De Aarde is hier vriendelijk
Hoe de natuur bijdraagt aan positieve gezondheid

Integraal Kwaliteit /jaarverslag Urtica de Vijfsprong

“Dat is in wezen de enige moed die van ons gevraagd wordt: de moed hebben voor
het merkwaardigste, wonderlijkste en onverklaarbaarste wat ons kan overkomen”
(Rilke)
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Inleiding
Wat een geluk dat we in de bijzondere omgeving van de boerderij en de natuur in Vorden onze
dienstverlening kunnen doen. Het droeg bij aan het zo goed mogelijk doorgang laten vinden van
dagbesteding en andere activiteiten in een merkwaardig jaar dat gekenmerkt werd door een
pandemie. De opgave was om de aandacht te richten op een positieve omgang met gezondheid en
een creatieve wijze om met elkaar in verbinding te kunnen zijn. Om te zoeken naar mogelijkheden en
innerlijk vrij te blijven door iedere keer in de situaties die zich voordeden opnieuw gezond en
zelfstandig na te denken. Hoe werk je aan je gezondheid en maak je je weerbaar? Hoe kunnen
cliënten en medewerkers zelfstandig keuzen maken in de beperkende situatie en hoe blijven we met
elkaar in verbinding?
Ook op een andere wijze kwam gezondheid onder de aandacht. Met het nieuwe digitale
cliëntendossier hebben we een inrichting gekozen die de basis heeft in de positieve gezondheid.
Positieve gezondheid sluit goed aan bij de antroposofische mensvisie, waarbij het accent op mensen
zelf ligt, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt1. Gezondheid wordt bezien vanuit
verschillende dimensies van het leven die met elkaar verbonden zijn en invloed op elkaar uitoefenen.
Door bewust met deze levensdimensies om te gaan kan er gezondheid en vitaliteit ontstaan, voor
ieder op een eigen wijze.
Het jaar werd verder gekenmerkt door de fusie met de beheerstichting Urtica onder Dak die ook
invloed had op de verhouding tussen Urtica als zorgbedrijf en de Vijfsprong als landbouwbedrijf.
Helderheid in de bedrijfsvoering tussen beide bedrijven kon door de fusie toenemen. De
samenwerking met de Vijfsprong kreeg een nieuw draagvlak door meer verbinding tussen
medewerkers van de Vijfsprong en de werkleiders van Urtica. De kracht van de biologisch
dynamische landbouw voor het geheel kreeg nieuw bewustzijn.
Een jaar ook waarin het duidelijk werd dat de samenwerking met GGNet rondom de GGZ eindig is.
Welk perspectief zou er voor de GGZ op Urtica ontstaan?
In dit jaar was ook de start van de Perenboom, een dagbesteding voor ouderen die beginnend
dementerend zijn. Het wordt als een waardevolle aanvulling beleefd dat ook deze leeftijdsgroep
overdag aanwezig is.
Een jaar waarin de digitale wereld ons leven ging beheersen; toch vonden we nieuwe wegen om
bijvoorbeeld jaarfeesten met elkaar te vieren.
Juist moeilijke omstandigheden kunnen een nieuw bewustzijn oproepen. Bewustzijn om gezond na
te blijven denken en de moed te ontwikkelen om de mogelijkheden te leven. Ik denk dat het ons met
elkaar gelukt is, met cliënten en medewerkers, de vruchten te plukken van een dergelijke situatie
zonder daarmee voorbij te gaan aan de moeilijkheden die er voor velen ook waren doordat het leven
zo onoverzichtelijk, onvoorspelbaar en onveilig was geworden. Dat stemt blij en dankbaar en geeft
kracht om nieuwe inzichten verder uit te werken
Astrid van Zon

1

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
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Algemeen
De kernactiviteit van stichting Urtica is het verlenen van zorg en begeleiding van mens tot mens,
waarbij er oog is voor de kracht en kwetsbaarheid in ieders levensverhaal. Deze zorg en begeleiding
wordt geboden aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychiatrische en
psychosociale problematiek en autisme. De Vijfsprong is een landbouwbedrijf dat zeer nauw met
Urtica verbonden is en in de statuten heeft beschreven dat het er ten behoeve van goede
dagbesteding voor de cliënten van Urtica is naast de productie van biologische dynamische voeding.
De organisatie biedt begeleiding in wonen en werken op diverse plekken in Vorden en omstreken.
Begeleiding in het (zelfstandig) wonen wordt zowel geboden in een groep als individueel. Het wonen
vindt plaats op de Vijfsprong (de Roos), het vlakbij gelegen Veldhuis, op Hackfort (Hoogkamp,
Hofhuis en Smidshuis), in woningen in het dorp en op de Kleine Koning in Vierakker. In samenhang
met de Kleine Koning zijn er twee gezinshuizen, waar in ieder huis een jeugdige of jongvolwassene
woont. Er is een ontwikkeling gaande naar ambulante zorg; dit betreffen vooral mensen die
zelfstandig gaan wonen nadat ze bij Urtica gewoond hebben en nog een vorm van begeleiding nodig
hebben.
Er is een afdeling GGZ met klinische plaatsen (8 bedden), deeltijdbehandeling (4 plaatsen) en
poliklinische behandeling.

Visie
Urtica heeft als motto 'door verbinden, kracht (her)vinden'. Ieder mens leeft in een samenhang met
de wereld, waarin de natuur, anderen, werk en een spirituele/geestelijke wereld onderdeel zijn. In de
verbondenheid met jezelf en de wereld kunnen wij zin vinden en van betekenis zijn voor anderen.
Ieder mens heeft een eigen levensverhaal waarin kracht en kwetsbaarheid voorkomen.
In dit levensverhaal wordt zichtbaar hoe ieder zich op eigen wijze door het leven beweegt.
Hoe ieder zich vanuit kwaliteiten en beperkingen ontwikkelt.
In de ontmoeting met de mens die zorg of ondersteuning vraagt, sluiten wij hierop aan.
We zeggen ja tegen ieders levensverhaal en de ontwikkelingsweg die zich daarin ontvouwt.
We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
En dat in deze ontmoetingen gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan.
We vinden dat 'goede ontmoetingen' bijdragen aan de kwaliteit van het leven op Urtica.
Alle mensen die betrokken zijn bij Urtica vormen een gemeenschap. We streven ernaar dat ieders
eigenheid en betekenis in de gemeenschap zichtbaar wordt. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar
waarderen.
De mensvisie van de antroposofie vormt de basis. De hele mens staat hierin centraal.
Dat betekent dat we aandacht hebben voor de lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke
aspecten van iedere persoon die bij ons woont en/of werkt. Het is een basis die zich prima kan
verhouden tot methodieken die elders in de zorg gebruikt worden en op maat ook binnen Urtica
gebruikt worden.
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Urtica werkt nauw samen met stichting De Vijfsprong, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf,
waar gewerkt wordt vanuit de eerbied voor aarde, plant, dier en mens.
Zinvol en fijn werk is een belangrijk onderdeel in ieders leven. Vooral als daarbij talenten en interesse
ingezet kunnen worden. Door te werken is er altijd een bijdrage aan een groter geheel. Door te
werken is er een bijdrage aan het leven van de mensen, de dieren, de planten en de aarde. Door te
werken kan je groeien en je ontwikkelen. Door de nauwe samenwerking met het bedrijf De
Vijfsprong kunnen de mensen zinvolle arbeid verrichten waarbij ze een kringloop in het leven en
werken en de natuur kunnen ervaren en beleven. Er kan direct beleefd worden wat de eigen inzet in
het werk bijdraagt aan het welzijn van anderen.

Ontwikkelingen in de WLZ
Urtica heeft een samenwerking met zorgkantoor Menzis. Menzis biedt een contract aan voor
meerdere jaren, wat plezierig is. Jaarlijks wordt er gekeken naar een aantal kwaliteitspunten
waarvoor men punten kan verdienen om een vooraf afgetrokken percentage van het totale tarief
terug te verdienen. Het is jammer dat deze kwaliteitseisen voor zowel grote als kleine instellingen
hetzelfde zijn. De omvang van Urtica leidt er toe dat we niet aan alles kunnen voldoen en daarmee
dus een lagere score halen. Hierover is een gesprek gevoerd en hoewel beaamd wordt dat Urtica
bijvoorbeeld innovatief is met haar beroepsontwikkeling kunnen hier geen punten voor behaald
worden omdat het geen innovatie is op digitaal/technisch gebied. We zullen het gesprek blijven
aangaan.
In lastige situaties rondom cliënten in verband met de corona was er goed te schakelen met het
zorgkantoor en werden we snel geholpen.

Ontwikkelingen in de jeugdwet en WLZ jeugd
Wie de ontwikkelingen volgt in de jeugdwet, moet constateren dat de jeugdwet onder druk staat.
Ook binnen de Kleine Koning als jeugdonderdeel van Urtica herkennen we dit. De mogelijkheid voor
jeugdigen die het in een gezinshuis niet redden, om in een setting als de Kleine Koning op te groeien
is een niche in de jeugdzorg. De complexiteit van de kinderen en de daaruit voortkomende zorgvraag
maakt dat dit onderdeel financieel onder druk staat. Tot nu toe kiest Urtica er voor deze plek aan
jeugdigen te bieden door de bijzondere kwaliteit die er geboden wordt.

Ontwikkelingen in de WMO
In 2014 werden veel cliënten vanuit de langdurige zorg overgeheveld naar de WMO; cliënten die
meer perspectief en potentie hadden om mee te gaan in de participatiebeweging. De inzet was
doorgroei naar zelfstandig wonen en participeren in werk en leven in de samenleving. Ook bij Urtica
ging ongeveer een derde van de cliënten over naar de WMO. Voor een aantal cliënten is de
doorontwikkeling naar een zelfstandige plek in stad of dorp en een bijdrage aan werk gerealiseerd.
Ook in 2020 is dit voor een aantal cliënten voorbereid. Doordat het voor veel cliënten niet haalbaar
bleek, is er een grote indicatieronde geweest om cliënten opnieuw te indiceren voor de WLZ; binnen
Urtica zijn zo’n 10 cliënten terug gevloeid naar de WLZ-GGZ. Een omslachtige en tijdrovende
exercitie. In 2021 bereiden de nieuwe Achterhoekse gemeenten een nieuwe aanbesteding voor,
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waarbij zij terug willen naar minder aanbieders. De administratieve lasten verplaatsen zich daarmee
naar de aanbieders die als hoofd of onderaannemer met elkaar meer moeten regelen.

Ontwikkelingen in de GGZ – herstellen in het groen
Meer dan 25 jaar heeft Urtica een samenwerkingsverband gehad met GGNet en hebben we erkende
klinische (7-8 bedden) en deeltijdbehandelingen geboden aan cliënten uit het hele land. GGNet had
daarbij voornamelijk een kassiersfunctie maar heeft in de afgelopen jaren, waar zich een steeds meer
dwingende wet en regelgeving ontwikkelde, een voorwaarde scheppende rol gehad voor Urtica. In
2021 komt er een eind aan deze samenwerking vanwege de voortgaande ambulantisering in de GGZ
en de onder druk staande rol van hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg
van de onderaannemer. Voor Urtica komt daarmee een eind aan de bijzondere situatie van een
kliniek op het erf en dat stemt melancholisch. Tegelijkertijd is het een enorme kans om juist in een
tijd waar de gezondheid onder druk staat een nieuw concept te ontwikkelen waarbij het groen van
de natuur en de biologisch dynamische landbouw een centrale rol in kunnen nemen. Om een goed
beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de GGZ is er een bezoek en gesprek geweest met alle GGZ
instellingen in de omgeving: Argos, Dr. Bosman, Buurtzorg, traumakliniek. Het nieuwe concept zal in
2021 onder “Herstellen in het groen” verder ontwikkeld worden. In 2021 zal ook het nieuwe
zorgprestatie model in de GGZ voorbereid worden dat per 2022 in gaat; dit komt in de plaats voor de
dbc systematiek en zou eenvoudiger zijn en minder administratieve last moeten geven.

Zorgen in coronatijd
Op alle plekken binnen Urtica is er in de verschillende perioden van de maatregelen vanwege Corona
sprake geweest van inkomstenderving dan wel het maken van extra kosten doordat er extra inzet
van medewerkers nodig was. Over het algemeen is er binnen WLZ, WMO en GGZ compensatie voor
geweest. In de jaarrekening wordt dit apart zichtbaar.
6

Ontwikkelingen in positieve gezondheid
In de inrichting voor ONS is in de basis gekozen om dit vanuit de positieve gezondheid te doen.
Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid; niet de ziekte, maar een betekenisvol leven
van mensen staat centraal. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen
van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.2 De positieve gezondheid is een concretisering
van een holistische mensvisie en sluit goed aan bij de mensvisie van Urtica.

Ontwikkelingen in dagbesteding
In januari 2020 startten we met de belevingsgerichte dagbesteding voor ouderen. Inmiddels is de
dagbesteding iedere dag open en komen er 6 à 7 ouderen per dag. Door de coronasituatie moesten
we de dagbesteding tijdelijk weer sluiten. Nadat we weer open konden zijn er vele mooie
belevingsgerichte activiteiten ontwikkeld, bijv. werd er Sint Janskruid geplukt en voorbereid om St.
Jansolie te maken. Er wordt veel bewogen en gewandeld, sommigen sluiten soms aan bij andere
activiteiten op het erf. Er is een fiets waarmee men met 4 mensen tegelijk kan fietsen.

2

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
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Kwaliteitsverslag
1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.
Persoonsgerichte zorg
Een van de belangrijkste activiteiten op het gebied van persoonsgerichte zorg was het inrichten van
het elektronisch cliëntdossier in ONS. De inrichting is op basis van de positieve gezondheid gedaan
wat de holistische brede mensvisie van Urtica ondersteunt naast de persoonsgerichtheid voor de
cliënt.
Door de koppeling van ONS en Caren hebben cliënten en desgewenst hun wettelijk
vertegenwoordigers de mogelijkheid gekregen om in hun eigen dossier mee te kijken en dat heeft
vreugde gegeven. Ze kunnen de ingevulde vragenlijsten, het zorg/ondersteuningsplan, rapportages,
de agenda en documenten uit hun zorgdossier inzien. Ook is het mogelijk om via Caren in een
beveiligde omgeving te communiceren met hun begeleiders. Door deze inrichting ontstonden er
meteen andere gesprekken met de cliënten, die meer aansloten bij hun individuele situatie en
behoefte.
Het gebruik van ONS brengt ook voordelen mee op het gebied van de privacy; de privacy is beter
gewaarborgd. Enkel de medewerkers die betrokken zijn in de zorg en begeleiding van de zorgvrager
kunnen in het zorgdossier.
Het systeem is in het najaar ingericht en de waarde ervan zal in 2021 verder blijken. Bij de inrichting
zijn ook cliënten betrokken geweest.
De beroepsontwikkeling van de cliënten in samenhang met het project volwaardig leven van VWS
heeft zich gestaag doorontwikkeld. Op locatie hebben inclusieve trainingen (cliënten en
medewerkers) plaatsgevonden om gezamenlijk te onderzoeken wat de handelingsimpuls is van de
cliënt waar bij aangesloten kan worden. In kleine groepjes is er met werkleiders en cliënten gewerkt
aan portfolio’s waarin de wijze hoe iemand handelt en de kwaliteiten en talenten met de cliënt
beschreven worden. Deze is hier zelf actief in betrokken en keurt het eindresultaat goed. Het is een
intensief proces. De techniek van het inlevend waarnemen wordt gebruikt; het inleven in de ander
hoe deze in de wereld staat en handelt, leidt tot een handelingsimpuls waarbij aangesloten kan
worden. Het portfolio is opgenomen in het cliëntdossier en heeft betrekking op de dimensies van
“meedoen” en “zingeving”. Het kan leiden tot het werkzaam worden in een bestaand beroep; ook
kan er een nieuw beroep ontwikkeld worden dat past bij de cliënt. Voor iedere cliënt in het werk
wordt een portfolio ontwikkeld. Door de inclusieve training komt ook de gelijkwaardigheid en
wederkerigheid naar voren. Dit project loopt door in 2021.

Passievruchten
In het boekje Passievruchten dat in 2020 verscheen, wordt beschreven hoe individuele cliënten hun
passie uitwerken. Dit was voor diverse cliënten een belangrijke insteek om in dit coronajaar het
hoofd boven water te houden. Het is te vinden op
https://www.urticadevijfsprong.nl/verantwoording en dan het document passievruchten.
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Zicht op kwaliteit van bestaan
De kwaliteit van bestaan heeft het afgelopen jaar onder druk gestaan door de soms vergaande
maatregelen van de overheid. De beperkingen in bezoek, de boodschappen doen, afspraken maken,
naar een café gaan, het werk dat soms stil viel, heeft voor veel bewoners de wereld klein gemaakt en
hen aan hun eigen plek gekluisterd. Voor sommige cliënten was het aanleiding om bepaalde
kunstzinnige passies uit te leven; dat is van harte ondersteund. Anderen vielen terug in veel gamen
en sociale media. Er is veel aandacht voor geweest. Rondom het vieren van feesten zijn allerlei
alternatieven bedacht om kleur aan het bestaan te geven.
Veel woningen staan in de natuur; dat heeft de mogelijkheid gegeven om veel buiten te zijn. De
meeste cliënten kozen er voor op Urtica te blijven gedurende de maanden van de lock-down.
Beperkt bezoek kon buiten ontvangen worden.
De persconferenties werden gevolgd met elkaar; voortdurend was er gesprek over de situatie en
onderzoek naar mogelijkheden. Wat kan er en waar worden we gezond van? Er is veel gewandeld
met cliënten om van de natuur te genieten. Ook met behandelaren, wat maakte dat
contactmomenten door konden gaan. Het met elkaar optrekken van cliënten en medewerkers gaf
meerwaarde door de gelijkwaardigheid.
Opnieuw is er gesprek geweest met Natuurmonumenten over de staat van de woningen op het
Hofhuis; het onderhoud verloopt aanzienlijk beter. Er gloort een toekomst met ontwikkeling van
nieuwe appartementen in de nabijheid van het Hofhuis, waardoor het Hofhuis wat ontlast zou
kunnen worden. Toch blijft ook verbetering van de huidige woning gewenst; inmiddels is er een beter
plan om het sanitair uit te breiden.
De ontwikkeling naar meer zelfstandigheid wordt steeds duidelijker ingezet. In samenhang met de
gemeente en ProWonen is de mogelijkheid ontstaan voor cliënten om naar een zogenaamde
omklapwoning door te groeien. Voor 2 cliënten is dit in 2020 voorbereid en begin 2021 gerealiseerd.
Anderen konden in de ontwikkeling naar zelfstandigheid doorstromen naar wonen in het dorp waar
met twee personen gewoond wordt. De zorgovereenkomst WLZ met een cliënt die in een gezinshuis
woonde is afgerond vanwege de positieve ontwikkeling naar zelfstandigheid.
Daar diverse cliënten aangaven behoefte te hebben aan een relatie is er een overeenkomst gesloten
met ABCdate; dit is een beveiligde omgeving voor mensen met beperkingen die in contact willen
komen met anderen die ook behoefte hebben aan een relatie. Dit thema kwam mede naar voren bij
het omschrijven van eenzaamheidsgevoelens in het cliënt tevredenheidsonderzoek in 2020.
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Eigen regie
Eigen regie voor cliënten hangt mede af van de mate van eigen regie van medewerkers;
zelfondernemende teams dragen bij aan de uiteindelijke eigen regie voor de cliënt. Belangrijk om
vrijheid en verantwoordelijkheid te ervaren is de helderheid van kaders. Een voorwaarde voor
zelfonderneming. Voor cliënten geldt het net zo. Als cliënten meer eigen regie en daarmee ook
verantwoordelijkheid krijgen moet er gezamenlijk naar kaders gezocht worden waarbinnen dat kan
gebeuren. Dat vraagt naast afspraken op huis- en groepsniveau ook individuele afspraken en dialoog.
In de diverse teams is dit een aandachtspunt.
De eigen regie kwam in 2020 door coronamaatregelen behoorlijk onder druk te staan. Dat was
aanleiding om steeds weer opnieuw te kijken hoe er rondom de maatregelen mogelijkheden
gevonden konden worden om in ieder geval een eigen keuze te kunnen maken, waardoor er
enigszins een ervaren van regie was.

Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg
Per 1 januari 2020 trad de wet zorg en dwang in werking en werd het stappenplan ingericht wat bij
onvrijwillige zorg gebruikt wordt. Hoewel er bij Urtica op de locaties met volwassenen geen middelen
en maatregelen worden toegepast, is er naar aanleiding van de nieuwe wet zorg en dwang in de
teams aandacht besteed aan de ethische reflectie en het spanningsveld wat in de begeleiding op kan
treden. Zo ontstaat bijvoorbeeld rondom obesitas bij een cliënt het spanningsveld tussen
zelfbeschikking en gezondheid. Hoe betrek je iemand in de aanpassing van het eetpatroon i.p.v. voor
te schrijven wat iemand wel of niet mag eten. Dit heeft geleid tot mooie gesprekken en veel meer
bewustzijn rondom vrijheid beperkend handelen. Dit blijft zeker de komende jaren aandacht vragen.
In alle zorgplannen is vrijheid beperking vanwege veiligheid, gezondheid of anders opgenomen en
door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger goed gekeurd en ondertekend. Het belangrijkste
aspect hierbij is hoe de cliënt een stem heeft.

In de Kleine Koning worden middelen en maatregelen toegepast. Als er beperkingen nodig zijn
vanwege onveiligheid voor de jeugdige en/of voor anderen is hier toestemming voor van ouders of
wettelijk vertegenwoordigers. Het is ondertekend in het zorg en ondersteuningsplan. Voor een
aantal jeugdigen zijn signaleringsplannen gemaakt om op tijd te kunnen signaleren dat er iets nodig is
zodat proactief gewerkt wordt en vrijheidsbeperking voorkomen kan worden. De jeugdigen vragen
zeer intensieve zorg die medebepaald is door hun complexe achtergrond. De vroege beschadiging die
opgetreden is door misbruik en geweld en de breuk met hun gezin van herkomst zorgen er voor dat
zij onveilig voor zichzelf en anderen kunnen worden. De coronamaatregelen en het thuis blijven van
school wat daaruit volgde, heeft de jeugdigen zeer ontregeld en in diverse situaties geleid tot
moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor één van de jeugdigen heeft het moeilijk verstaanbaar gedrag
geleid tot een aanvraag van meerzorg zodat één op één begeleiding ingezet kon worden. Bij de
jeugdigen tot 12 jaar hebben de jeugdbeschermer en de ouders toestemming gegeven voor vrijheid
beperking indien nodig en het zorgplan getekend als er sprake is van middelen en maatregelen. Het
CCE is betrokken geweest in een situatie waarbij de jeugdige niet meer toegelaten werd op school
vanwege ernstige agressie. De jeugdigen tussen 12 en 16 zijn betrokken in het schrijven van hun
eigen signaleringsplannen; ze worden vanuit de jeugdige geschreven en worden met de jeugdige
besproken en met de ouders of jeugdbeschermers. In situaties die langdurig middelen en
maatregelen vragen, wordt ook naar aanleiding van de voorgevallen incidenten met het team en de
10

orthopedagoog naar de vrijheid beperking gekeken. De AVG arts heeft meegekeken en het CCE. De
inzet van het stappenplan en de opschaling naar deskundigen van buitenaf vraagt meer bewustzijn
voor het komende jaar.

(Mede)zeggenschap cliënten
Ook voor de cliëntenraad waren de uitdagingen in dit jaar bijzonder. Naast de uitval van de
vergadering in maart, is er meerdere keren digitaal vergaderd. Dat was niet eenvoudig om elkaar op
die wijze te kunnen spreken en de techniek liet het soms afweten. Ook heeft de raad onder druk
gestaan door wisselingen in de raad en de verminderde beschikbaarheid van o.a. de voorzitter en
een lid van het bestuur. Dat de raad onder deze omstandigheden toch gefunctioneerd heeft laat de
grote betrokkenheid zien van de raadsleden en de secretaris en de onafhankelijk ondersteuner van
het LSR 3 die het met elkaar doorgedragen hebben en verdient een groot compliment. De raad is 8
keer bij elkaar geweest; de directeur/bestuurder is 8 keer een gedeelte van de vergadering aanwezig
geweest. Het jaarlijkse bezoek aan de RvT is vanwege corona niet doorgegaan. Wel heeft de oude
voorzitter van de RvT de raad bezocht en is er een gesprek geweest met de nieuwe voorzitter. De
controller heeft de jaarrekening uitgelegd. De raad heeft zich met de volgende onderwerpen bezig
gehouden:
- Er was instemming met de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het
kwaliteit/jaarverslag. Met een cliënt is gezamenlijk een cliëntversie van kwaliteit verslag gemaakt.
- De uitkomsten van het cliënttevredenheid onderzoek; de directeur/bestuurder heeft in
samenhang met de raad een verbeterplan opgesteld.
- Verbeterpunt: cliënten betrekken bij de huisafspraken; dit kan niet zonder hen.
- Evaluatie coronamaatregelen; door de eerste golf werden we zo overvallen dat maatregelen wel
goed gecommuniceerd werden, ook live, maar te weinig in samenspraak met cliënten werden
opgesteld. Er was waardering voor de goede communicatie.
- Uitvoering en evaluatie rookbeleid
- Ontwikkelingen van de psychiatrie bij de Lelie
- Aanwezigheid sollicitatiegesprek voor twee nieuwe leden van de RvT Urtica en 2 nieuwe leden Rvt
Vijfsprong
- Fusie met de beheerstichting
- Nieuwe WMCZ
- Kennismaking in een digitale omgeving met de nieuwe cliëntvertrouwenspersonen
- Elektronisch cliëntdossier (ONS) en nieuwe zorgplan in samenhang met positieve gezondheid
Op de diverse locaties zijn huisavonden of middagen waarin cliënten invloed hebben op de gang van
zaken. Via het lid van de cliëntenraad kunnen zij zaken die meer cliënten betreffen naar voren
brengen in de cliëntenraad. Medewerkers ondersteunen daarin waar nodig. De inzet wordt langzaam
wat meer zichtbaar doordat er een toename van vragen is aan de cliëntenraad; ook door cliënten die
niet zelf kunnen schrijven en dus ondersteund worden. Een vraag die er ligt is hoe cliënten meer
betrokken kunnen worden in sollicitaties van medewerkers. Hoe zij in brede zin meer invloed kunnen
hebben op beleid. De vertrouwenspersoon wordt vaker benaderd; het bewustzijn over inspraak
groeit bij cliënten en medewerkers. Cliënten worden er op gewezen dat zij de vertrouwenspersoon
aan kunnen spreken, en worden hierin ondersteund.

3

Het LSR is hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap van cliënten.
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2. De ervaringen van cliënten
Cliënt tevredenheid onderzoek
Eind 2019 is er een cliënt tevredenheid onderzoek gedaan door de LSR. Begin 2020 werden de
uitkomsten bekend. Urtica krijgt opnieuw hoge cijfers (8,4 en 8,2 en 6,7 in Kleine Koning) Vooral de
bejegening en het luisteren zijn sterke kanten. Aandachtspunten liggen opnieuw op het gebied van
communicatie, de eenzaamheidsgevoelens en de aard van de huisvesting op sommige plekken.
Samen met de cliëntenraad is een verbeterplan opgesteld. De punten waar het eerst aan gewerkt
wordt zijn een goede woonsituatie, de huisafspraken in samenspraak met cliënten die alleen de
“ordelijke gang” van zaken betreffen, duidelijkheid verkrijgen over het eenzaam voelen. In een later
stadium is het aansluiten bij de cliënten in de woonhuizen door middel van inlevend waarnemen een
thema.

Vertrouwenspersoon
In 2020 moesten we afscheid nemen van de vertrouwenspersoon van de stichting PVP, vanwege het
in werking treden van de WZD (wet zorg en dwang) en Wvggz (wet gedwongen zorg GGZ) en de
aanbesteding van een vertrouwenspersoon via het zorgkantoor. De unieke situatie met één
vertrouwenspersoon voor WLZ, WMO en GGZ-cliënten was daarmee voorbij. Via Zorgbelang zijn er
twee nieuwe vertrouwenspersonen gekomen; een vertrouwenspersoon WZD voor de WLZ-cliënten
en een vertrouwenspersoon voor de WMO en GGZ-cliënten. De dienstverlening is ingegaan per 1 juli
i.v.m. voorbereidingstijd van Zorgbelang. De vertrouwenspersoon WZD heeft actief de locaties
bezocht; zij is 7 keer geweest. Het bezoek aan de buitenhuizen heeft niet plaats kunnen vinden i.v.m.
coronamaatregelen. Er zijn 5 kwesties binnengekomen bij de cliënt vertrouwenspersoon WZD. Twee
kwesties betreffen onvrede over de gang van zaken. Er zijn geen signalen van onvrijwillige zorg of
onvrijwillige opname waargenomen. Het valt de vertrouwenspersoon op dat cliënten veel ruimte
hebben om mee te bepalen hoe hun dagelijks leven verloopt; dit gaat over wat er gegeten wordt,
vrijetijdsbesteding en dagbesteding. Nog niet iedere medewerker is het duidelijk waarvoor de
cliëntvertrouwenspersoon is, blijkt uit de ontvangst van de vertrouwenspersoon. Dit vraagt opnieuw
om meer voorlichting. De bereidheid van persoonlijk begeleider, orthopedagoog en directeur om
met de cliënt in gesprek te gaan en naar oplossingen te kijken is groot.
De onafhankelijk vertrouwenspersoon WMO/GGZ heeft één melding gehad; na een gesprek kan de
cliënt zelfstandig verder.

Klachtenregeling
Urtica heeft een klachtenregeling via GGnet. Klachten of onvrede willen we direct bij de bron
oplossen. Met de cliënt en/of verwanten willen we open in gesprek. Er zijn geen officiële klachten
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geweest in 2020 en geen meldingen van bijna klachten. In twee situaties die onduidelijkheid of zorg
rondom de coronamaatregelen betroffen, heeft er meteen een gesprek plaats gevonden dat tot een
oplossing leidde.

3. Samenspel in zorg en ondersteuning
Over het algemeen is er een goede relatie tussen cliënten, medewerkers en familie. Familie is
aanwezig bij de ondersteuningsplanbespreking. Veel cliënten zijn wilsbekwaam bij Urtica. Soms
kunnen er situaties ontstaan waarbij ouders of verwanten iets anders willen dan de cliënt zelf. De
medewerker ondersteunt de cliënt als dit zich voordoet. Om ook de ouders recht te doen worden
mogelijkheden geboden voor extra gesprekken met hen indien nodig. Voor een van de cliënten heeft
dit bijvoorbeeld gespeeld rondom voorschrijven medicatie voor depressie. De cliënt wilde de
medicatie om lijdensdruk te verminderen; de ouders waren er op tegen. Diverse gesprekken met
persoonlijk begeleider en psychiater hebben geleid tot een voor de cliënt goede oplossing.
De meeste ouders in de Kleine Koning staan meer op afstand; de wettelijk vertegenwoordiger van de
jeugdigen is een jeugdbeschermer. Gelukkig krijgen ook deze ouders tegenwoordig steeds meer de
kans om betrokken te zijn en zeggenschap te hebben. De Kleine Koning verzorgt de contacten tussen
ouders en jeugdigen binnen de afspraken die er zijn. De jeugdigen gaan naar verschillende scholen en
ook hier wordt de verbinding verzorgd door middel van gesprek en afstemming met de leerkracht. In
de perioden dit jaar dat de jeugdigen thuis waren en digitaal onderwijs kregen was er een goede
verbinding. Gelukkig konden een aantal jeugdigen na diverse gesprekken een aantal ochtenden naar
school. De meesten zijn ook onder behandeling van een psychiater en krijgen therapie aangeboden.
Ook deze verbinding wordt verzorgd door de persoonlijk begeleiders van de jeugdigen.
De samenhang tussen woonbegeleiders en werkleiders vraagt aandacht in de afstemming. Het
nieuwe ECD kan hier verbetering in brengen doordat rapportage van elkaar gelezen kan worden. De
cliënt moet hier toestemming voor geven; het is goed voorstelbaar dat een cliënt soms geen
toestemming geeft.
In de klinische psychiatrie is de laatste jaren meer actief ingezet op het betrekken van familie en
verwanten in de behandeling zodat zij een waardevolle ondersteuning kunnen zijn in de behandeling.
Meer aandacht voor de context is een belangrijk onderwerp binnen de herstelgerichte
ondersteuning.
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Drie behandelaren werken nauw samen: een psychiater, GZ-psycholoog en verpleegkundig specialist
komen wekelijks naar Urtica. Zij werken direct samen met het team van de Lelie waar de mensen
met een psychische hulpvraag verblijven. Ook wordt er samengewerkt met de huisarts, een
uitwendig therapeut, een kunstzinnig therapeut, een muziektherapeut en het Therapeuticum in
Zutphen.
Binnen de klinische psychiatrie is er een samenwerking met GGNet die vooral administratief
verloopt. Voor crises buiten kantoortijden kunnen we een beroep doen op de crisisdienst van GGNet.
De psychiater ziet indien nodig ook cliënten die bij Urtica wonen en/of werken, waardoor integrale
zorg geboden kan worden. Er is een psychiater van GGNet die bij vakanties vervangt. Er ontstaan ook
nieuwe samenwerkingsverbanden vooral op het gebied van de herstelgerichte ondersteuning, zoals
met Ixta Noa in Zutphen.
De AVG arts die verbonden is aan Urtica volgt de opleiding als antroposofisch arts binnen AG. Zij is
tweewekelijks aanwezig in Urtica of op vraag vaker en kan dan op vragen ingaan van het team,
afstemmen met de orthopedagoog en ziet cliënten. De AVG arts verwijst indien nodig door naar de
psychiater. De orthopedagoog is maandelijks bij ieder team aanwezig in het overleg en kijkt mee naar
vragen. Als er aanleiding voor is, is dit vaker. In de Kleine Koning is de orthopedagoog wekelijks
aanwezig; zij is 1x per 2 weken bij de teamvergadering aanwezig voor het bespreken van incidenten,
nieuwe zorgdoelen en om op vragen in te gaan. Incidenten worden gemeld op diverse plekken zodat
er snel een samenwerking kan ontstaan. Bij calamiteiten vormen betrokkenen met elkaar een kring
rondom de cliënt en is de lijn kort.

4. Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning
Zorgteam
Het zorgteam heeft een belangrijke plaats in de borging van veiligheid in zorg en ondersteuning. Het
overleg vindt 10x per jaar plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van alle teams en
deskundigen. In dit overleg komen alle zorginhoudelijke zaken aan bod. Veiligheid en risico zijn
terugkerende thema’s, medicatieveiligheid, wet zorg en dwang, bijzondere gebeurtenissen,
bijzonderheden rondom cliënten, seksualiteit. De inzet van het zorgteam is om alle bovengenoemde
zaken direct in wisselwerking met de locaties te verbinden zodat meer bewustzijn kan ontstaan en de
veiligheid beter geborgd is. Thema’s die het afgelopen jaar besproken zijn: wet zorg en dwang,
teamreflecties, ONS en positieve gezondheid, visie, kwaliteitskader, persoonsvolgende zorg, uitkomst
cliënt tevredenheid, vertrouwenspersoon, incidenten, wachtlijst, ontwikkeling naar meer
zelfstandigheid, invloed van corona op cliënten, seksualiteit, woningen om zelfstandig te wonen. Er
komen meer thema’s op de agenda uit de teams zelf. Het vraagt aandacht hoe besproken thema’s
gecommuniceerd worden in het team.
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Incidenten
Er is een incidentenformulier waarop incidenten beschreven worden die plaats vinden op de diverse
locaties. Deze worden aangeleverd bij de kwaliteitsmedewerker, de orthopedagoog en de directeur.
Binnen de teams worden de incidenten behandeld met de orthopedagoog en afgehandeld. We zien
opnieuw een toename van het totale aantal incidenten. Dit hangt voor een deel samen met de
beperkende maatregelen door de corona.
Medicatie incidenten: de medicatie incidenten betreffen vooral het niet innemen van medicatie. In
meer dan de helft van de aangegeven incidenten (14) betreft het mensen die de medicatie in eigen
beheer hebben. De andere 9 betreffen het vergeten van medicatie door een medewerker.
Agressie incidenten: het grootste gedeelte van de agressie incidenten vonden plaats bij de Kleine
Koning (109). De jeugdigen konden weken niet of maar gedeeltelijk naar school, zowel voor de zomer
als later in het jaar en vielen hiermee uit hun ritme en structuur. Hun complexe problematiek vraagt
juist om die structuur. Het gebrek aan overzicht en structuur leidde tot moeilijk verstaanbaar gedrag.
Een jeugdige werd later niet meer op school toegelaten vanwege het moeilijk verstaanbaar gedrag
en kwam geheel thuis (de Kleine Koning) te zitten wat de situatie geen goed deed. Tot op het
moment van dit schrijven is de jeugdige thuis. Ook de hoge uitval van medewerkers door corona
tijdens de eerste golf en de noodzakelijke inzet van uitzendkrachten versterkte de onduidelijke
situatie van de jeugdigen. Opgemerkt moet worden dat de incidenten in verschillende gradaties
voorkomen en beschreven worden en dat de gradaties 1t/m 3 allen een derde van de incidenten
beslaan. Om de incidenten te voorkomen is het CCE geraadpleegd en is extra inzet geweest om het
ritme en structuur te borgen naast een goede invulling van de dag.
Incidenten
Medicatie
Agressie
Grensoverschrijdend gedrag
Ongeval
Risicovolle situatie
Overig
Totaal

2018
14
82
0
3
5
7
98

2019
20
121
0
5
4
7
158

2020
25
137
5
3
4
12
186

Aandachtfunctionaris seksualiteit en meldcode
Er zijn twee aandacht functionarissen rondom seksualiteit en meldcode. Zij worden wisselend actief
bevraagd rondom relaties van cliënten en seksuele voorlichting. De functionaris ondersteunt de
teams in het bespreekbaar maken van seksualiteit waarbij ook de weerbaarheid van jeugdigen een
aandachtspunt is. De omgang met sociale media vraagt een constante aandacht; diverse jeugdigen
zijn zeer kwetsbaar voor misbruik en makkelijk over te halen.
De aandachtfunctionarissen geven aan dat er meer structurele aandacht nodig is op het gebied van
seksualiteit. Het vraagt een constant bewustzijn om situaties wakker te beoordelen en de
aandachtfunctionarissen actief te betrekken binnen de teams rondom het thema relaties in
samenhang met intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid. In individuele situaties worden zij ook
betrokken. De aandachtfunctionaris is ingebed in het zorgteam. De aandachtfunctionaris heeft ook
een taak in het bewustzijn en aandacht voor situaties waar sprake kan zijn van machtsmisbruik en
mishandeling. Er is een speciale meldcode; een aandachtfunctionaris houdt de ontwikkelingen
omtrent de meldcode bij en volgt de cursus als dit aangeboden wordt.
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5. Betrokken en vakbekwame medewerkers
Reflecties
In alle teams heeft een reflectie plaats gevonden naar aanleiding van de thema’s van het
kwaliteitskader. De teamcoach begeleidt het proces van de reflectie; verder is een
kwaliteitsmedewerker aanwezig en wisselend een collega uit een ander team of de orthopedagoog.
Ieder team kiest eigen thema’s om aan te werken. In het algemeen is de ontwikkeling naar
zelfstandigheid binnen de teams goed te zien en de zoektocht naar hoe je in verbinding bent met de
organisatie. Teams benoemen dat zij op orde zijn gekomen, taken goed zijn verdeeld en dat de
samenwerking is verbeterd waardoor er ook verbetering is in het bieden van de kwaliteit van zorg en
het gevoel is er met elkaar voor te staan. Aandachtspunten die gekozen zijn door teams: versterken
en het in kaart brengen van het netwerk van cliënten, kwaliteit van de relatie tussen zorgvrager en
begeleider, ontwikkeling en professionalisering van het team zelf, eigen regie en zeggenschap in
relatie tot mogelijkheden van de cliënt en een zinvol leven. In algemene zin blijft een aandachtspunt
de ontwikkeling van het zorgen voor naar zorgen dat. Als het weer mogelijk is om met grotere
groepen bij elkaar te komen zou het mooi zijn dat de teams op een medewerker middag aan elkaar
presenteren en vertellen hoe zij hieraan gewerkt hebben.
Een belangrijk bewustzijn blijft dat reflectie niet alleen van belang is om tot vernieuwing of
verandering te komen maar vooral ook bewust te worden van de eigen kwaliteit van een team en dit
ook te benoemen. Dat geeft energie en motivatie.
In alle teams is de wet zorg en dwang aan de orde geweest waardoor het bewustzijn gegroeid is hoe
je cliënten betrekt in situaties waar eigen regie onder druk komt te staan door bijv. veiligheid of
gezondheid van de cliënt.
Binnen de teams wordt meer duidelijk binnen welke kaders er eigen regie kan zijn, ook op het gebied
van de kwaliteit van zorg, en waar de verbinding is gewenst met de organisatie. De teamreflecties
dragen bij aan het teambewustzijn, een van de aandachtspunten van de visitatiecommissie uit 2018.
De teamcoach is goed geland in alle teams, wat blijkt uit de diverse vragen die aan haar gesteld
worden. Men weet haar te vinden indien nodig.
Als afronding worden de teamreflecties geëvalueerd in het zorgteam zodat er een overzicht van het
geheel ontstaat.

Teamwaardering
Onder begeleiding van de teamcoach heeft in alle teams een teamwaardering plaatsgevonden. Leden
van een team waarderen elkaar en benoemen kwaliteiten en ontwikkelpunten van elkaar die zij in de
samenwerking tegenkomen. De bevindingen schrijft ieder zelf op in een formulier; het formulier gaat
in een dossier. Dit is een jaarlijks terugkerende waardering. De teamwaardering bijeenkomst wordt
als positief ervaren. Indien gewenst kan er een individueel gesprek plaatsvinden met iemand van
personeelszaken of met de directeur. Diverse medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt.
Ontwikkeling naar zelfondernemende Teams
Net als de ontwikkeling in de zorg zijn ook voor medewerkers binnen teams eigen regie en
verantwoordelijkheid uitgangspunten. In het afgelopen jaar is vooral focus geweest op het maken
van werkbare teamafspraken om de organisatie van het team goed op orde te krijgen. Hierbij kun je
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denken aan afspraken rondom overleggen, het nemen van besluiten, verdeling van teamtaken,
werkbare roosters, verdeling en inrichting van de PB-schappen, waarborgen van de rapportage en
geïnformeerd blijven.
Naast de focus op de organisatie van het team is er ook veel aandacht besteed aan de verbinding
met de ondersteunende diensten. Enerzijds om goed geïnformeerd te blijven om juiste beslissingen
te nemen, anderzijds ook om ondersteuning te verkrijgen bij vraagstukken (een team hoeft het niet
alleen te doen). Zo sluiten de ondersteunende diensten op regelmatige basis aan bij het teamoverleg
om informatie en inzicht te geven en mee te denken bij vraagstukken. Ook de bestuurder is
regelmatig in contact met de teams om te toetsen of de vastgestelde kaders nog voldoen en om
grotere processen te ondersteunen.
Er is een duidelijk positieve ontwikkeling merkbaar waarbij de teams de ondersteunende diensten
meer aanspreken en de ondersteunende diensten proactief de teams opzoeken. Deze verbinding kan
nog verder vorm krijgen om hierin een wederkerigheid te ontwikkelen.
Positieve effecten zijn dat het ziekteverzuim aanzienlijk gedaald is en dat er meer initiatieven
ontstaan vanuit de teams voor ondernemerschap.
Scholing
Door de diversiteit van cliënten binnen Urtica is er ook diversiteit in deskundigheid nodig. We vinden
het dan ook belangrijk dat medewerkers zich inhoudelijk scholen op diverse gebieden en
ondersteunen dat. Daarnaast komen er nieuwe cliënten met nieuwe vragen binnen die regelmatig
meer complex zijn.
Scholing heeft het afgelopen jaar zeker onder druk gestaan door de coronaperikelen.
Scholingsaanbod en opleidingstrajecten konden geen doorgang vinden of vonden digitaal plaats, wat
toch een andere werkzaamheid heeft.
Het volgende heeft toch aan scholing plaats gevonden:
Urtica breed is er door Astrid Vermeer van het Instituut voor Samewerking verder gewerkt met
teams aan de zelfonderneming, waarbij de verbinding tussen teams en organisatie centraal stond.
Er is scholing geweest voor de implementatie van ONS, het nieuwe systeem voor het elektronisch
cliëntdossier. Een orthopedagoog heeft de medewerkers hierbij inhoudelijk ondersteund.
De jaarlijkse BHV-training kon niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. Deze is rond de zomer
van 2021 gepland.
Er is een medewerker middag “van eiland naar wijland” geweest; deze middag was interactief en
ondersteunde de verbinding tussen medewerker, team en organisatie.
Twee medewerkers doen een BBL-traject, een traject betreft de opleiding voor Persoonlijk
Begeleider (niveau 4) en een beroepsbegeleidende mbo-opleiding voor zorgprofessional bij Scillz. Dit
laatste opleidingstraject werd uitgesteld; betreffende medewerker kreeg wel een plek binnen een
team zodat met de voorwaarde voor een vaste werkplek binnen een team gestart kon worden.
Twee verpleegkundigen volgen de voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie
waardoor geïnvesteerd wordt in de aandacht voor het lichamelijke en de levensprocessen en een
toekomstig uitwendig therapeut. De eigen introductiecursus is uitgesteld naar 2021 vanwege de
coronaomstandigheden.
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Verder hebben diverse mensen symposia en workshops gevolgd (trauma en hechtingsproblematiek,
medische sectiedag, herfstcongres, congres complementaire zorg)
Teams organiseren hun eigen teamochtenden naar aanleiding van een thema of organiseren
intervisie of coaching. Vooral de intervisie is in diverse teams weer structureel opgepakt.
Op teamniveau hebben de werkleiders in samenhang met cliënten gedurende het jaar de inclutraining voor beroepsontwikkeling gedaan met onderzoeker Albert de Vries. De training is samen met
cliënten. Het team van het kinderhuis hebben o.l.v. de kinderarts Edmond Schoorel vier
beeldvormende besprekingen van een dagdeel gevolgd.
Diverse medewerkers hebben een individueel coaching traject gevolgd of zijn daarmee gestart.

Medewerker tevredenheid
Eind 2020 heeft een medewerker tevredenheid onderzoek plaats gevonden gericht op duurzame
inzetbaarheid en gezondheid. De tevredenheid wordt gemeten op basis van een digitale uitvraag en
persoonlijke interviews. Deze laatste hebben veel tijd gevraagd waardoor de uitkomsten nog niet in
dit jaarverslag opgenomen kunnen worden.

Arbeidsverzuim door ziekte
Het jaar begon met een hoog ziekteverzuim, gedeeltelijk corona gerelateerd. Toch werd gedurende
het jaar de inzet op gezondheid effectief. De oproep hoe je gezond kunt blijven in coronatijd en de
regelmatige aandacht hiervoor leidde gedurende het jaar tot een daling. Het jaar eindigde gemiddeld
op 7.7%. Nog altijd te hoog maar de dalende trend heeft zich in 2021 voortgezet.
arbeidsverzuim

2018
9.5%

2019
7.9%

2020
7.7%

Deze daling is mede voortgekomen door bespreekbaar maken van gezondheid en ziekte en een actief
positief contact met de zieke medewerker. Ook is er meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid van
een preventief spreekuur met de bedrijfsarts. De samenwerking met ArboNed met een vaste
bedrijfsarts en korte lijntjes met de procesregisseur is verbeterd.
P&O heeft het voornemen om de duurzame inzetbaarheid en de gerichtheid op gezondheid van
medewerkers op basis van de positieve gezondheid volgend jaar vorm te geven.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is in 2020 door een medewerker benaderd. Dit heeft geholpen om de relatie
die onder druk stond met de organisatie te helpen ontspannen.

Medezeggenschap - Ondernemingsraad
Binnen de ondernemingsraad is een gesprek op gang gekomen hoe de OR zich verhoudt tot een
organisatie met zelfondernemende teams. Dit is in het beleidsoverleg, waar een vertegenwoordiger
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is van ieder team, met OR en Astrid Vermeer besproken. In 2021 zal dit voortgang krijgen met de
vraag wat voor medezeggenschap er gewenst is binnen de organisatie.
Bij de OR zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de nieuwe functieomschrijvingen en
waarderingen, vormgeven interne bezwaren commissie, ontwikkeling van de zelfonderneming,
corona gerelateerde zaken, de achterwachtregeling, de zorgbonus, deelname aan de
sollicitatieprocedure voor leden van de RvT, participeren in de organisatie en uitvoering van het
medewerker tevredenheid onderzoek, volgen van invoering ONS, toekomst psychiatrie Lelie,
ziekteverzuim, scholingsbeleid, toetsing van de risico inventarisatie – en evaluatie en Plan van
Aanpak Arbo.
De Or heeft instemming verleend aan het kwaliteit-jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en de
begroting 2021, nieuwe functieomschrijving en waarderingen, toetsing van de RI en scholingsbeleid
en positief advies gegeven voor medewerker tevredenheid onderzoek en toekomst psychiatrie Lelie.
De OR heeft structureel overleg met de bestuurder gehad en op verzoek met de medewerker P&O en
de teamcoach.

Andere medewerkerszaken
Per 1 januari 2021 werken er 97 medewerkers met een dienstverband voor 58,37 FTE. Hiervan is
circa 9 FTE een tijdelijk dienstverband.
In- door- en uitstroom
In 2020 zijn er 14 vacatures online gezet waaronder 7 vacatures voor Woonbegeleiders en 2
vacatures voor Invalkrachten. Een medewerker is doorgestroomd vanuit de functie Begeleider naar
een functie binnen kantoor. In 2020 hebben we afscheid genomen van 13 medewerkers o.a.
vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, het niet verlengen van contracten, nieuwe keuzen van
medewerkers.
Door hoog en langduriger arbeidsverzuim dat corona gerelateerd was in het eerste kwartaal, hebben
we vooral in het huis met jeugdigen uitzendkrachten in moeten zetten. Dit moest gecontinueerd
worden door het thuis blijven van jeugdigen gedurende het hele jaar.
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Afas en ONS
Met ingang van 1 januari 2021 is Urtica overgegaan op een digitaal Personeel Informatie Systeem
(Profit van Afas) en een nieuw rooster/plannersysteem (ONS van Nedap). Hieraan voorafgaand zijn
we een aantal maanden druk geweest met de implementatie en het schaduw draaien met de
systemen. Dit komende jaar zal de verdere inrichting met name als het gaat om de
personeelsadministratie o.a. digitalisering personeelsdossier en uitrol ESS het nodige aan tijd en
aandacht vragen.
Voordeel van deze overgang is dat de systemen ONS en Afas actief met elkaar gekoppeld zijn. Een
nieuwe medewerker hoeft nu nog meer 1 keer in het systeem te worden gezet en wordt dan
automatisch overgezet naar ONS (en ArboNed) met de betreffende NAW- en dienstverband
gegevens. Ook is Employment Self Service (ESS) in lijn met een zelfondernemende organisatie, waar
je zelf eigenaar bent van je eigen personeelsdossier. In Afas is de uitvoering van de salarisverwerking
gekoppeld aan de CAO GHZ. Bij toekomstige veranderingen worden we hierin automatisch
meegenomen met de update.
Deze ontwikkeling draagt bij aan het meerjaren beleid als het gaat om de overdraagbaarheid van de
organisatie en systemen die dienend zijn.

Visitatie

In 2020 zou in maart een visitatie plaats vinden met 4 personen. De coronamaatregelen zorgden er
voor dat deze niet plaats kon vinden. Gedurende het jaar hebben we gezocht naar een alternatieve
visitatie. We kwamen tot het idee om drie kleinere visitaties te houden; twee visitaties vinden plaats
in de werkgebieden van de dagbesteding en zijn gericht op de beroepsontwikkeling van de cliënten
en de vraag of de werkleiders aansluiten bij de cliënt. Een visitatie vindt plaats op de woonlocatie
Hofhuis en richt zich op eigen regie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Overkoepelend loopt
de vraag mee of er bewustzijn is voor de ontwikkeling van zorgen voor naar zorgen dat.
De mensen die Urtica de Vijfsprong gevisiteerd hebben, zijn:
Susanne Krisse - directeur/bestuurder van de Berkelhof
Hester Buys – bestuurder Raphaelstichting, later beleidsmedewerker Warande
Kim Gillissen – woonbegeleidster van de Berkelhof
Het voornemen was ook om een cliënt van elders te laten visiteren. Vanwege de maatregelen is dit
niet doorgegaan. Vooraf kregen de deelnemers diverse input, zoals kwaliteitsverslag, het boekje
Passievruchten en het projectplan over de beroepsontwikkeling in samenhang met volwaardig leven.
Allen hebben een dagdeel doorgebracht in de werkgebieden of op de woonlocatie. Zij hebben
meegewerkt of in het dagelijks leven meegedaan en hebben cliënten en medewerkers gesproken. Na
afloop was er een gesprek met cliënten, medewerker (werkleider of woonbegeleider), de
kwaliteitsmedewerker en de directeur. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt en hebben de
deelnemers de eigen opmerkingen aangevuld.
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Bevindingen
De bevindingen kwamen behoorlijk overeen, zowel in positieve zin als waar de ontwikkelingsvragen
liggen.
Sterke kanten:
-

Waarneming dat er bewust gewerkt door medewerkers aan de ontwikkeling van zorgen voor
naar zorgen dat.
Iedere cliënt mag zijn wie hij/zij is
Iedereen werd gezien
Cliënten pakken zelfstandig hun taken op
Delen van werkervaringen
Ervaringen dat cliënten tevreden en blij zijn hoe hun leven er uit ziet op het Hofhuis, ondanks
het leven met meerdere personen
In de basis en breedte een zeer positieve ervaring
Fijne sfeer
De beroepsontwikkeling wordt geleefd; men weet waar men het over heeft

Ontwikkelpunten
-

-

Cliënten kunnen zelfstandig met hun werk doorgaan en zijn daarin niet afhankelijk van de
begeleider. Er zijn goede voorwaarden geschapen (bijv. planbord).
Cliënten hebben zorg voor de eigen omgeving in plaats van visitegedrag.
Mogelijkheden voor gesprek over eenzaamheid ontwikkelen, waardoor zichtbaar kan worden
waardoor eenzaamheidsgevoelens ontstaan. Onderscheiden van “soorten” eenzaamheid.
Medewerkers zijn zich bewust van de ontwikkeling van zorgen voor naar zorgen dat.
De positieve gezondheid wordt toegepast en is werkzaam in eigen regie en veerkracht van de
cliënt.
Er zijn minstens drie trainingen rondom positieve gezondheid. Er is een Urtica de
Vijfsprongdag voor alle cliënten en medewerkers met als thema positieve gezondheid en het
ervaarbaar maken daarvan.
Het ONS cliëntdossier is verder uitgewerkt en biedt verdere mogelijkheden voor privacy en
eigen regie.
Het stappenplan voor de WZD is aangepast en aangevuld met een onafhankelijk deskundige.
Medewerkers hebben aandacht voor de seksualiteit van hun cliënten, brengen het in gesprek
en vragen deskundigheid op dit gebied indien nodig.

-

21

Samenwerking met anderen

De Vijfsprong
Urtica heeft een zeer nauwe samenwerking met de Vijfsprong. In de statuten van de Vijfsprong staat
beschreven dat zij er is ten behoeve van de werkgebieden voor de cliënten van Urtica naast de
productie van biologisch dynamische voeding. De zorg voor aarde, plant, dier en mens heeft in beide
stichtingen een stevige verankering. De ontwikkeling naar samenwerking met Stichting Grondbeheer
biedt garantie van grond voor biologisch dynamische landbouw voor de Vijfsprong en daarmee een
blijvend aanbod van zinvol werk aan cliënten bij Urtica voor de toekomst. De Vijfsprong ontwikkelt
zich door naar een samenwerking met andere boeren.
Natuurmonumenten
Zowel Urtica als De Vijfsprong hebben een goede samenwerking op het gebied van huisvesting en
het pachten van grond. Met Natuurmonumenten is er gesprek over ontwikkelen en verbetering van
huisvesting.
Samenwerking op het gebied van zorg
Urtica werkt samen met diverse gemeenten voor WMO en jeugdwet (Lochem, Zutphen, Doetinchem,
Bronckhorst, gemeente Berkelland). Voor de GGZ is er samenwerking met GGNet. Met zorgkantoor
Menzis is er samenwerking voor de WLZ.
Voor de ontwikkeling van “herstellen in het groen” is er een samenwerking ontstaan met BijBram. Op
individueel niveau is er samenwerking op maat met diverse andere zorgaanbieders (Ixta Noa, Accare,
Lucinia, diverse jeugdbescherming). Op het gebied van kwaliteit is er samenwerking met de
Berkelhof, een zorgboerderij in Haarlo.
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling is er samenwerking met het lectoraat van De Leidse
Hogeschool en het onderzoekscentrum BLOC aan de VU.
Voor de beroepsontwikkeling is er samenwerking met het project “begeleiding a la carte” een project
van Volwaardig Leven en met “Onderzoek in eigen werk, academie voor ervarend leren”.
Voor de ontwikkeling van de zelfondernemende teams is er een samenwerking met het Instituut
voor Samenwerkingsvraagstukken.
Financiën
Zowel Urtica als De Vijfsprong hebben een positief resultaat in 2020. De transparantie en helderheid
tussen de bedrijfsvoeringen van beide organisaties die ook nauw verweven zijn dragen bij aan een
vruchtbare samenwerking vanuit kracht i.p.v. onderlinge afhankelijkheid.
Alle medewerkers hebben in 2020 een zorgbonus gehad als zij binnen de richtlijnen van de overheid
vielen.
Wie de jaarrekening wil zien kan deze vinden op de website van Urtica de Vijfsprong:
www.urticadevijfsprong.nl rechts onder het kopje verantwoording.
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Toezicht
Zowel Urtica als de Vijfsprong hebben een Raad van Toezicht met eigen leden. Er is niet langer een lid
dat zowel aan de RvT van Urtica als aan de RvT van de Vijfsprong deelneemt, zoals dat voorheen wel
was. Over punten die beide stichtingen betreffen wordt gemeenschappelijk vergaderd. Er zijn het
afgelopen jaar diverse wijzigingen geweest. De voorzitter en een lid van de RvT van Urtica hebben
afscheid genomen en alle leden van de RvT de Vijfsprong hebben afscheid genomen vanwege een
verschil in visie met de bestuurder. Twee leden van de RvT Urtica hebben tijdelijk de raad voor de
Vijfsprong waargenomen. Alle vacatures waren vlot opnieuw ingevuld.
Er zijn vijf bijeenkomsten geweest, waarvan één bijeenkomst een nadere kennismaking met alle
nieuwe leden en een inhoudelijk thema had. Naast het gebruikelijk goedkeuren van het jaarplan,
begroting, jaarrekening en jaarverslag zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest en/of
goedgekeurd:
-

de coronasituatie en de gevolgen daarvan
de ontwikkelingen in de GGZ en het toekomstperspectief (herstellen in het groen)
de ontwikkeling van het boerenbedrijf en de toekomst
de samenhang tussen Urtica en de Vijfsprong
ontwikkeling ouderen en dagbesteding
conflictregeling voor RvT en bestuur
bezoldiging leden RvT in overeenkomst met WNT en bepaling WNT 2020
de fusie tussen de beheerstichting Urtica onder Dak en Urtica
nieuwe accountant
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