cliënt herkenbaar
als stapjes in de richting van zijn grote doel, wens of
ambitie? Ervaart de cliënt dan nog eigen regie over
zijn ondersteuningsvraag? Aan de andere kant is
het de uitdaging voor medewerkers om die vertaalslag te maken. Hoe ervaren zij dit spanningsveld en
hoe nemen zij de cliënt mee zodat de doelen die
worden opgesteld, recht doen aan de oorspronkelijke wens of ambitie van de cliënt? Wat zijn hun
bevindingen en ervaringen? Wat gaat er goed en
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•

‘Eigen regie’ betekent voor cliënten en medewerkers hetzelfde: zelf kiezen, meepraten, meedoen over keuzes die cliënten belangrijk vinden
staan hierbij centraal.
Het ondersteuningsplan is voor het merendeel
van de cliënten een abstract begrip.
Zij herkennen het ondersteuningsplan niet als
hun plan waarin hun wensen en doelen met
betrekking tot zaken die zij belangrijk vinden
wordt vastgelegd. Het is niet op laagdrempelige
wijze toegankelijk en de respondenten die
via een linkje toegang hebben, maken hier
nauwelijks gebruik van. Het blijft daardoor een
document dat ergens op de computer staat.

Een respondent geeft aan dat hij het
ondersteuningsplan eigenlijk onzin vindt.
“Heb jij soms ook een ondersteunings
plan?” Op mijn antwoord van nee, zei hij:
“Ja, waarom zou ik dat dan moeten?”
•

EIGEN REGIE,
WAT IS DAT
EIGENLIJK?
Eigen regie wil zeggen dat je
mag meepraten, meedenken
over wat er wel of niet in je
leven gebeurt.

Het betekent ook dat je kunt kiezen. Niet alleen
over wat je lekker vindt om te eten, de kleding
die je mooi vindt of de muziek die je graag luistert
maar ook bij andere belangrijke zaken.
Bijvoorbeeld waar je woont, werkt of naar school
gaat en over wat je leuk vindt om te doen in je
vrije tijd maar ook over persoonlijke zaken zoals je
lijf en je gevoel, je vrienden en familie.
Het gaat over alle zaken die voor jou belangrijk
zijn om een fijn en goed leven te hebben zodat je
tevreden bent over jouw leven. Als je hierover wilt
praten, doe je dit met mensen die je vertrouwt en
waar jij je prettig bij voelt.

Van de cliënten die aan dit onderzoek hebben
meegewerkt, ervaart de minderheid eigen regie
tijdens het ophalen van de wensen en de
professionele vertaling in doelen. Het praktijkonderzoek wijst uit dat de cliënten die op een
positieve wijze eigen regie ervaren, in staat
waren om het ondersteuningsplan in eigen
woorden uit te leggen, voorbeelden benoemen
en de koppeling tussen de opgehaalde wensen
en de doelen waar ze zelf voor hadden gekozen,
was voor hen duidelijk. Dit was voor andere
cliënten niet het geval. Dit toont aan dat het van
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belang is om aan te sluiten bij het vermogen
van de cliënt om taal te kunnen begrijpen en
gebruiken.

“Ik weet niet of dat doelen zijn in mijn
ondersteuningsplan maar ik heb wel al
veel geleerd sinds ik hier woon en daar
ben ik wel tevreden over”
“Ik ben aan het leren hoe ik mijn kamer
zelfstandig kan poetsen want dat
moet ik strakjes ook weten als ik een
appartementje heb ”

Ook teamleden zijn bevraagd in dit onderzoek.
Om een goede vertaalslag te kunnen maken van
wensen naar doelen, is het belangrijk om de cliënt
goed te kennen. Met name zijn cognitieve en sociaal
emotionele ontwikkeling is van belang. Vaak is bij
mensen met een LVB een verschil merkbaar tussen
wat iemand kan en wat iemand aankan. Het vraagt
om een zorgvuldige vertaalslag van de wensen naar
doelen, om teleurstellingen te voorkomen.
Het visualiseren van abstracte begrippen en het
gebruik van voorbeelden kunnen helpen om voor
cliënten de stapjes vanuit de wens richting het grote
doel te concretiseren. Doorvragen op de onder
liggende behoefte is ook van belang. Hierdoor
worden de verwachtingen realistischer en kunnen er
haalbare en concrete doelen worden geformuleerd.
• Eigenaarschap, motivatie, eigen kracht en
contacten zijn elementen die de eigen regie
versterken (Verkooijen, 2006). Deze elementen
waren bij de cliënten die op een positieve wijze
eigen regie ervaarden tijdens het opstellen van
hun ondersteuningsplan herkenbaar. Ze waren
gemotiveerd om aan hun eigen doelen te
werken. De doelen waren door henzelf
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bedacht en er was sprake van het gevoel ‘het
is van mij’. Doordat ze kunnen aangeven wat
ze zelf kunnen en waar ze nog hulp bij nodig
hebben, wordt er ingestoken op de eigen kracht.
Eigen kracht sluit aan bij de mogelijkheden die
iemand heeft om te werken aan zijn doelen en
sluit aan bij wat hij al zelf kan en waar hij samen
met het eigen netwerk nog aan kan werken
•

Bij contacten is te zien dat de respondenten
terugvallen op de professionele begeleiding
en weinig gebruik maken van hun informele
netwerk, iets wat door de medewerkers werd
herkend. Zij geven aan dat er meer aandacht
kan worden geschonken aan het omschrijven
van de eigen kracht en het meenemen en
betrekken van het informele netwerk tijdens het
werken aan de doelen. Aandacht van de professional om verwanten en vrienden te betrekken
bij de ondersteuning is belangrijk omdat deze
een belangrijke bron voor steun en kracht zijn
en de eigen regie kunnen bevorderen.

Thema avond voor vrijwilligers:
‘bejegening en eigen regie’

bij één respondent de trap van het oplossingsgericht werken gebruikt, terwijl het visualiseren van de stapjes richting het grote doel kan
helpen om de leerdoelen te concretiseren. Dit
geldt ook voor de middelen uit de toolbox, die
nu niet of nauwelijks zijn ingezet.
•

Met 50 vrijwilligers is het thema ‘bejegening en
eigen regie’ onderzocht. Hoe wil je dat iemand met
je omgaat, hoe gaan we met elkaar om? En is dat
anders als je een verstandelijke beperking hebt?
En hoeveel zeggenschap en eigen regie heb je
eigenlijk als je én een verstandelijke beperking hebt,
én in een instelling woont? Theater Netwerk liet
het ons zien in een prachtige voorstelling. De twee
ervaringsdeskundige trainers Rim en Jack vertelden
erover.

Het strikt toepassen van een goede methode
of middel is geen garantie voor een succesvol
gesprek. Hierbij zijn de professionele vaardigheden en kennis over de cliënt minstens
zo belangrijk. Kennis en gebruik van deze
methodieken kunnen echter helpen om beter
aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte
van cliënten om te komen tot meer regie over
hun ondersteuningsplan.

Na de voorstelling gingen de vrijwilligers in groepjes
uit elkaar om met elkaar te praten over hoe zij
hun vrijwilligerswerk vorm geven met de thema’s
‘bejegening en eigen regie’ in het achterhoofd.
Er kwamen mooie inzichten naar voren. Duidelijk
werd dat een open en duidelijke communicatie van
medewerkers naar vrijwilligers én andersom heel
belangrijk is om een goede omgang te hebben met
cliënten. Hierdoor kan je beter invulling geven aan
je vrijwilligerswerk.

“Ja, ik wil het echt wel zelf doen maar
soms is het te druk in mijn hoofd”
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•

Uit de interviews met zowel cliënten als met
de medewerkers is gebleken dat de ver
trouwensrelatie belangrijk is. Dit wordt door
beiden herkend en erkend. Respect, erkenning,
eerlijk, openheid en begrip vanuit de medewerkers zijn hierbij van belang en kunnen ertoe
bijdragen dat iemand zich gehoord en begrepen voelt. Door de interviews is gebleken dat de
cliënten zich gehoord en begrepen voelen.

•

Medewerkers geven aan dat de scholing
Concrete Coaching handvatten geeft om in
gesprek te gaan met de cliënt. Toch is er slechts
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Thema

SEKSUALITEIT

Pergamijn heeft aandacht voor de seksualiteit van
cliënten. Jong of oud, beperkt of niet, alle mensen
hebben seksuele gevoelens en impulsen, óók
mensen met een verstandelijke beperking.
Deze gevoelens zijn fysiek en fysiologisch bepaald,
maar ook sociaal en emotioneel. Seksualiteit is onderdeel van het zelfstandig worden van een mens
en daarmee onderdeel van de persoonlijkheidsontwikkeling en opvoeding. Pergamijn werkt proactief
aan een zo optimaal mogelijke gezonde seksuele
ontwikkeling/gezondheid bij onze cliënten. Het is
onze taak cliënten hierbij te ondersteunen, rekening
houdend met de cognitieve, emotionele, sociale en
fysieke mogelijkheden en beperkingen. We vinden
het daarom belangrijk;
• dat er scholing en kennisuitwisseling
plaatsvindt op dit gebied;
• dat cliënten weerbaar zijn of worden;
• dat cliënten worden voorgelicht;
• dat er goed instrumentarium beschikbaar is
(zoals een toolbox, protocollen, richtlijnen en
voorlichtingsmateriaal).
• dat geschoolde taxateurs taxatiegesprekken
kunnen voeren bij meldingen of vermoedens
van seksueel misbruik.

Trainingen voor cliënten
Cliënten kunnen binnen Pergamijn deelnemen aan
verschillende trainingen. In de ‘Rots & Water’ training
worden sociale competenties getraind, om de weer
baarheid van cliënten te vergroten. Hier is ook een
follow-up training voor beschikbaar. Girls Talk+ is
een groepscounselingsprogramma voor vrouwen
met een verstandelijke beperking over seksualiteit,
intimiteit en relaties.
Make a Move+ is een programma over relaties,
seksualiteit en weerbaarheid voor mannen met
een lichte verstandelijke beperking. In 2020 wordt
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gestart met een individueel aanbod van deze laatste
twee trainingen, voor cliënten die dit willen.

‘Ik vind de cursus van make a move heel
leerzaam en ook leerzaam voor andere
cliënten’
Interne audit Rots en Water
‘Rots is kracht, water is meegaand.’
‘Vooral jongeren zie je echt groeien
na de Rots en Water training.’
‘Een cliënte geeft aan dat ze niet altijd
voor zichzelf op de juiste wijze opkomt
en daarom graag nog een keer de rots
en water training wil volgen. Ze wil op de
juiste wijze ja en nee leren zeggen tegen
haar vriendje.’
In 2019 is een interne audit uitgevoerd op de
Rots en Water training. De onderzoeksvraag die
beantwoord is, luidde: ‘In hoeverre heeft de Rots en
Water training bijgedragen aan het vooropgestelde
leerdoel van de cliënt’’
Aan deze audit hebben 8 cliënten meegedaan, 3
gedragskundigen en 3 begeleiders. Overwegend
wordt de training Rots en Water positief ervaren.
Cliënten hebben het vooral leuk gevonden en zijn
trots op wat ze gedaan hebben. De training heeft
duidelijk effect: cliënten leren beter ‘nee’ te zeggen
en leren om tools in te zetten als ze hun emoties
niet helemaal onder controle hebben. Niet iedere
cliënt geeft de meerwaarde aan, maar de begeleider
ziet ook dan positieve veranderingen.
Verbeterpunten die uit de audit komen:
de registratie in het ECD kan beter (doelen, acties
en resultaten van de training); we moeten meer
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aandacht besteden aan de huiswerkopdracht;
de groepsgrootte, het vervoer, een herhaling, de
bekendheid van de training in de teams en de rol
van de aandachtsfunctionaris. Ook in het inwerk
programma van nieuwe gedragskundigen moet
aandacht besteed worden aan de scholingsmogelijkheden voor cliënten.

‘Client geeft aan dat de cursus goed
geholpen heeft, het gaat nu veel beter.
Meteen slaan doet hij nu niet meer, hij
loopt eerder weg uit de situatie’.
Aandachtspersonen seksualiteit in elk team
Om de juiste ondersteuning te bieden aan
cliënten, werkt Pergamijn met aandachtspersonen
seksualiteit. Zij en de gedragskundigen zijn
geschoold in het ‘vlaggensysteem’: dit systeem
stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij
aan het voorkómen en terugdringen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en
jongeren. Medewerkers leren het seksueel gedrag
van kinderen en jongeren te duiden, objectief te
beoordelen en adequaat te handelen. Sinds 2016
hebben al 127 medewerkers deze training gevolgd.
Het verloop onder de aandachtspersonen
seksualiteit is groot, wat het borgen en verdiepen
van kennis wel bemoeilijkt. De aandachtspersonen
seksualiteit hebben 4 maal per jaar intervisie. In
2019 is een bijeenkomst georganiseerd over het
thema social media door de zedenpolitie.

MICHAEL EN
LINDA VOOR
ALTIJD SAMEN

In 2019 heeft het expertiseteam het beleidsplan
geactualiseerd, een hulpmiddel seksualiteit geschreven en er is een voorbeeld individueel veiligheidsplan gemaakt, wat te gebruiken is als iemand
herhaald slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook beantwoordt het expertiseteam
vragen op dit gebied.

Na negen jaar verkering kreeg het verliefde stel
Linda en Michael de behoefte om te trouwen.
‘Die wens kreeg op 22 oktober 2018 uiteindelijk de
vorm van een plechtige vriendschapsceremonie,’
vertelt begeleidster Sophie. ‘Het was een hele
mooie dag,’ kijkt Linda terug. ‘Met ringen, een
trouwjurk, een mooi pak voor Michael, een
receptie én een feest’. ‘Linda zag er heel mooi uit
en we hadden veel lekkere vlaaien voor al het
bezoek. Het was een hele gezellige dag,’ laat ook
Michael weten. Linda: ‘Nog steeds zijn we blij dat
we onze wens op deze manier konden vervullen.
Het hebben van een handicap hoeft geen
belemmering te zijn om te trouwen en voor
altijd samen te zijn.’

Uitdagingen 2020
Voor 2020 zien we nog voldoende uitdagingen:
• Begeleiding zonder stempel, om aandacht te
besteden aan cliënten met LHBT (lesbi-homo-biseksueel-transgender) - gevoelens. Pergamijn
gaat werken met een ambassadeursduo,
bedoeld voor mensen met een verstandelijke
beperking met LHBT (lesbi-homo-biseksueeltransgender - gevoelens). Twee cliënten zijn
bereid gevonden hiervoor een training te
gaan volgen. Vanaf 2020 wordt ingezet op
bewustwording - en aandacht rondom seksuele
diversiteit bij mensen met een verstandelijke
beperking binnen Pergamijn.
• Verkrijgen van het Roze Loper certificaat.

Expertiseteam seksualiteit
Binnen Pergamijn is een expertiseteam seksualiteit
actief. Het expertiseteam zorgt er voor dat de seksuele
zorg binnen Pergamijn geborgd is en onder de aandacht blijft; dat medewerkers scholing volgen van het
vlaggensysteem; dat opgeleide aandachtspersonen
seksualiteit intervisie volgen; en dat cliënten training
en en counselingsprogramma’s kunnen volgen.
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Filmpje

Hulpmiddelendag

1.2 VEILIGE ZORG
Goede zorg is als eerste veilige zorg. De cijfers
over veilige zorg zijn nu opgenomen in de bijlagen.

Cliëntveiligheid
Terugblik op de Hulpmiddelendag
Hoe gebruik je een glijzeil? Hoe til je veilig met een
plafondtillift? En hoe zit dat ook alweer met die ene
rolstoel? Dit kwam allemaal aan bod tijdens de hulpmiddelendag in oktober 2019. Deelnemers krijgen
demonstraties en instructies van veelvoorkomende
hulpmiddelen. Zo blijven we veilig aan het werk:
voor onszelf én onze cliënten. Leveranciers geven
demonstraties van de veelvoorkomende hulpmiddelen: glijzeilen, douchestoelen en transferhulpmiddelen (ARJO); rolstoelen (Kersten); plafondtilliften en
tilbanden (Ergocare)verpleeg- en speciale bedden
(Schell en B. Emons). Voor alle ARBO-contactpersonen van locaties die ook een hulpmiddelenklapper
hebben ontvangen, is deelname verplicht. Dat zijn
alle locaties van het cluster EMB/Senioren en een
selectie van de clusters LVG/Wmo en MVG/ASS.

Medicatieveiligheid verbetert via de
Elektronische Toedienregistratie (e TDR)
Pergamijn introduceert de digitale aftekenlijst voor
het elektronisch registreren van de toegediende
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•

medicatie. In november 2019 startte men hiermee
op de Bronstraat in Born. Alle medewerkers zijn
geschoold en de module is zonder problemen
geïmplementeerd. De bovengenoemde beloften
lijken daadwerkelijk te zijn gerealiseerd. Cliënt
begeleiders ervaren de e TDR als een goede ondersteuning van hun werkzaamheden.

Brand!

•

•

Begin 2020 vindt een rooktest plaats om te
bepalen waar de rook naar toe gaat en hoe het
ventilatiesysteem exact werkt. Deze test wordt gecombineerd met een fysieke ontruimingsoefening.
Verder vinden er jaarlijks nog enkele ont
ruimingsoefeningen plaats, zowel aan- als
onaangekondigde.
Ook worden jaarlijks de RIE (risico inventarisatie
& evaluatie) en het ontruimingsplan door
genomen en waar nodig bijgesteld.

•

ondersteuning en voert interne audits uit.
In 2020 ontwikkelt Pergamijn een beleid
valpreventie.

Onafhankelijk onderzoek naar incidenten
In 2019 is 1 basisoorzakenanalyse (BOA) uitgevoerd
en een 2e onderzoek gestart op verzoek van het
management. Beide incidenten betreffen een crisis
plaatsing. Een ernstig valincident binnen Cluster
MVG ASS heeft geleid tot een BOA en ook tot een
melding bij de IGJ.

Incidenten

In september 2018 ontstond een brand op een
locatie op Pepinusbrug in Echt. Omdat iedereen
goed geschoold is, is goed gereageerd. Naar aanleiding van deze brand zijn extra acties ondernomen.
• Alle medewerkers van de betreffende woning
zijn extra opgeleide BHV-ers met een geldig
certificaat. Een groep van 75 opgeleide BHV-ers
op het terrein sturen de overige medewerkers
aan. Alle medewerkers zijn opgeleid tot ont
ruimer. Op deze specifieke woning zijn dus
altijd BHV’-ers aanwezig. Alle hoofdwachten en
nachtdiensten zijn BHV - opgeleid.
• De Brandweer van Echt-Susteren is op de
hoogte van de situatie en reageert alert bij
een melding vanuit deze woning.
• Vorig jaar zijn er enkele “blusbommen” aangeschaft. De DSPA 5-aerosolgenerator kan
door brandweerlieden en opgeleide BHVers worden gebruikt als een zeer effectief
blusmiddel tegen brand. Alle medewerkers zijn
geïnstrueerd om dit middel te gebruiken.
• Er is een filmpje gemaakt om het risico ten aanzien van brand binnen de woning te visualiseren
voor met name nieuwe medewerkers.
• In 2019 zijn extra table-top oefeningen gehouden, waarbij een ontruimingssituatie nog enkele
malen theoretisch tegen het licht is gehouden
en diverse scenario’s zijn besproken.
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In 2019 zijn MIC meldingen in 2 systemen
geregistreerd, omdat Pluriform niet direct per 1-12019 overal in gebruik is genomen. Het aantal MIC
meldingen is fors gestegen: met 45% ten opzichte
van 2018 (vooral de gedragsmeldingen). We zien
hiervoor de volgende verklaringen:
•

•

•

het MIC formulier in Pluriform vergroot het
gebruiksgemak, mogelijk wordt hierdoor meer
geregistreerd;
Pergamijn maakt een bewuste keuze voor hoog
complexe zorg cliënten, waarbij probleem
gedrag meer aan de orde is;
de dynamische omgeving van de woningen kan
een rol spelen. De teamsamenstelling wisselt
frequent waardoor cliënten zich minder veilig
voelen en om die reden moeilijk verstaanbaar
gedrag vertonen.

Verbeterpunten
Pergamijn analyseert de cijfers en formuleert waar
dat nodig is verbeterpunten n.a.v. incidenten:
•
•

De gedragsmeldingen geven aanleiding om
deze dieper te analyseren;
De geneesmiddelencommissie biedt teams die
veel MIC-meldingen medicatie registreren extra
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Pilot consulententeam
Pergamijn wil preventief activiteiten ontplooien
die de deskundigheid en het gevoel van veiligheid
bevorderen. Een pilot met een consulententeam
is succesvol verlopen. Op vraag van medewerkers
kan het consulententeam een aanbod opstellen.
Pergamijn zal in 2020 de basisgedachte achter
deze pilot verbreden naar een Pergamijn leerhuis.
Inmiddels is de basiscursus ASS (autisme spectrum
stoornis) een feit en hebben bijna alle medewerkers
van MVG ASS zich ingeschreven.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen
(VBM’s) zijn ten opzichte van 2018 met 14% gedaald. Ook het gemiddeld aantal VBM’s per cliënt is
gedaald met 13%. Vanaf 2020 wordt de nieuwe wet
Zorg en Dwang van kracht. In 2019 hebben we ons
hier op voorbereid. In het vierde kwartaal van 2019
zijn cliëntbegeleiders, gedragskundigen en artsen
geschoold. De registratiemogelijkheden in het
elektronisch cliëntendossier zijn aangepast op de
nieuwe wetgeving. Op basis van de huidige registratie is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar
onvrijwillige zorg. Bij 30 tot 40 VBM’s (3-4%) is sprake
van geregistreerd verzet. Bij ruim 80% van de VBM’s
lijkt sprake van wilsonbekwaamheid.
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Pergamijn sluit zich bij de door de VGN b
 enoemde
knelpunten in de nieuwe wetgeving Wzd en de door
hen opgestelde voorstellen hoe hiermee om te gaan.
•

Een slimme luier
InstantCare is een systeem voor het monitoren
van incontinente cliënten. Het checkt elke minuut
het incontinentiemateriaal en kan zowel urine als
ontlasting meten. De mate van vochtigheid van het
incontinentiemateriaal van elke cliënt wordt weergegeven op een tablet of via een mobiele applicatie.
Op deze manier is het niet langer nodig om het
incontinentiemateriaal van de cliënt regelmatig te
controleren en kan verschoning zo snel mogelijk
plaatsvinden. Het helpt zo om ongemakken te
verminderen en bij het voorkomen van infecties en
decubitus.
Er is een pilot gestart op twee woongroepen.
De evaluatie heeft uitgewezen dat we erg t evreden
zijn. De inzet van dit innovatief incontinentie
monitoringssysteem biedt zorg op maat. De project
groep adviseert de inzet voor cliënten met ZZP 8
die niet mobiel zijn, aangezien voor hen de meeste
kwaliteitswinst valt te behalen.

•

•

De geneesmiddelencommissie biedt onder
steuning aan teamleiders en/of aandachts
personen. Enkele teams maken daar gebruik van.
Het aangekondigde bezoek door de IGJ aan
Pepinusbrug in Echt op 12 juni in het kader
van Toezicht Infectiepreventie en Regionale
Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA) is
goed verlopen.
De audit inkoop richtte zich op de mate van
bekendheid van het inkoopbeleidsplan en in
hoeverre dit ondersteunde bij de inkopen van
producten en diensten. De diverse bevindingen
uit de audit dienen als input voor de verbetering
van het inkoop- en betaalproces.
Eind 2019 is een proefaudit uitgevoerd op NEN
7510. Een externe auditor van DNV-GL heeft
het Information Security Management System
(= een managementsysteem voor informatiebeveiliging) getoetst. De algemene conclusie is
dat het systeem goed gevuld is: het ISMS van
de organisatie is met inachtneming van enkele
aandachtspunten in voldoende mate volwassen,
zodat certificering op termijn realiseerbaar is.

Oh, hebben we een datalek?
Pergamijn wil als zorg
instelling zorgvuldig
omgaan met de aan haar
toevertrouwde gegevens. Er
is dan ook veel aandacht voor
de privacy van onze cliënten
en medewerkers. Om onszelf
alert te houden, ontwierp
Ricardo, lid van het mediateam Leyenbroek, hiervoor
posters die nu overal hangen.

Informatieveiligheid
Binnen Pergamijn is een Functionaris
Gegevensbescherming (FG) aanwezig.
De operationele taken rondom de AVG-
wetgeving, zoals het opstellen en afsluiten van
Verwerkersovereenkomsten en het opstellen
van het Verwerkingsregister zijn afgerond door
de Privacy Officer. Daarnaast is gewerkt aan het
awareness programma in de vorm van een fake
Phishing-mail met daarop een verplicht E-learning
programma voor alle medewerkers, finetuning van
de datalekprocedure en het opstellen en uitrollen
van camerabeleid.
De taak van Security Officer is extern belegd
met als voornaamste taak het opzetten van een
managementcyclus rondom informatiebeveiliging,
conform de NEN7510:2017 (genaamd: ISMS).
Pergamijn wil een aantoonbaar werkend ISMS
conform NEN7510

Illustratie door R. Albert, cliënt mediateam DB Leyenbroek

Medewerkersveiligheid
Voldoen aan de veldnormen:
toetsing via interne audits
•

•
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Ook in 2019 zijn er interne audits uitgevoerd;
elk team wordt eens in de 3 jaar bezocht. Een
interne audit wordt uitgevoerd door twee interne auditoren, volgens het principe ‘Waarderend
auditen’. Het IGJ toetsingskader wordt gehanteerd en bevat de thema’s persoonsgerichte
zorg, deskundige zorgverlener en sturen op
kwaliteit en veiligheid. Overall verbeterpunt is
het methodisch werken rondom het OP.
Er zijn acht audits uitgevoerd op medicatie
veiligheid. Aandachtspunten zijn met de
desbetreffende teamleiders besproken.

De MIM meldingen zijn in vergelijking met het jaar
2018 fors gedaald, met ruim 69%. Onderzoek heeft
uitgewezen dat in veel gevallen de MIM incidenten
rondom agressie in 2019 niet meer geregistreerd
zijn in het MIM systeem, vooruitlopend op mogelijk
beleid om dubbelregistratie te voorkomen. Vanaf
2020 worden de MIM meldingen voortaan ook in
Pluriform geregistreerd. Dubbelregistratie wordt
hiermee voorkomen en de verwachting is dat dit in
2020 weer tot een verhoging van de aantallen leidt.
Analyse van de geregistreerde MIM meldingen in
2019 laat zien dat een groep van 10 cliënten b
 etrokken
is bij 45% van de MIM meldingen, 75% van de MIM
meldingen vindt plaats op Pepinusbrug in Echt.
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Voldoende medewerkers zijn een randvoorwaarde.
Maar ons privéleven vraagt ook tijd en aandacht,
bijvoorbeeld omdat we ook mantelzorger zijn geworden. En iedereen kan ziek worden. Zieke collega’s
belasten de mensen die de gaten dichtlopen, wat
kan leiden tot overbelasting. En de cliënt? Die ziet
steeds nieuwe gezichten. Echt niet fijn!

Afspraken nakomen is belangrijk, dat vinden we
allemaal. Dat willen we allemaal. Toch staan we soms
machteloos, als het even anders loopt dan gepland.
Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat
niet prettig. Hoe doen we dat eigenlijk, als team?

Thema

DILEMMA’S IN
DE PRAKTIJK
Cliënt

Medewerker

Cliënt

Medewerker

“Ik zie zoveel
zorgverleners;
wie komt er
nu weer?“

“Collega ziek, wie oh
wie pakt deze dienst?
Ik bel Carla, die
komt altijd.“

“Waarom gaan we
niet naar buiten? Je
had het beloofd“

“Ik kan nu echt niet
weg, ik sta er alleen
voor.“

Mensen wonen samen met mensen die ze niet zelf
uitkiezen. Niet iedereen mag elkaar. Hoe houden
we het gezellig samen?

Illustraties door Veroniek van Son

Cliënten vragen duidelijkheid. Een eenduidige
begeleiding is dan ook belangrijk. Maar we denken
en doen niet altijd hetzelfde. Hoe komt dat over?
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Cliënt

Medewerker

Cliënt

Medewerker

“Ik wil nu mijn
telefoon!“

“Afspraak is afspraak,
na 10 uur gaan we
slapen..“

“Daar heb je Jan,
hij pest mij. Ik ben
bang van hem.“

“Daar gaan we weer.
Deze cliënt past hier
echt niet.“
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2019 VOLGENS
DE CENTRALE
CLIËNTENRAAD

“Pergamijn heeft
kwaliteitsslag gemaakt”

Toine Kerkhoff (voorzitter CCR en commissie
Wonen) - Hans Castenie (voorzitter CCRcommissie Kwaliteit van zorg en veiligheid)
- Henk Lenoir (voorzitter CCR-commissie
Financiën )
Mijlpaal
De zeven leden van de centrale cliëntenraad (CCR)
behartigen de belangen van cliënten binnen
Pergamijn. “Als CCR zijn we heel tevreden over de
weg die Pergamijn in 2019 is ingeslagen en onze
betrokkenheid hierbij”, benadrukt Toine.
“Het management maakt nu écht gebruik van onze
brede deskundigheid. Zo is de CCR in het verslagjaar
nauw betrokken geweest bij het organisatiebeleid
en hebben we gevraagd en ongevraagd advies
gegeven over diverse onderwerpen: zoals
verbetering van de huisvesting, de begroting 2019,
de overstap naar een andere leverancier voor
de medicatie, palliatieve zorg en sluiting van de
woning Westerflier.”
“Begin mei 2019 heeft de CCR ingestemd met de
meerjarenstrategie 2020-2025 van Pergamijn. Een
belangrijke mijlpaal omdat Pergamijn zich nu kan
focussen op heldere uitgangspunten. Teamleiders
hebben in het verslagjaar eigen budgetten
gekregen en sturen hun locaties zelfstandig met
actuele begrotingscijfers. Een belangrijke stap
waarmee Pergamijn als managementgestuurde
organisatie een flinke kwaliteitsslag heeft gemaakt.”

Faciliteren van cliënten
Er is in 2019 ruim aandacht besteed aan wonen.
“Wonen is veel meer dan huisvesting. Het gaat ook
over faciliteiten als tv, internet en wifi. Maar ook
over de vraag of onze locaties geschikt zijn voor
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toekomstige zwaardere zorgvragen. Hoe zorgen we
ervoor dat we toekomstbestendig zijn? Het nieuwe
Lange termijn huisvesting plan vormt hiervoor de
blauwdruk.”
Hans Castenie wijst op het welzijn van de cliënt.
“Hiervoor zijn we met alle betrokken partijen in
2019 nog beter gaan samenwerken. Door samen na
te denken over de toekomstige koers, tillen we het
kwaliteitsbeleid naar een hoger niveau. Onze hoge
kwaliteit kennis en kunde zouden we nog veel meer
moeten uitdragen naar de buitenwereld.”
Samen met zijn commissieleden heeft Hans zich
sterk gemaakt voor veiligheid. Op hun voordracht
schaft Pergamijn 35 defibrillators ofwel AED’s aan
die in 2020 over de locaties worden verspreid.
De CCR heeft eind 2019 een ongevraagd advies
neergelegd over de invoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz). Pergamijn is hier voortvarend mee
aan de slag gegaan. Bovendien gaan de
CCR-leden op cursus bij de LSR (Landelijk
Steunpunt Medezeggenschap). We verankeren
‘medezeggenschap’ stevig binnen Pergamijn.”

Dik tevreden
“Het gezamenlijk langetermijnbelang van client en
organisatie is versterkt”, zegt Henk. Zo werd in 2019
over het algemeen de afgesproken zorgkwaliteit
geleverd. Nu profiteren we niet alleen van een
begrotingsoverschot maar ook van een structureel
betere financiële informatievoorziening. Zo worden
teamleiders steeds beter in staat gesteld een juiste
begroting te maken, hebben we financiële ruimte
om nieuw kwalitatief geschoold personeel aan te
nemen en bouwt Pergamijn voortvarend verder aan
Pepinusbrug. Als CCR zijn we dan ook dik tevreden!”
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ERVARINGEN
VAN CLIËNTEN

2. ERVARINGEN
VAN
CLIËNTEN
2.1 Wat vinden cliënten van hun
kwaliteit van leven en van de
kwaliteit van zorg en
ondersteuning

Pergamijn gebruikt ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE)
als methode om de wensen en behoeften van
onze cliënten te ontdekken. Samen met cliën
ten en verwanten ontdekken we hoe de onder
zoekende dialoog kunnen voeren.
In september 2019 heeft het team Lieve
Vrouwestraat een analyse uitgevoerd van
de DVIE lijsten van de cliënten.
De gedragskundige heeft getoetst:
•
•

10 thema’s voor kwaliteit van leven
DVIE is opgesplitst in 10 verschillende thema’s,
die gebaseerd zijn op de domeinen van kwaliteit
van leven (Schalock, 2007): Gevoel, Lijf, Familie,
Vrienden & kennissen, Meedoen, Hulp, Huis,
Doen, Kiezen en Veilig voelen. Op basis van deze
thema’s wordt de onderzoekende dialoog gevoerd
met de cliënt of met de verwant (de belangrijke
ander) als de cliënt niet zelf zijn wensen en behoeften kan verwoorden. Per thema wordt ieder
jaar gevraagd of verandering gewenst is en wat de
beoordeling m.b.t. de geboden ondersteuning is.
Er kan worden gekozen tussen Top!’, ‘Goed’, ‘Matig’
of ‘Slecht’. Tot slot kan er worden aangegeven welke
thema’s door cliënten en vertegenwoordigers het
belangrijkst worden gevonden.
Pergamijn werkt nu twee jaar met deze methode.
In de interne audits is specifiek gelet op het gebruik
en het effect van de methode. De teams laten
positieve ontwikkelingen zien, maar er zijn zeker
ook verbeterpunten. In Pluriform zijn de ‘Dit vind ik
ervan!’-lijsten wel ingevuld, maar niet altijd is
duidelijk hoe wensen van cliënten worden
omgezet naar doelen, acties en rapportages.
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•
•
•

Zijn voor alle cliënten de wensen
opgehaald en de lijsten ingevuld?
Is iedereen betrokken? (verwanten,
dagbesteding, cliëntbegeleiders en overigen)
Staat er een gepaste actie aangevinkt n.a.v.
de wens/ behoefte van de cliënt?
Zijn de wensen / behoeften vertaald naar doelen?
Als wensen en behoeften zijn opgenomen in
doelen, hoe zie je dit dan terug in de
professionele interpretatie?

De resultaten zijn in het team besproken, samen
met de dagbesteding (boerderij en Groeneweg).
Daarnaast is besproken: nemen senioren hun
positie in als coördinator van het OP proces en in
de aansturing/ coaching van het team? Ziet iedereen het belang in van de methodiek? Dat levert
een mooi teamgesprek op! Wat is er nodig om een
onderzoekende dialoog met de cliënt te voeren
en hoe doen we dat dan? Welke instrumenten
gebruiken we hiervoor? Op welke wijze betrekken
we het sociale netwerk van de cliënt hierbij?
Dit gesprek heeft binnen de Lieve Vrouwestraat
voor bewustwording gezorgd. Samen zijn
verbeterpunten en acties geformuleerd. In
november 2019 is het gebruik van ‘Dit vind
ik ervan!’ opnieuw getoetst. De senior cliënt
begeleiders geven aan dat de methodiek veel
meer ‘leeft’ in het team en dat begeleiders actief
meedoen. In januari 2020 wordt nog eens bezien
of de verbeteracties zijn uitgevoerd en wat het
resultaat daarvan is voor de cliënt.
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Cliënt
Verwant
60%
50%
40%

Audit
Gouverneur van Hövell straat,
Sittard
Op 29 april 2019 heeft een bezoekteam van
‘Dit vind ik ervan!’ een reflectiebezoek gebracht
aan de Gouverneur van Hövellstraat in Sittard.
Hiermee wil de organisatie zicht krijgen op de
kwaliteit van de toepassing van ‘Dit vind ik ervan!’ en
stimuleren dat elke gebruiker de aanpak volgens de
uitgangspunten in praktijk brengt. Het platform gebruikt de uitkomsten ook voor de doorontwikkeling
van de aanpak zelf.

De auditoren hebben geconstateerd dat
Pergamijn de werkwijze goed heeft ingebed in de
opstelling van het ondersteuningsplan. ‘De teamvolwassenheid varieert nog volgens Pergamijn
zelf’.

Randvoorwaarden
Thema’s zijn: vragen stellen aan cliënten en
verwanten en weer nieuwsgierig zijn. Cliënten en
medewerkers groeien in deze rol. De resultaten
van ‘Dit vind ik ervan!’ worden ook besproken in de
cliëntbespreking door het team.
Het benutten van de uitkomsten in doelen en in
het beleid van Pergamijn kan beter.

Toepassing
Voor alle cliënten is zichtbaar dat wensen zijn
opgehaald. Belangrijk is dat we ons bewust zijn
dat het niet gaat om ‘een lijst invullen’, maar om in
gesprek te gaan.

Meerwaarde voor de cliënt

‘De visualisatie van de wensboom helpt
ons als medewerkers in de bewustwor
ding. Hoe gaan we met wensen om, en
hoe halen we wensen op. Zo maken we
het ophalen en b
 ewust zijn van wensen
eigen als onderdeel van ons dagelijks
werk. Daarbij… als we de wensen zien
hangen, dan is ook de vraag:
hoe gaan we dit aanpakken om deze
wensen te realiseren’
Diana Bisscheroux, Senior cliëntbegeleider
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Medewerkers geven aan dat cliënten blij zijn
dat ze zelf iets kunnen aangeven: ‘Ik vind het
niet fijn als je meteen begint. Laat me even
wakker w
 orden’. Een cliënt komt met een aantal
onderwerpen, die hij wil bespreken.De cliënt
vertegenwoordiger geeft aan dat er beter wordt
gekeken naar de cliënt en beter wordt afgestemd
op diens behoeften. De communicatie over de
cliënt is ook sterk verbeterd. De samenwerking in
het team is verbeterd.

Meerwaarde voor medewerkers
Medewerkers geven aan de vreugde terug te
hebben in het werk. Dat ze weer ervaren waarom
ze hier zijn gaan werken. Het motto is ‘iedereen is
waardevol, de samenwerking is weer aangegaan.
Elkaar aanspreken door elkaar te bevragen.

Kwaliteitsrapport 2019

30%
20%
10%
0%
Familie

Doen

Vrienden &
kennissen

Gevoel

Veilig
voelen

Lijf

Huis

Meedoen

Hulp

Kiezen

Wat vinden cliënten/verwanten belangrijk?
Per besproken thema is uitgevraagd hoe belangrijk het wordt gevonden. Voor cliënten hebben de thema’s
Familie, Doen, Vrienden en Kennissen prioriteit. Bij de verwant ligt de prioriteit bij Doen, Veilig voelen, Lijf en
Gevoel. Het verschil tussen cliënten en verwanten biedt weer stof voor de verdere dialoog.

Slecht
Top!
Matig

Veilig voelen
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93

30

124

621

45

13

209

664

Per thema is ook de ervaringscore gevraagd.
Deze tabel betreft alle 1114 actuele formulieren
in 2019. Sommigen cliënten hebben meerdere
actuele formulieren. Het afsluiten van formulieren
is nog niet afdoende ingeregeld. Het cijfer in de
kolommen in de tabel geeft het aantal formulieren
weer. In 2020 wil Pergamijn een diepgaander
analyse uitvoeren op deze resultaten. Met name
op de thema’s Lijf en Gevoel omdat verwanten
aangeven hier ook verandering te wensen.
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Wat willen cliënten/verwanten veranderen?
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de cliënt vooral graag verandering ziet op de domeinen Doen en Lijf.
Verwanten geven aan verandering te wensen op de domeinen Lijf, Gevoel en Doen. In 2020 nemen we
ons voor hierop dieper in te gaan.
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In februari 2019 start de PILOT
Mindfulness voor cliënten
met een licht verstandelijke
beperking.
Mensen met een licht verstandelijke beperking
hebben grote moeite om voldoende tegenmoet te
komen aan de eisen die aan hen gesteld worden
door ouders, hulverleners, werkomgeving, onderwijs en leeftijdgenoten. Hierdoor ervaren ze vaak
veel stress en worden ze overvraagd.
Mindfulness helpt;
• je aandacht te verbeteren
• gedachten makkelijker los te laten
• minder somberheidsklachten te ervaren
• stress beter aan te voelen
• je niet schuldig te voelen als taken niet lukken.
Iedereen is oké.
Pergamijn wil de cliënt ondersteunen in het
verkrijgen van regie over het eigen leven, dit kan
alleen als de cliënt zich ook bewust is van van het
eigen kunnen en onvermogen.
De training wordt gegeven door een
gecertificeerde mindfulnesscoach, een gedragskundige en twee coaches in opleiding.

Doen
Medewerkers van ons bedrijfsrestaurant
(dat ook als dagbestedingslocatie fungeert van
ons hoofdkantoor in Sittard) zijn op bedrijfsbezoek
geweest bij Daily Fresh Food, onze partner in
voeding. De mouwen werden opgestroopt om
samen met echte koks in de keuken te staan en
heerlijke gerechten te bereiden. Een hele fijne
samenwerking met onze leverancier die past
bij ons programma ‘#Brugnaarwerk’ waarbij we
mensen met een (licht) verstandelijke beperking
ondersteunen om uiteindelijk te participeren in de
arbeidsmarkt.

Succesvol Belevingscongres
Vanuit de resultaten van “Dit vind ik ervan!” is het
belevingscongres georganiseerd. Het prikkelen van
de zintuigen kan een positieve bijdrage leveren
aan de kwaliteit van leven voor mensen met een
(ernstige) beperking. Hoe kun je iemands zintuigen
activeren, stimuleren of juist ontspannen en met
welke middelen? Wat past bij de cliënt en met welk
doel? ‘De mogelijkheden zijn enorm op het gebied
van belevingsgerichte zorg, maar denk goed na
over het inzetten van die middelen’ is de boodschap
tijdens het Belevingscongres bij Pergamijn dat
in nauwe samenwerking met leverancier Barry
Emons georganiseerd werd. Pergamijn gaat
een hulpmiddelen-assortiment vaststellen voor
beleving, snoezelen et cetera.
Er is veel interesse in belevingsgerichte zorg, blijkt
uit de hoge opkomst. Een succes, niet alleen voor
veel collega’s van Pergamijn maar ook vanuit
andere zorgorganisaties zijn veel geïnteresseerden
aanwezig.
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2019 VOLGENS
DE CENTRALE
ONDERNEMINGSRAAD

“Spannend jaar
goed afgesloten”

Jo van den Essen, voorzitter OR
De vijftien leden tellende ondernemingsraad
(OR) van Pergamijn heeft een spannend jaar
achter de rug met een verkiezing en een
breed scala aan behandelde onderwerpen.
Desondanks heeft de OR 2019 goed afgesloten,
vindt voorzitter Jo van den Essen. “Een
belangrijk OR-moment was de verkiezing in
maart 2019 waarbij onze medewerkers een
nieuwe ondernemingsraad hebben gekozen.
Als vernieuwde OR zochten we in het begin naar
de juiste kennis en werkwijze. Een uitdaging
die we met vol enthousiasme zijn aangegaan.
Zo hebben we onze expertise aangescherpt
met scholing. Het is mooi om te zien dat de
puzzelstukjes nu in elkaar vallen.”

WOPI
De OR heeft zich in 2019 gebogen over diverse
onderwerpen als de meerjarenstrategie 2020-2025,
uitbreiding plaatsen BBL en zij-instromers, TROTSgesprekken en opleidingsplan 2019.
Ook is het traject Werkwijze ondersteuningsplan
implementatie (WOPI) in het verslagjaar afgerond
waardoor het cliëntgericht, methodisch en multi
disciplinair s amenwerken binnen Pergamijn is
versterkt.

Gezond roosteren
In het verslagjaar heeft de OR samen met het
managementteam het nieuwe roosterhandboek
PLARO opgezet, een leidraad voor gezond
roosteren. In het kader van de aanpak van de
psychosociale arbeidsbelasting startte het
project Fit, Vitaal en in Balans dat de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers bevordert.
“Welk onderwerp wij als OR ook behandelen,
het komt telkens neer op het scheppen van de
juiste randvoorwaarden voor succes”, benadrukt
de OR-voorzitter. “Hoe zorg je kortom voor een
goede inbedding binnen Pergamijn? Zo hebben
bijvoorbeeld kleinere teams soms moeite om het
gezonde basisrooster rond te krijgen. Een flexibele
schil zou dit kunnen oplossen.”

Vroegtijdig meedenken
Het samenwerken en de werkwijze van ‘Samen
verder’ indachtig kijkt de OR de komende jaren
steeds meer naar het gezamenlijk belang van
medewerkers, cliënten en organisatie. Jo van
den Essen: “Daarom willen we als OR vroegtijdig
meedenken in de lopende trajecten binnen
Pergamijn, zodat we snel inzicht krijgen in de
consequenties voor medewerkers. Zo kan onze
organisatie snel schakelen en succesvol zijn.”

Omslag
Met erg veel dank aan de OR leden die tot april 2019 de ondernemingsraad vormen, start op 4 april
een nieuw gekozen OR. De voorzitter John Uitenbroek heeft op dat moment meer dan 20 jaar OR-werk
achter de rug. ‘Het is een mooi moment om afscheid te nemen, net nu we de meerjarenstrategie van
Pergamijn vaststellen’. Jo van de Essen neemt het voorzitterschap over. Hoe kijkt hij naar ‘zijn’ eerste jaar?
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“Het WOPI-traject is een omslag geweest in de
manier van denken én werken”, vertelt Jo. “De
medewerker vult het niet in voor de cliënt, maar
de cliënt geeft zelf aan wat zijn wensen en eisen
zijn. De vraag is hoe wij als organisatie dit zo
goed mogelijk kunnen faciliteren. Een verhaal van
langere adem omdat dit een automatisme binnen
Pergamijn moet worden.”
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ZELFREFLECTIE
IN TEAMS

3. ZELFREFLECTIE
IN TEAMS
In een krappe arbeidsmarkt is aantrekkelijk werk
een succesbepalende factor voor Pergamijn.
‘Een aantrekkelijke werkgever zijn’ is dan ook
een speerpunt in onze meerjarenstrategie.
Met betrokkenheid van veel medewerkers is
gekeken naar de sterke punten van Pergamijn.
Ook zijn de nodige verbeterpunten benoemd.
De conclusie: binden en boeien van medewer
kers is cruciaal de komende jaren. Pergamijn is
gebaat bij een duidelijke positionering: het moet
voor iedereen helder zijn waar Pergamijn voor
staat. Wij denken daarin geslaagd te zijn door
onze meerjarenstrategie helder te formuleren.
Om Pergamijn ook duidelijker te positioneren als
een goede werkgever, zijn speerpunten in onze
meerjarenstrategie onder andere het optimaliseren van de in- door- en uitstroom van mede
werkers, HRM afstemmen op de organisatiestrategie
(werving, selectie en on-boarding, loopbaanpaden,
opleiding en traineeships, arbeidsvoorwaarden),
het intensiveren van de samenwerking met op
leidingsinstituten, aantrekkelijke stages en onderzoek en een gezamenlijke aanpak van knelpunten
op de arbeidsmarkt in de regio via RAAT.

3.1 Betrokken en vakbekwame
medewerkers
Imago als aantrekkelijke werkgever

zijn herzien en begin 2020 wordt een ‘kandidaat
volgsysteem’ (ATS systeem) in gebruik genomen.
Zo kunnen we onze vacatures beter en
professioneler vormgeven en potentiële kandidaten
beter en optimaler volgen in het wervingsproces.
Om de naamsbekendheid van Pergamijn onder
actief en latent werkzoekenden te vergroten, is
er geadverteerd, zijn beurzen bezocht zoals de
Parkstad Zorgbeurs en de banen- en opleidingsmarkt van Zorg aan Zet.

Instroom
Om meer mensen te enthousiasmeren en op te
leiden voor de gehandicaptenzorg - en specifiek
Pergamijn - is in 2019 een zij-instroom traject gestart. Van bijna dertig aanmeldingen is een groep
enthousiaste zij-instromers geselecteerd. Zij zijn
gekoppeld aan teams en met een opleidingstraject
gestart. Het gaat om mensen met minimaal een
MBO 4 diploma uit niet-zorggerelateerde beroepen.
Iedereen is enthousiast. Begin 2020 en in september
2020 starten weer nieuwe groepen zij-instromers.

De adviseur recruitment en arbeidsmarkt
communicatie vergroot de zichtbaarheid van
Pergamijn voor potentiële nieuwe medewerkers.
Eind 2019 is op Facebook een ‘’Werken Bij
Pergamijn’’ site gelanceerd. De vacatureteksten
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Van hr-medewerker
naar cliëntbegeleider

Bevindingen Fit, vitaal en in balans op
hoofdlijnen per cluster
Naar aanleiding van de uitkomsten van het
MedewerkersTevredenheidsOnderzoek in 2018 is
het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid
een prioriteit in 2019: verlagen van de werkdruk
en verbeteren van de balans werk-privé.
Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen is gestart met het project Fit, Vitaal en in balans. 69% van
alle Pergamijn medewerkers hebben een
vragenlijst ingevuld
over vitaliteit. Hierdoor heeft Pergamijn inzicht in de
risicogroepen en de
risico’s. Medewerkers hebben elk een persoonlijk
adviesrapport ontvangen en men kon in gesprek
gaan met de inzetbaarheidscoach. Op teamniveau
zijn de resultaten teruggekoppeld en zijn teamworkshops aangeboden. Van de 42 teams die aan de
slag gaan met de uitkomsten van het Fit, vitaal en in
balans onderzoek via een teamworkshop, hebben
8 teams concrete verbeterplannen geregistreerd.
Op organisatieniveau zijn de belangrijkste adviezen
naar aanleiding van de onderzoeksresultaten:
•

•

•
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Aandacht besteden aan (het voorkomen van)
agressie door cliënten/verwanten en de
negatieve gevolgen hiervan;
Maatregelen nemen om het herstelvermogen
van medewerkers te verbeteren t.a.v. werk
tempo en werkhoeveelheid, werk en rusttijden
roostering, taakduidelijkheid en
welzijnsgerichtheid;
Per cluster bekijken of specifieke verbetermaatregelen kunnen worden uitgevoerd.

EMB-Senioren
•
•

hoogste score op Beperkingen in het werk
door werkdruk/stress: 50%
hoogste score op Fysieke belasting qua
Werkhouding en repeterende bewegingen

LVG-WMO
•

ongunstige scores op Complexiteit van het
werk, Verandering in de taak
meest gunstige scores op Fysieke belasting

HR medewerker Peter Hicks startte zijn loopbaan
vanuit een interesse in mensen. Na een jaar of tien
werd hem duidelijk dat hij toe is aan een nieuwe
uitdaging. “Het werk werd steeds zakelijker.
Ik miste het menselijke aspect en haalde geen
voldoening meer uit mijn functie.” Om definitief
de stap te durven zetten naar een baan in de zorg
volgde Peter eerst het gratis, landelijke traject
Sterk in je werk.

Inwerken van nieuwe medewerkers

“Het werk in de zorg is dermate divers, dat je
goed moet kijken welke functie of richting bij
jouw karakter en persoonlijke drijfveren past.
Vaak wordt een keuze gemaakt vanuit gevoel,
maar het zaak precies te weten waaraan je
begint. Denk aan de onregelmatige werktijden,
het opleidingstraject, een goede balans tussen
privé en werk en niet te vergeten het financiële
aspect.” Peter: “Frank, mijn coach, hielp me in twee
gesprekken over de drempel die ik voor mezelf
had opgeworpen. Er waren tal van praktische
zaken die me tegenhielden, waaronder inderdaad
het feit dat je ook in de weekenden zult moeten
werken en de gevolgen voor mijn salaris. Ik weet
nu echter zeker dat dit niet opweegt tegen de
voldoening die ik uit het werk ga halen”.

Voor potentiële nieuwe medewerkers in de
(gehandicapten-) zorg is de keuze uit werkgevers
groot. Het is daarom belangrijk dat Pergamijn zich
onderscheidt op de arbeidsmarkt en bekend staat
als een goede werkgever. Nieuwe medewerkers
willen zich welkom voelen, een goed gevoel hebben bij de organisatiecultuur en trots kunnen zijn
op Pergamijn. Om mensen wegwijs te maken, is een
nieuw inwerktraject ontwikkeld. In HR-taal heet dat
een onboarding programma: je komt letterlijk aan
boord. Zo is een interactieve informatiebijeenkomst
voor nieuwe medewerkers, BBL’ers en zij-instromers
ontwikkeld. Ook wordt een informeel koffie-uurtje
gepland met een MT lid, iemand van HR en de
betrokken teamleiders.
In 2020 wordt specifiek aandacht besteed aan de
vraag ‘hoe bind en boei ik mijn medewerkers?’,

Bij Stichting Pergamijn vond de enthousiaste
zij-instromer een baan als cliëntbegeleider
in de gehandicaptenzorg. “Mijn leer-/
arbeidsovereenkomst startte in september.
Ik werk vier dagen en ga een dag naar school voor
de BBL-opleiding maatschappelijke zorg. Tijdens
de meeloopdagen waren de collega-begeleiders
erg positief, ze gaven me zelfvertrouwen. Ik ben
me echter ook duidelijk bewust van het feit dat ik
geduld moet hebben met de cliënten, niet alles
dat ik me voorneem zal lukken. Het er simpelweg
voor ze zijn, dat is al heel belangrijk.”
Coach Frank geniet zichtbaar: “Er is niets mooier
dan iemand die in zijn energie zit, dan gaat er iets
open in het gezicht en is merkbaar dat de juiste
snaar is geraakt. De zorg biedt kansen, ook voor
mannen!”

•

MVG-ASS
•

meest ongunstige score op Werktempo en
werkhoeveelheid, Zelfstandigheid, Welzijnsgerichtheid, Werk- en rusttijden, Agressie door
cliënten/verwanten (91%)

De werkwinkel wordt actief gepromoot om mede
werkers te stimuleren om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Tot slot is de HR-plannings
adviseur in 2019 betrokken bij het project roosteren
en plannen. Dit wordt in 2020 verder ontwikkeld.
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‘hoe zorg ik er voor dat mijn collega goed ingewerkt
wordt, zich veilig, welkom en bekwaam voelt?’.
Ook wordt opnieuw gekeken naar de taken en
competenties voor praktijk begeleiders en werk
begeleiders en wordt bezien of primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker
gemaakt kunnen worden.

Generatiebeleid
Omdat Pergamijn veel ‘oudere’ medewerkers heeft,
is het belangrijk om te weten welke wensen er bij
hen leven. Aan alle medewerkers van 57 jaar en
ouder is daarom een enquête gestuurd, om de
behoeften op het gebied van generatiebeleid te inventariseren. Bijna 150 medewerkers hebben hierop
gereageerd. De sociale partners in de Verstandelijk
Gehandicaptenzorg - VGN en de vakbonden hebben in de cao afgesproken om vóór 1 juni 2020
met voorstellen te komen rondom (gedeeltelijk)
eerder stoppen met werken en het vraagstuk van de
zwaardere beroepen. De resultaten hiervan nemen
wij mee in het HR-beleid van Pergamijn.

Opleiden
Onze meerjarenstrategie kent drie speerpunten.
Voor de komende 5 jaar zijn doelen geformuleerd
die natuurlijk ook voor medewerkers gevolgen
gaan hebben. Tijdig de juiste kennis ontwikkelen
en kennis delen is een belangrijke randvoorwaarde.
Daarom is ook intern geïnventariseerd hoe op dit
moment gedacht wordt over ons opleidingsbeleid.
Welke thema’s en speerpunten moeten hierin
terugkomen volgens onze medewerkers, de teams
en de organisatie, nu en in de toekomst? Met deze
vraag is de adviseur leren & ontwikkelen op pad
gegaan. Er is met verschillende organisatieonderdelen en medewerkers gesproken. Vervolgens zijn
speerpunten geformuleerd voor het leer- en ontwikkelbeleid vanaf 2020. Er worden heldere leerroutes
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 ntwikkeld vanuit de vraag van onze cliënten.
o
In 2020 worden meer e-learning modules geïmplementeerd vanuit de VGN academie en Niveo.
Het aanbod Leren &ontwikkelen wordt versterkt en
er volgt een onderzoek naar nieuwe leermethoden.

Exit interviews
In 2018 zijn vertrekvragenlijsten (exitinterview)
ingevoerd. Van medewerkers die op eigen verzoek
de organisatie hebben verlaten heeft 54% deze
vragenlijst ingevuld. De 3 belangrijkste vertrek
redenen zijn: weinig doorgroeimogelijkheden,
ongunstige rooster- en werktijden en lage
waardering. De uitkomsten van deze analyse
worden benut bij de herijking van het strategisch
HRM beleid.

Verzuim
Het verzuimpercentage is in 2019 7,28 % . Een
analyse van de groep medewerkers van 36-45
jaar, die in 2018 voor de grootste stijging van het
verzuim hebben gezorgd, laat een relatie zien
tussen de duur van het dienstverband en soort
functie en het verzuim. Met name cliëntbegeleiders
in deze leeftijdscategorie met een dienstverband
langer dan 10 jaar hebben een substantieel hoger
verzuim dan andere medewerkers. Er is mogelijk
meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid en
loopbaanontwikkeling nodig bij deze medewerkers.
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Belonen en faciliteren
In de huidige arbeidsmarkt is het onontbeerlijk
om ook op het gebied van belonen en faciliteren
te evalueren. En te kijken of het aanbod nog past
bij de vraag van de medewerker en potentiële
sollicitanten. Vanuit het belang van de organisatie
zijn er redenen om sollicitanten een tijdelijk
dienstverband aan te bieden. Pergamijn wil het
vertrouwen dat we hebben in de juiste man of
vrouw op de juiste plek, ook uitspreken door
steeds vaker een vast dienstverband aan te
bieden.
Individuele afwegingen van een teamleider
resulteren steeds vaker in het aanbod van een
vast dienstverband bij de start of al na een half
jaar of jaar. In de zomer van 2019 is een actie
uitgezet om parttime zorgmedewerkers een
groter dienstverband aan te bieden. Zo kunnen
wij de kwaliteit en ervaring die we in huis hebben
beter benutten en aan ons te binden. Hierop
hebben ruim tachtig medewerkers gereageerd.
Met iedereen zijn gesprekken gepland en
waar mogelijk zijn de arbeidsovereenkomsten
opgehoogd. Een win - win!

3.2 Samenspel in zorg en
ondersteuning
Methodisch en multidisciplinair
samenwerken via het nieuwe ECD

Iedere cliënt heeft te maken met verschillende medewerkers. Denk aan medewerkers van
de dagbesteding, de woning, de nachtzorg en
behandelaars, zoals fysiotherapeuten of een diëtist.
Ieder ondersteunt de cliënt en werkt vanuit zijn of
haar vragen en behoeften. Maar natuurlijk is de zorg
pas optimaal als iedereen goed samenwerkt, vanuit
dezelfde informatie.

Petra en Tammy begeleiden de invoering van Pluriform

Tot 2019 werkten onze medewerkers in meer
dere systemen. Omdat zij elkaars rapportages
niet konden zien, werd werk dubbel gedaan maar
bestond ook het risico dat belangrijke zaken werden
gemist. We werkten wel multidisciplinair samen,
maar de systemen ondersteunden hierbij niet.
Dit gaf bovendien extra administratieve druk: tijd
die we liever besteden aan de cliënt. Daarom zijn
de werkprocessen in kaart gebracht voor wonen,
dagbesteding, nachtzorg en behandeling en diverse
andere functies binnen de organisatie. Zo werd
helder wat multidisciplinair werken in de praktijk betekent en van daaruit is het nieuwe ECD ingericht.
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In het ECD ziet dat er als volgt uit:

Samen in één ECD
Alle disciplines (wonen, behandeling, dag
besteding en de nachtzorg) werken nu in één
dossier. De lijnen zijn korter. Ieder kan de eigen
rol a fstemmen op anderen, wat de cliënt ten
goede komt.

Behandelplan afgestemd op doelen
van de cliënt
Behandeldoelen zijn direct gekoppeld aan de
doelen van de cliënt, in één multidisciplinair
cliëntplan. De informatie is zichtbaar voor alle
betrokkenen.

Elk team heeft een gespecialiseerde medewerker die
de nieuwste ontwikkelingen hoort en doorgeeft aan
de teams. Er is een groep (functional board) ingericht
waar vragen of wensen rond het ECD behandeld
worden. Het ECD is aangepast op de Wet zorg en
dwang en alle betrokkenen zijn daarop getraind.

‘Er is nu veel meer focus op samen
werken. We kunnen informatie van
elkaar inzien, signaleren, toevoegen aan
het dossier en uitgenodigd worden voor
cliëntoverleggen. Samen gaan we op
zoek naar betere zorg’.

VRIJWILLIGERS
NAAR THORN,
HET MOOIE
WITTE STADJE

Je ziet wat je moet zien en niet meer
Medewerkers hebben toegang tot de informatie
van al hun cliënten. Het systeem is overzichtelijk
en makkelijker te gebruiken.

Gecontroleerde overdracht tussen
zorg en behandeling
De informatie-overdracht werkt eenvoudiger en
gegevens worden maar één keer ingevoerd, wat
veel tijd scheelt.

Het ECD signaleert
Het ECD waarschuwt ons nu als er iets moet
gebeuren, bijvoorbeeld via het signaal om mee te
kijken bij een incidentmelding.

Multidisciplinair evalueren
Samen werken betekent ook samen evalueren.
Ondersteuners en behandelaren zien in het ECD
hun evaluatie van de zorg. Als iemand niet aanwezig kan zijn, kan hij agendapunten toevoegen en
bevindingen delen.
De stand van zaken eind 2019: alle teams hebben
het nieuwe ECD gevuld en werken hier mee.
Alle cliënten / wettelijk vertegenwoordigers kunnen
via het cliëntportaal het ondersteuningsplan inzien
en digitaal goedkeuren en de rapportage inzien, als
de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven.
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Ook dit jaar zijn onze vrijwilligers en de aanspreekpunten vrijwilligers uitgenodigd om samen een
gezellige dag door te brengen als dank voor hun
inzet. Het is ook voor onze medewerkers die als
aanspreekpunt werken, belangrijk om een dag
door te brengen met een informeel karakter met
vrijwilligers van hun locatie. Je leert elkaar dan
toch anders kennen. Op 28 september komen
186 vrijwilligers en 9 medewerker samen in het
witte stadje Thorn, wel bekend in Limburg. Na een
heerlijke boottocht, uitgebreide lunch en de keuze
uit verschillende rondleidingen in en rond Thorn
wordt de dag afgesloten met een hapje en een
drankje. Iedereen is positief en de sfeer is altijd goed.
Wij waarderen de opkomst van zoveel vrijwilligers
enorm, en we kunnen hen niet genoeg bedanken
voor al hun betrokken en vrijwillige inzet.

‘Wat een goed programma,
wat een belangrijke dag, heel zinvol om
zo’n dag samen te beleven’

Versterken van het informeel
netwerk van de cliënt
Familie is alles voor onze clienten. Papa, mama,
broer, zus, tante of oom, of een vrijwilliger die je
al heel lang kent en die eigenlijk ook een beetje
familie is geworden. Samen werken we aan een
goede kwaliteit van leven. Op 13 juni organiseert
Pergamijn een ontmoetingsdag met de titel Beter
Samen = Samen Beter. De dag staat in het teken
van het gesprek tussen verwanten en medewerkers
en hoe we als professionals en naasten dichter tot
elkaar komen en beter kunnen samenwerken. Het
wordt een dag vol inspiratie, een lach en ook hier
en daar een traan! De deelnemers worden geïnspireerd door Chiel Egberts, expert driehoekskunde
en Yvonne de Jong van Vilans in het theaterstuk
Familiefabels. De waardevolle gesprekken en
informatie die we ophaalden tijdens deze dag zijn
de basis van een nieuwe visie op de samenwerking
met verwanten.
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Vrijwilligersbedankdag gaat naar Thorn,
het mooie witte stadje.
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NL DOET OP
18 MAART
IS WEER EEN
PRIMA DAG!
SAMEN doen we NL Doet
Een fijne activiteit is ieder jaar NLDoet. Op 18
maart gingen vrijwilligers, collega’s van het
bedrijfsbureau en het MT aan de slag op 9
verschillende locaties van Pergamijn. Tuinieren, bomen planten, schilderwerk, knutselen
met cliënten, een kippenhok uitmesten,
vogelhuisjes schilderen, koken en bakken,
een heuse rolstoelwasstraat. Het was ondanks
het grijze weer een vrolijke boel! Sommige
vrijwilligers waren zo enthousiast dat ze als
vrijwilliger verder gaan.
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2019 VOLGENS
DE RAAD VAN
TOEZICHT

“Medewerkers verdienen
grote pluim”
Carla Langen, voorzitter RvT

Een mooi en bijzonder jaar, zo typeert Carla
Langen 2019. “Dat vind ik om meerdere
redenen”, vertelt de vastberaden voorzitter
Raad van Toezicht (RvT) van Pergamijn. “Er
zijn heel goede resultaten geboekt in de zorg.
Ook is het traject ‘Dat vind ik ervan’ voor cliënten
stevig verankerd in de organisatie. Daarnaast
heeft de RvT samen met de bestuurder, OR en
CCR toekomstige lijnen uitgestippeld in de
werkgroep ‘Samen verder’ met de ambitieuze
meerjarenstrategie 2020-2025 als resultaat.
Hiermee hebben we een stevig fundament
gelegd voor de toekomst.
De werkgroep ‘Samen verder’ heeft dit ook écht
samen gedaan, daar ben ik trots op!”

Externe partners
De zeven leden tellende RvT is sparringpartner van
de organisatie. Deze rol is in het verslagjaar volop
benut, zegt Carla. “Wij stimuleren en bewaken
de samenwerking binnen Pergamijn zodat we
gezamenlijk alle processen oppakken en uitvoeren.
We hebben immers een gemeenschappelijk belang.
Zo wil Pergamijn goede, betaalbare zorg blijven
bieden aan cliënten. Tegelijkertijd versterkt ze haar
positie in de regio met een passend zorgaanbod.
Om dit te borgen is een nauwe samenwerking
met externe partners essentieel. Daarom zoekt
Pergamijn actief naar partnerschap.”

De RvT-voorzitter kan moeilijk kiezen uit het rijtje
omdat volgens haar alles met elkaar samenhangt.
“Ik zie het als een lakmoesproef van de huidige
stand van zaken binnen Pergamijn. De energie, tijd
en geld die de organisatie hierin heeft gestoken,
is bewonderenswaardig. Bovendien zie je dat
Pergamijn zich steeds meer specialiseert op cliënten
met een zwaardere zorgvraag. De organisatie doet
hiermee een stevig beroep op haar medewerkers.
Zij verdienen dan ook een grote pluim!”

Innovatie
Bij elk voorstel heeft de RvT in het verslagjaar de
belangen afgewogen van cliënten, medewerkers en
de organisatie. Volgens Carla ligt de nadruk hierbij
op innovatie. “Kunnen we de goede dingen blijven
doen voor cliënt en medewerker, maar op een
andere manier dan we altijd deden.
Zoals alle zorgorganisaties heeft Pergamijn moeite
om genoeg nieuw geschoold personeel te vinden.
Daarom is het belangrijk dat ook medewerkers
meedenken in oplossingen. Want Pergamijn zal
continu blijven veranderen.”

Lakmoesproef
In 2019 heeft Pergamijn veel uiteenlopende
onderwerpen onder handen genomen zoals het
nieuwe ECD, ISO-audit, LTHP, het WOPI-traject en de
nauwere samenwerking met andere organisaties.
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KWALITEITS-
RAPPORT
4. KWALITEITSRAPPORT
Het kwaliteitsrappport is beoordeeld door de CCR, de OR en de Raad van Toezicht.
Hieronder hun reacties:

Reactie CCR
“Het Kwaliteitsrapport 2019 is een verademing!”
“Alle ontwikkelingen en resultaten van samenwerking m.b.t. aanzet en invulling van de
strategie 2020-2025 zijn goed verwoord en duidelijk benoemd. De CCR is zeer positief over
de gekozen verantwoording. Enkele zaken die de CCR ‘mist’ in het kwaliteitsrapport zijn:
•
•
•

aparte aandacht voor de door de CCR zo vaak als belangrijk genoemde ‘communicatie’.
een aanpak voor het oprichten en implementeren van de zo belangrijke ‘verwantenraden’.
een apart hoofdstuk met zaken waar Pergamijn trots op is. Zeer belangrijk voor alle mede
werkers om dit specifiek te benoemen”.

Reactie OR
“Allereerst de complimenten voor de mooie layout en de duidelijke opzet, waardoor het verslag
goed leesbaar is. Algemeen kan gesteld worden dat in 2019 al veel in gang is gezet - en nog
gaat worden - vanuit het strategisch beleid. De ambities zijn hoog. Belangrijk voor de OR zal
zijn om te volgen hoe de prioritering neer wordt gezet en hoe ontwikkelingen worden neergezet
en verankerd in onze organisatie”.
“Wat betreft de acties: in 2019 was dit WOPI (methodisch werken). De OR vindt het jammer dat dit
niet ook als actiepunt is meegenomen voor 2020. Het zou goed zijn om dit proces te blijven volgen
en door te ontwikkelen. Naar het idee van de OR is dit nog niet helemaal ingebed in de organisatie”.
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Reactie Raad van Toezicht

•

“De Raad van Toezicht beoordeelt het
kwaliteitsrapport 2019 als levendig en plezierig
te lezen, met een mooie verdieping op bepaalde
punten.
‘Het biedt heel veel informatie, maar is tegelijk
overzichtelijk en makkelijk te lezen’.
•
‘Het verslag is eigenlijk een herbevestiging van wat
de bestuurder zegt: een topjaar, waar complimenten
op z’n plaats zijn’.
‘Overal is de insteek van ‘samen’ herkenbaar,
ondersteund door verbetering van instrumenten die
daarbij helpend zijn. In tal van voorbeelden wordt
duidelijk dat dat ook echt werkt’.
‘Zichtbaar is de met regelmaat benoemde positieve
wind die er in 2019 op bijna alle gebieden heeft
gewaaid! Een mooi jaar, met mooie resultaten en
dat door de samenwerkende kracht van heel veel
loyale en enthousiaste medewerkers. Samenwerken
aan een gezamenlijk gedragen visie is toch wel heel
mooi”.

•

Ten aanzien van binden en boeien van
medewerkers (waaronder de privé-werk-balans);
daar kunnen we wel laten zien dat we acties
hebben ingezet, maar (nog) niet laten zien wat
daarvan de resultaten zijn. Een wens zou zijn om
die resultaten het komend jaar (o.a.door middel
van voorbeelden) ook echt te laten zien, zoals dat
al zo goed lukt bij cliënten.
Er vindt een duidelijke verschuiving plaats tussen
MIC en MIM meldingen. Als verklaring hiervoor
wordt gewezen op de overgang van het oude
meldsysteem naar melden via het nieuwe ECD
Pluriform. Deze ontwikkeling vraagt komend jaar
aandacht.
Er zijn meer signalen van onvrede, iets meer
klachten. Dit staat wat haaks op het algemene
en positieve gevoel. Vrij snel daarna wordt een
opmerking gemaakt over frequente wisselingen
van hulpverleners, een landelijke tendens. Wordt
er beleid gemaakt om deze kwaliteitsbedreiging
die de zorg direct raakt, te veranderen?”

“De raad van toezicht ziet ook aandachtspunten,
waar zij in 2020 op gaan letten:
•

Ten aanzien van het personeelsbeleid: we weten
dat dit punt aandacht krijgt binnen Pergamijn
maar dat we zeker op zoek moeten naar een
innovatieve aanpak en naar innovatie in de zorg,
al dan niet gezamenlijk met collega instellingen.
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BESTUURS
VERSLAG

5. BESTUURSVERSLAG
5.1 Financieel beleid
Het financiële beleid is gericht op een duurzame bedrijfsvoering en daarmee een solide financiële p
 ositie.
Pergamijn heeft een gezond financieel jaar gedraaid. Niet alleen is er sprake van een ruime liquiditeit,
Pergamijn voldoet ook ruimschoots aan de convenantseisen van de bank. Het rendement is dit jaar 5,8%.

5.2 Omzet, kosten en resultaatontwikkeling
Omzet
Pergamijn heeft over 2019 haar intramurale omzet zien groeien naar € 75.759.144, (2018 was € 70.253.109).
Het behaalde resultaat 2019 bedraagt € 4.461.191. Het genormaliseerde resultaat uit de gewone
bedrijfsvoering bedraagt € 4.338.249.
Totaal resultaat 2019

€ 4.461.191

Incidentele resultaten:
- verkoopresultaat vast actief
- bijzondere waardevermindering

€ - 235.296
€ 112.354

Genormaliseerd resultaat 2019

€ 4.338.249

De omzetstijging ten opzichte van het vorige jaar is, bij een gelijkblijvende ZZP-mix, het gevolg van een
aanvullende financiering vanuit hogere toegekende Nza tarieven, herindicaties en meerzorgdossiers.
Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van de intramurale omzet over de afgelopen 4 jaren.
2019

2018

2017

2016

€ 75.759.144

€ 70.253.109

€ 69.204.795

€ 69.637.209

De gedeclareerde/gerealiseerde omzet is € 2.718k hoger dan de begrootte omzet 2019.

Kosten
Pergamijn heeft net als andere zorginstellingen te kampen met een krapte op de arbeidsmarkt. De inzet van
personeel bedraagt gemiddeld over het jaar 831 fte (2018: 838 fte) (inclusief PNIL is dit 871 fte). Dit vertaalt
zich naar een totale kostenpost voor personele kosten van € 50.653k (2018: € 47.590). Procentueel gezien is
de inzet van personeel 69 % (2018: 68%) ten opzichte van de intramurale omzet.
De gerealiseerde materiële en algemene kosten van € 21.088k overschrijden met € 530k de begroting.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn hogere voedingsmiddelen en hotelmatige kosten vanwege nieuwe
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verbeterde contracten, hogere vervoerskosten en hogere software kosten door implementatie van LAN
verbindingen en WaaS, hogere onderhoudskosten en huurlasten als gevolg van de verkoop van gebouw
Watersley, dat gehuurd wordt sinds de verkoop in 2018.

Resultaatontwikkeling
Op grond van bovenstaande is de resultaatontwikkeling over 2019 met name toe te schrijven aan de hogere
opbrengsten. De inzet van personeel stijgt minder hard mee, merendeels door de arbeidsmarktproblematiek. Het resultaat is nauwelijks beïnvloed door het resultaat op vastgoed. De exploitatiebegroting 2019
kende een resultaat van € 730k positief.

5.3 Balans en ratio’s
Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 20.158k. Het resultaat is grotendeels toegevoegd aan de
bestemmingsfondsen. De liquide middelen zijn toegenomen met € 3.166 merendeels voortvloeiend uit het
positieve resultaat. Het verloop van de kasstromen laat zien dat het resultaat 2019 voortvloeit uit de kasstroom van operationele activiteiten € 8.495k t.o.v. € 4.941k in 2018.
Op investeringsgebied heeft Pergamijn geen nieuwbouw of grote vervangingsinsvestingen uitgevoerd.
De investeringen betreffen hoofdzakelijk instandhoudingsinvesteringen. Inclusief de verkoop van een enkel
pand bedraagt de afname van de vaste activa € 287k.

5.4 Risicomanagement
Pergamijn gebruikt bij de opzet van risicomanagement de NEN-ISO 31000 norm. Deze norm definieert een
risico als ‘het effect van onzekerheid op (het behalen van) doelstellingen’. Het doel van risicomanagement is
het creëren en beschermen van waarde: het verbetert onze prestaties, stimuleert innovatie en ondersteunt
het bereiken van onze doelstellingen, zoals geformuleerd in de meerjarenstrategie 2020 – 2025 en het
jaarplan 2020. Pergamijn heeft zes (top)risico’s bepaald. Ieder risico is voorzien van beheersmaatregelen.
Periodiek worden de risico’s en de beheersmaatregelen gemonitord binnen de planning en control cyclus.

CLIËNT
1

Kwaliteit van zorg kan onder druk komen te staan bij onvoldoende gekwalificeerde medewerkers.
(multidisciplinair, methodisch, projectmatig werken en reflectie)

2

In- en doorstroom van cliënten stagneert

De liquiditeitspositie is verder verbeterd door de gunstige resultaatontwikkeling. De bankstand aan het
einde van het boekjaar bedraagt € 12.788k.

MEDEWERKER

De positieve resultaatontwikkeling heeft als gevolg dat de ratio’s eveneens zijn verbeterd. De solvabiliteit in
2019 komt uit op 36,24.%. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de belangrijkste financiële ratio’s.
De hogere DSCR van 3,20 wordt veroorzaakt door een aflossing op een lening in 2019. De ontwikkeling van
de meest belangrijke financiële ratio’s ziet er als volgt uit:

BEDRIJFSVOERING

2019

2018

2017

Solvabiliteit ( EV / totaal vermogen)

36,24%

30%

23%

DSCR

3,20

3,36

2,33

Current ratio

68%

90%

22%

Rendement

5,8%

6,8%

1,1%

Solvabiliteitsratio
EV / totaal vermogen: Hiermee wordt berekend in hoeverre Pergamijn in staat is om de lange termijn schulden te
kunnen financieren vanuit haar bezittingen. Deze ratio is boven de minimaal vereiste bankconvenantratio van 25%.
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DSCR
De DSCR is bedoeld om te meten in hoeverre Pergamijn in staat is haar schulden te betalen. Deze ratio is
eveneens boven de minimaal vereiste bankconvenantratio van 1,3.
Current Ratio
De current ratio is een kengetal dat weergeeft in hoeverre Pergamijn op korte termijn kan voldoen aan de
kortlopende betalingsverplichtingen.
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De arbeidsmarkt en de samenstelling van het huidige personeelsbestand zorgt voor risico’s op voldoende en deskundig personeel

4

ICT ontwikkeling loopt achter door te weinig capaciteit en ontoereikende kennis

5

Huisvesting sluit niet of onvoldoende aan op de toekomstige wensen en behoeften van cliënten

6

Financieel risico: afname van de opbrengsten, kosten en opbrengsten zijn niet in balans (minder
cliënten, meerzorg valt weg)

Een bijkomend onverwacht risico is het effect van de huidige pandemie van het Covid-19-virus op de
continuïteit van Pergamijn. Het management van Pergamijn heeft de mogelijkheid om haar bedrijfs
activiteiten voort te zetten beoordeelt. Daartoe is een financiële analyse uitgevoerd over de aanstaande
12 maanden en is toekomstige resultaatverwachting beoordeeld.
Op grond van de sterke liquide positie van Pergamijn, geen gederfde inkomsten, geen significant hoge
corona gerelateerde kosten, steunmaatregelen vanuit de overheid en extra structurele financiële WLZ
middelen concludeert het management: De veronderstelde continuïteitstrigger die verband houdt met de
huidige onzekerheden met betrekking tot het COVID-19-virus, leidt momenteel niet tot daadwerkelijk geïdentificeerde gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de
entiteit om haar continuïteit te handhaven.
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5.5 Toekomst
Conform de nieuwe strategische koers 2020-2025 “Pergamijn kiest kleur” richt Pergamijn zich in eerst
volgende jaren op het excelleren van haar bedrijfsvoering. Er zijn doelstellingen geformuleerd op het
gebied van de cliënt, de medewerker en de bedrijfsvoering. Pergamijn gaat zich binnen de intramurale WLZ
zorg meer focussen op de zwaardere ZZP’s en zoekt meer en meer de samenwerking op met ketenpartners,
collega-instellingen en aanverwante zorginstellingen buiten de gehandicaptenzorg. De verwachting is dat
de omzetontwikkeling gelijk blijft tot licht zal stijgen als gevolg van een groei naar een hogere ZZP-mix, het
excelleren op cliëntenlogistiek en toekenningen van meerzorgdossiers.
Het financiële beleid is gericht op het behoud van een gezond rendement. Daarvoor zullen de kosten en
opbrengsten binnen het integrale tarief nog beter met elkaar in balans worden gebracht. De exploitatie
resultaten per locatie worden periodiek gemonitord binnen de planning en control cyclus.

De benodigde ICT investeringen op lange termijn dienen nog ingepast te worden in de beschikbare
budgetten voor de komende vijf jaar. De verwachte investeringen in inventaris waren reeds in beeld en
worden planmatig binnen de jaarlijkse budgetten besteed.
Op het gebied van de personeelsinzet en arbeidsmarkt blijft Pergamijn zich verder inzetten voor het werven
en behouden van personeel.

2019 Cijfers Pergamijn - Organisatie
Voor wie werken wij?

Intramuraal

Extramuraal
4

In het kader van het strategisch lange termijn huisvestingsplan (LTHP) zal Pergamijn de komende
jaren investeren in goede huisvesting voor haar cliënten. Om deze investeringen te kunnen realiseren
is het essentieel dat Pergamijn ook de komende jaren goede resultaten blijft boeken op de zorg- en
vastgoedexploitatie en daarmee haar solvabiliteit en liquiditeit op orde houdt. In 2020 wordt de
meerjarenraming geactualiseerd op basis van de (positieve) resultaten 2019 en de realisatie van de eerste
maanden van 2020. De meerjarenraming is kaderstellend voor het aanvragen van een herfinanciering bij de
bank ter financiering van de nieuwbouw op Pepinusbrug. Pergamijn zal haar leningenportefeuille bijstellen.
In 2020 vindt de besluitvorming plaats voor de vervolgfasen van nieuwbouw van haar vastgoed in 2021.
2020 is het jaar van de voorbereiding. De doelstelling blijft om alleen externe financiering te verwerven
voor grote vastgoedprojecten en de overige investeringen uit eigen middelen e/o bestaande leningen
te financieren. De ruime liquiditeit zal derhalve in de loop van de jaren afnemen. Eind 2020 verhuist het
bestuurscentrum Watersley naar een nieuwe locatie in Sittard.

118

EMB-Senioren
347

LVG

227

47
105

MVG-ASS

Huizen en dagbestedingslocaties
Cliënten wonen in een van onze 46 woningen in Limburg. Op 15 locaties wordt dagbesteding aangeboden
(naast dagbesteding op woningen).

De meerjarenraming is ook het kader voor de investeringen in meerjaren onderhoud, ICT en inventaris.
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en diverse investeringsbegrotingen is bepaald welke
investeringen in 2020 gaan plaatsvinden. Pergamijn gaat aansluiten bij de routekaart verduurzaming die is
opgesteld vanuit de overheid. VGN verzorgt hiervoor een ondersteuningstraject voor organisaties in de VG
sector waar Pergamijn ook aan deelneemt.
Een rendement van minimaal 1,5 - 2% op de zorgexploitatie en een positief vastgoedrendement op
langere termijn zijn én blijven hiervoor de noodzakelijke uitgangspunten. De verwachting is dat het
resultaat in toenemende mate onder druk komt te staan als gevolg van een mogelijke daling van het aantal
cliënten, krapte op de arbeidsmarkt - waardoor de inzet van PNIL onvermijdelijk blijft -, de tijdelijkheid van
toekenningen van meerzorgdossiers en de mogelijke onderhandelbaarheid van het NHC tarief binnen het
integrale tarief vanaf 2021.
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2019 Cijfers Pergamijn - Kerngegevens

2019 Cijfers Pergamijn - Kwaliteit van zorg
2019

2018

2017

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP met daginvulling

663

642

656

Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder
daginvulling

62

60

54

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met
begeleiding of daginvulling ) WLZ, WMO en Jeugdwet

153

168

181

Cliënten

Meldingen incidenten

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met WLZ-verblijf

				
• Eind december heeft 93% van de intramurale cliënten een intern geaccordeerd OP in Pluriform;
• Bij 96% van de 53 locaties heeft minimaal 1 verplichte BHV oefening plaatsgevonden in 2019.
Een overall verbeterpunt bij Pergamijn is de tijdige instructie van nieuwe medewerkers over wat te
doen bij een calamiteit. Voor het komend jaar ligt de focus bij de BHV oefening op het “naspelen” van
de nachtsituatie, waarbij vaak één slapende werknemer moet handelen als de sirene afgaat en moet
zorgdragen voor alle aanwezige cliënten.

732

738

755

Aantal dagen zorg met verblijf en daginvulling

230.911

234.367

239.404

Aantal dagen zorg met verblijf zonder daginvulling

22.468

21.973

19.601

Aantal dagdelen daginvulling (op basis van de functie
Begeleiding in groepsverband) WLZ

12.267

10.220

11.430

Aantal dagdelen daginvulling (op basis van de functie
Begeleiding in groepsverband) WMO

0

0

344

Aantal uren extramurale productie (excl. daginvulling
op basis van functie begel.) WLZ

6.088

6.637

7.774

Aantal uren extramurale productie (excl. daginvulling
op basis van functie begel.) WMO

2.768

3.866

4.220

Aantal uren extramurale productie (excl. daginvulling
op basis van functie begel.) Jeugdwet

929

1.595

1.585

Aantal arrangementen Wmo en Jeugdwet

37

48

47

1.241

1.292

1.306

840

852

868

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s)

€77.007.698

€ 73.424.302

€ 70.080.644

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

€ 75.101.049

€ 69.531.656

€ 68.448.374

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€ 1.906.649

€ 4.008.692

€ 1.632.270

2019

Productie

MIC

MIM

MIC

MIM

CDV LVG-WMO

1127

11

770

54

CDV MVG-ASS

1868

70

1043

228

CDV EMB-Senioren

1642

76

1363

230

Pergamijn

4637

157

3176

512

6,7

0,2

4,5

0,7

Gemiddeld aantal
meldingen per cliënt
per jaar

Vrijheidsbeperkende maatregelen
2019

Aantal FTE personeelsleden in loondienst (per einde verslagjaar)
Bedrijfsopbrengsten
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2018

Aantal VBM’s

Gemiddeld
per cliënt

Aantal VBM’s

Gemiddeld
per cliënt

CDV LVG-WMO

56

0,25

74

0,30

CDV MVG-ASS

281

2,40

314

2,68

CDV EMB-Senioren

516

1,49

600

1,69

Pergamijn

853

1,23

988

1,41

Personeel
Werkvoorraad vorig jaar

2018
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Klachten

2019 Cijfers Pergamijn - Medewerkers
Wie werken voor onze cliënten?				

2019

2018

Klachten die doorlopen uit vorig jaar

39

23

Medewerkers in de zorg

978

Totaal aantal ingediende uitingen van onvrede

59

54

Medewerkers in de ondersteuning

169

Aantal afgehandelde uitingen van onvrede
• waarvan naar tevredenheid
• niet naar tevredenheid

78
72
6

39
36
3

Vrijwilligers

576

Stagiaires

92

Leerlingen

38

Ziekteverzuim 2019

Cliëntvertrouwenspersoon

Uitingen betreffen vooral professioneel
handelen (38) en communicatie (40) (*)

7,28%

Klachtencommissie
Een klager dient 3 klachten in.
Deze zijn ontvankelijk verklaard en na een
hoorzitting ongegrond verklaard.
Het oordeel van de Raad van Bestuur is opgehouden in verband met lopende juridische
procedure.

Een klager dient een
klacht in en gaat de
klacht bespreken met de
klachtenfunctionaris.

Een klager meldt een
klacht. Deze wordt
ontvankelijk verklaard
en na een hoorzitting
gegrond verklaard. Het
oordeel van de Raad van
Bestuur is ontvangen.

Leeftijdsopbouw ten opzichte van de branche
Pergamijn

Klachtenfunctionaris CBKZ
0

Totaal aantal ingediende uitingen van onvrede

7

Aantal afgehandelde uitingen van onvrede

5

medewerkers. Steeds meer vertrouwde begeleiding wisselt van werkplek. Men ziet dat dit een landelijke trend is.

Aantal cliënten die deelnemen per cursus
2019

2019

Training Rots & Water

10

15

Training Rots & Water - follow up

18

0

Training Girls Talk+

0

6

Training Make a Move+

6

Niet aangeboden
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Personeelssterke

Werkvoorraad vorig jaar

(*) In vergelijking met voorgaande jaren geven cliënten en vertegenwoordigers meer opmerkingen over verloop van
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Branche

100%
17,4

18,1

18,6

19,1

19,7

26,5

25,4

24,1

23,2

22,5

21,0

21,6

21,0

20,7

20,3

20,1

22,1

21,1

25,5

25,8

25,8

25,8

25,6

9,5

10,5

12,0

8,9

9,6

10,8

11,6

12,6

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

21,2

22,1

22,9

23,9

24,6

60%

27,1

25,6

23,6

22,5

21,4

40%

21,4

21,0

20,6

21,0

20%

25,7

24,6

23,5

0%

4,5

6,7

2015

2016

80%

<26
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26-35

36-45

46-55

>55
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SAMEN
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Pepinusbrug 4
Postbus 40
6100 AA Echt

www.pergamijn.org

info@pergamijn.org
www.pergamijn.org

