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Voorwoord
In het voorjaar van 2020 kijken we onder zeer
bijzondere omstandigheden terug op de zorg
en dienstverlening, die De Klipper Zorg in 2019
geleverd heeft. In velerlei opzichten kunnen we
terugzien op een jaar waarin er voor de bewoners
en medewerkers van De Klipper Zorg veel is
gebeurd. In dit jaarverslag informeren we je graag
over de goedschalige zorg aan de bewoners.
Begin 2019 telde De Klipper Zorg één locatie, aan
het eind van het jaar tellen we er drie.
De basis van de uitbreiding is in de jaren hiervoor
gelegd door de vertrekkend leidinggevende
Herman Reinders en zijn partner Gina Reinders.
Eind 2019 hebben wij hen feestelijk uitgezwaaid.

We vervolgen onze koers om de zorg en
dienstverlening zo dicht mogelijk bij de bewoner
te organiseren. Het motiveert als je merkt dat je
door te oefenen iets nieuws onder de knie krijgt
of als je een inzicht krijgt dat je voorheen nog
niet had. Leren betekent ook geïnteresseerd zijn,
nieuwsgierig blijven en fouten mogen maken. Die
ruimte bieden wij bewoners en medewerkers.
Ik nodig je uit dit jaarverslag te lezen en je
bevindingen met ons te delen. Alvast dank
daarvoor.
Hartelijke groet,
Adrie Kemper
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De Klipper Zorg als organisatie
Organisatievorm en bestuur
Sinds 1 januari 2016 is De Klipper Zorg
een zelfstandige stichting en heeft een
bestuurlijke samenwerking met Trajectum.
De Klipper Zorg valt onder de Raad van
Bestuur en Raad van Toezicht van Trajectum.
De Klipper Zorg biedt zorg die aansluit bij
de vraag en behoefte van mensen met een
licht verstandelijke beperking. De Klipper
Zorg heeft een mooie groei doorgemaakt en
biedt eind 2019 op drie locaties goedschalige
zorg. De leidinggevende van De Klipper Zorg

verantwoordt zich periodiek aan haar bestuur.
De Klipper Zorg levert zorg aan 66 bewoners
waarvan 49 bewoners met een Volledig Pakket
Thuis-financiering (VPT) 15 bewoners met
WMO-financiering (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en aan 2 bewoners met een
Persoonsgebonden budget (PGB).
Zorgvorm
De Klipper Zorg is een goedschalig
wooninitiatief en levert 24-uurs zorg aan
mensen met een licht verstandelijke beperking.
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Het wonen op De Klipper
De Klipper Zorg is een platte eenvoudige organisatie die hart heeft voor de
bewoners en deze altijd op de eerste plaats zet. Goed wonen is een
belangrijk onderdeel van het leven. De woonomgeving en de activiteiten die
geboden worden zijn primair gericht op het creëren van een leefomgeving die
tegemoetkomt aan de behoefte van de bewoners. Zij moeten zich prettig en
veilig kunnen voelen. Vanuit deze basis kan het contact gelegd worden naar de
omgeving en de samenleving. Dat vinden wij belangrijk en waardevol, voor zowel de
bewoners als de omgeving.
De Klipper Zorg heeft 3 woonlocaties.

Troelstralaan
Locatie Troelstralaan is gehuisvest in een nieuwbouwpand daterend uit 2013. Het staat in een
volkswijk, het Waterkwartier in Zutphen. Het is een woon- zorgcomplex voor mensen met een
verstandelijke beperking. De mensen die hier wonen hebben een huur- en dienstverleningsovereenkomst met De Klipper Zorg. Er wonen 26 bewoners en er werken 19 medewerkers.
De bewoners kunnen dagbesteding krijgen op de locatie en worden betrokken bij het inkopen
en voorbereiden van de maaltijd door de kok.

Leeuwerikstraat
Locatie Leeuwerikstraat ligt aan de noordzijde van het centrum van Zutphen. Het is een locatie waar De Klipper Zorg 23 appartementen heeft. Wij leveren daar vanaf oktober 2019 onze
dienstverlening. De eerste bewoners zijn hier 20 jaar geleden komen wonen en de samenstelling van de bewoners is divers. De Leeuwerikstraat zal begin 2020 een flinke verbouwing
krijgen, waarbij er een professionele keuken geplaatst zal worden zodat er dagelijks samen
vers gekookt kan worden. Hiernaast komt er een ruime activiteitenruimte waar bewoners
dagbesteding aangeboden kan worden.

‘t Reesink
Locatie ‘t Reesink is de nieuwste loot aan de stam van De Klipper Zorg. Het is een appartementencomplex dat in december 2019 is opgeleverd. Het ligt op een steenworp afstand van
het treinstation. De bewoners die er wonen zijn vanuit verschillende woonsituaties naar
’t Reesink verhuisd. Hier bieden wij evenals op de andere locaties begeleiding en ondersteuning vanuit het Klipper Zorg model. Dit model staat voor goedschalige zorg op basis
van vertrouwen, nabijheid en veiligheid.
Er wonen 17 bewoners in evenzoveel appartementen. Op de begane grond bevindt zich de
gemeenschappelijke woonkamer, activiteitenruimte, keuken, kantoor en slaapwachtruimte.
Ook hier wordt samen gekookt.
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Wonen
Kenmerkend voor het wooninitiatief is dat wonen en zorg gescheiden zijn.
De Klipper Zorg huurt de appartementencomplexen van woonbedrijf Ieder1 en de
bewoners huren het appartement van De Klipper Zorg. Wonen en zorg vinden plaats
in goede samenwerking tussen woonbedrijf ieder1 en De Klipper Zorg.
De Klipper Zorg streeft er naar dat:
		

bewoners zich thuis voelen;

		

bewoners te maken hebben met bekende gezichten, omdat er sprake is

		

van weinig wisseling in het team;

		

medewerkers betrokken en deskundig zijn;

		

bewoners in een veilige woonomgeving wonen;

		

bewoners hun eigen netwerk behouden: in de buurt, stad, regio;

		

bewoners in een kwalitatief goed en ruim appartement wonen, in een

		
		

huiselijke en vertrouwde omgeving;
er aandacht is voor gezamenlijkheid, o.a. door opzet van gezamenlijke

		 activiteiten.
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Dagbesteding
De Klipper Zorg streeft ernaar dat alle bewoners
dagbesteding of werk buiten de deur hebben,
maar dit lukt niet altijd. Daarom is er op alle 3
de locaties een activiteitenruimte voor mensen
die geen of tijdelijk geen activiteiten buiten de
deur hebben. Daarnaast wordt er op locatie door
bewoners en een kok iedere dag gekookt. Het
koken vormt een onderdeel in de dagbesteding
en versterking van de huiselijke sfeer. Dagelijks
worden de boodschappen gedaan bij de winkels
in de buurt.
Vrije tijd
Er worden geregeld activiteiten gepland in de
gezamenlijke huiskamers, zoals een muziekoptreden, bingoavond of een discomiddag.
Feestdagen worden op de locaties gevierd.
In de zomerperiode worden uitstapjes en korte
vakanties georganiseerd voor die bewoners die
mee willen. Verder sluiten we zoveel als mogelijk
aan bij activiteiten in de samenleving.

“Wees nieuwsgierig”

Begeleidingsstijl
De begeleiding werkt vanuit de relatie en hanteert het Relationeel Competentie Model (RCM).
De essentie van het model is een menswaardig
bestaan voor bewoners te creëren, door vanuit
de menselijke behoeften te werken aan relatie- en competentieopbouw. Bewoners voelen
zich veiliger, hebben beter contact met mensen
in hun omgeving en kunnen daadwerkelijk iets
betekenen: voor zichzelf, voor de ander, voor de
maatschappij. Kortom, ze zijn meer mens in de
samenleving, in plaats van een bewoner met
probleemgedrag.
Medewerkers krijgen jaarlijks vijf à zes keer
training van Dick van de Weerd, medeauteur
van het boek ‘Relationeel Competentie Model’
met als ondertitel ‘Het gewone leven ervaren’.
De trainingen sluiten aan bij situaties die zich
voordoen op de locaties van De Klipper Zorg.
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Tevredenheid
Jenneke

H a n it a

Theo

Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Door goed te luisteren naar de wensen
van onze bewoners, verwanten en medewerkers geven we invulling aan alle facetten van het
leven. De afstemming en samenwerking in de driehoek van bewoners, verwanten en begeleiding is
daarin belangrijk en van grote waarde. Om een beeld van tevredenheid in dit jaarverslag te geven
hebben we vragen voorgelegd bij een bewoner (Jenneke Kleijn, wonende op de Leeuwerikstraat),
een medewerker (Hanita Kooistra, medewerker ’t Reesink) en een verwant (Theo Polman, broer van
Sonja, die op de Troelstralaan woont). Tevredenheid maakt inzichtelijk waar mensen vinden dat het
goed en minder goed gaat. Ook laat het zien wat daarbij echt belangrijk is en wat minder.
De volgende vragen zijn aan bod gekomen:

Hoe ben je bij De Klipper Zorg terecht gekomen?
Ik woonde al bij Trajectum. Ik ben op de locatie blijven wonen.
Zo ben ik bij de Klipper Zorg gekomen.

Ik werkte sinds 12 jaar bij een andere zorginstelling in Eefde en nadat ik bij een bewoonster op bezoek
was geweest die naar de Klipper verhuisd was, heb ik diezelfde week een gesprek aangevraagd met de
toenmalige manager. Aangezien er geen vacatures waren heb ik een open sollicitatie gestuurd en die
hebben ze bewaard. Toen de nieuwe locatie gebouwd was werd ik uitgenodigd voor een gesprek en
ben aangenomen.

Na 14 jaar vrij zelfstandig gewoond te hebben in Deventer, kreeg Sonja door bemiddeling van een
Sociaal Pedagogische Dienst in 2000 een plaats toegewezen aan de Rembrandstraat. Vanaf die
tijd is er steeds veel contact geweest met Herman Reinders. Toen Herman De Klipper Zorg ging
oprichten ben ik daarbij betrokken en heb Herman o.a. in contact gebracht met mijn werkgever
KAB-accountants. Ook zijn mijn vrouw Leonie en ik gevraagd voor de familieraad bij De Klipper Zorg.
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Wat vind je van De Klipper Zorg?
Ik vind de Klipper Zorg fijn. Het is erop vooruitgegaan.
Er is nu meer te doen. Het is gezelliger.

Ik vind het een fantastische werkplek en een mooie woonplek voor onze bewoners. De manier van
werken en de visie van de Klipper Zorg liggen mij na aan het hart. Bovendien is iedereen erg betrokken
en gemotiveerdheid om er een warme, veilige woon-werkplek voor onze bewoners van te maken waar
ze gewaardeerd worden als mens en begeleid op een professionele manier.

De Klipper Zorg aan de Troelstralaan heeft dankzij Herman en zijn vrouw Gina een heel bijzondere
sfeer, waarbij iedereen elkaar kent. Een hechte club waarbij begeleiding veel en intensief met elkaar
optrekken.

Heb je voldoende contact met je huisgenoten, familie, verwanten?
Ik ben niet zo heel erg van de contacten. Ik ben geen ‘deurplatter’ zoals ik dat noem.
Dat wil zeggen dat ik de deur niet platloop bij anderen. Met mijn familie heb ik regelmatig
contact via de app.

Ik heb voldoende contact met collega’s om ons werk te kunnen doen maar zou af en toe wel iets
meer tijd willen hebben om gezamenlijk te verdiepen en inzichten te delen. Nu zijn we alleen allemaal
samen tijdens een teamvergadering.

Als broer en bewindvoerder van Sonja heb ik veel contact met de bewoners en begeleiders. Ook de
andere familieleden hebben vaak contact en met name zus Monica en zwager Bertus vinden het
steeds leuker om contact te hebben met de bewoners. Ze zijn meestal ook aanwezig op vrijdagavond
als Leonie en ik spelletjes doen met de bewoners

9

Waar ben je tevreden over?
Ik vind het heel fijn dat er meer te doen is. Eerder was het veel saaier want er was bijna niets te doen.
Ook vind ik het fijn dat er slaapdiensten zijn. Verder vind ik de manier van begeleiden fijn. Er wordt
geluisterd en begeleiding neemt de tijd voor mij.

Ik ben zeer tevreden over de manier waarop de zorg geleverd wordt. De betrokkenheid, het continue
afstemmen op de bewoners en de warmte en professionaliteit waarmee dat gedaan wordt.
De collegialiteit. Daarnaast de omgeving waar zorg voor wordt gedragen, bijv. een bloemetje op
tafel en de dagbesteding in huis die bijdraagt aan de sfeer. Dat er gekookt wordt inpandig waar de
bewoners aan mee kunnen helpen. Al met al een fijne plek om te werken.

Heel tevreden kijken we terug naar de overgang van directeur Herman naar de huidige manager Adrie
Kemper. Ook het gesprek met de hoofbestuurder Marjolein Bolt, Adrie en de familieraad heeft ons
gerust gesteld. We weten nu dat De Klipper Zorg door moederbedrijf Trajectum volop gelegenheid
krijgt om haar unieke concept voort te zetten. Ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomst van de
inmiddels 3 locaties van De Klipper Zorg.
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Wat kunnen we verbeteren?
Er zijn altijd dingen te verbeteren. Maar ik zou zo nu niet 1,2,3 niet iets kunnen verzinnen.

Omdat het Reesink een nieuw team is zijn we de eerste maanden vooral bezig/ druk geweest met
de opzet, de inrichting van het nieuwe gebouw en het leren kennen van elkaar als collega’s en het
verdiepen in de specifieke zorgvraag en karakter van de bewoners. Het zou fijn zijn als we nu meer
tijd krijgen om individuele dingen met de bewoners te gaan oppakken.
Iemand die beter bereikbaar en vaker aanwezig is om de klussen te doen die blijven liggen, voor
het team en de bewoners.
Onderlinge communicatie zou nog wel kunnen verbeteren.

Niet zo zeer verbetering, maar wel de vinger aan de pols houden om het prettige gevoel voor de
bewoners te behouden. O.a. door goed te luisteren naar de wensen van de bewoners voor wat betreft
hun hobby’s en uitstapjes.

Wordt er wat gedaan met je vragen?
Ja, er wordt goed geluisterd vind ik.
Dat gebeurt ook wel eens via de telefoon.

Mijn vragen worden heel serieus genomen en zo mogelijk beantwoord.
Ik voel me in ieder geval gezien en gehoord.

Zeker via de adviesgroep die momenteel bestaat uit: Adrie, Jannie, Peter, Karin, Karina en Leonie en
mezelf. We kunnen bij Adrie als familie dan wel als belangenbehartigers, suggesties aandragen en
probleempjes van de bewoners bespreken.
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Heb je voldoende invloed als bewoner, medewerker, verwant?
Ja, dat vind ik wel. Vragen stellen kan en je kan je mening geven. Dat gebeurt ook bij het
huiskameroverleg. Maar je kunt niet altijd je zin krijgen.

Als medewerker heb ik de vrijheid om me uit te spreken, worden mijn vragen en ideeën serieus
genomen en qua invloed denk ik dat we als team voldoende inspraak hebben. Er heerst een
gelijkwaardige sfeer.

Kort en bondig: ja! Zie de vorige vraag. Bij zus Sonja is Jan Bijenhof haar mentor en eerste begeleider
en dat gaat zo goed dat Jan door de familie al ‘onze halfbroer’ wordt genoemd.

Wat zou je nog willen veranderen?
Dat we als collega’s nóg meer op 1 lijn werken, op elkaar afstemmen. Dat zou de duidelijkheid naar
bewoners toe nog meer bevorderen. Af en toe intervisie om een casus te bespreken zou bijvoorbeeld
een mooie manier zijn.
Ik zou graag een bord bij de ingang willen, waarop je kunt zien, dag en nacht, wie er inpandig is.
Dat we als team meer mee kunnen denken over vacatures en nieuwe collega’s.

Laten we als bewoners en begeleiders en belangenbehartigers de unieke sfeer beschermen en zoals
premier Rutte zegt: “Let een beetje op elkaar!”.
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Vertellen mensen aan jou hoe ze jou als bewoner, verwant, medewerker
ervaren? Zo ja, wat vertellen ze?
Een moeder van een bewoner die gebeld werd tijdens deze coronacrisis vertelde dat ze nu zoveel
meer mentale rust heeft omdat ze weet dat haar zoon goed verzorgd en liefdevol begeleid wordt en
dat ze dat voelt als een ontzettende opluchting. Ze is dankbaar dat hij bij ons op het Reesink woont en
hij zich zoveel beter voelt en functioneert. Onze manier van zorgverlening wordt erg gewaardeerd.

Als we bij bezoek binnen komen in de huiskamer, is de begroeting altijd hartelijk en wil iedere bewoner
wel een verhaal kwijt. Zoals Marijke over haar moeder, Jaap over PSV, Harry over GA Eagles enzovoort.
Vaak krijgen we ook desgevraagd te horen hoe het op dat moment met hen zelf gaat. Kortom, de
bewoners geven ons iets terug. Waardoor we een soort familie vormen.

Als je een wens zou mogen doen wat zou je dan wensen?
Na even denken…. Dat de Corona gauw voorbij is!!

Dat ik met net zoveel plezier en motivatie op deze plek mag blijven werken tot ik met pensioen ga!

Mijn grote wens is, dat alles zoveel mogelijk blijft behouden, zoals het nu is. Een goede sfeer en oog
voor elkaars belangen en wensen. In die zin zijn we ook blij met de opvolging van Herman en Gina
door Adrie, die dit concept direct heeft omarmd.
Een meer persoonlijke wens is, dat zus Sonja nog een aantal jaren mag genieten van de omgeving,
waar ze helemaal gelukkig is. De Klipper. Tenslotte: niet gevraagd maar wat ik graag benadruk:
begeleider van hoog tot laag ontzettend bedankt voor jullie inzet. Ik zeg vaak tegen derden dat jullie
geen beroep hebben maar een roeping!
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2019: een goed financieel jaar
Resultaten over 2019
De jaarrekening 2019 is opgesteld door KAB, Accountants en Belastingadviseurs.
De jaarrekening is in februari 2020 gecontroleerd door accountantskantoor
Verstegen. Het uiteindelijke resultaat komt uit op €100.204 positief, het resultaat van
2018 bedroeg €288.514 positief. Dit resultaat is in lijn met eerdere verwachtingen.
Halverwege het jaar was sprake van een positief resultaat van € 74.281 (resultaat 1e
half jaar 2019), echter de verwachting was dat door de uitbreiding van de Klipper met
de locaties ’t Reesink en de Leeuwerikstraat het resultaat enigszins getemperd zou
worden.
Opbrengsten
De Klipper Zorg levert zorg aan bewoners met een VPT-, MPT-, PGB- en WMO-indicatie. De opbrengsten zijn gestegen, o.a. door omzetting naar VPT en uitbreiding met de
komst van nieuwe bewoners. Daarnaast zijn er opbrengsten van dagbesteding.
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Ontwikkeling in de kosten
De personeelskosten zijn
voornamelijk gestegen door
uitbreiding, locaties
Leeuwerikstraat en ‘t Reesink.
De overige bedrijfskosten zijn
gestegen van € 614.039 naar
€ 754.619, voor een groot
gedeelte is deze stijging te
verklaren door hogere huurlasten
als gevolg van de uitbreiding
van DKZ met de 2 genoemde
locaties.

Ontwikkeling in kapitaallasten/
investeringen
In 2019 is geïnvesteerd in onder
andere vastgoed (’t Reesink). De
totale investeringen bedragen
€223.483. Conform afspraken
zou De Klipper Zorg een gedeelte
van de investeringen in de locatie ’t Reesink voor eigen rekening
nemen.

15

Solvabiliteit, liquiditeit en
liquiditeitsontwikkeling
Stichting ‘De Klipper Zorg’ heeft
een goede solvabiliteit. Op
basis van de verhouding totaal
vermogen/eigen vermogen
bedraagt de solvabiliteit 73,8%
(2018: 81,52%). De current ratio
alsmede de Quick ratio bedragen
4,40 (2018: 4,88).
Door het positieve resultaat is
het eigen vermogen toegenomen naar een uitzonderlijk hoge
waarde. Er is geen sprake van
financiering met lang vreemd
vermogen.

“Ik ben blij dat we
er allemaal zijn, we zijn
zo blij dat jij er ook bent”
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De Klipper Zorg van binnenuit gezien

Zelfstandige stichting
De Klipper Zorg is een zelfstandige dochterstichting van Trajectum.
DKZ heeft eigen statuten en een eigen financieel economisch beleid.
De Klipper Zorg is in 2013 ontstaan vanuit Trajectum, en heeft zich
in de afgelopen jaren in fasen losgekoppeld van de moederstichting.

De medewerker in 2019
Leeftijdsopbouw
Leeftijd

Aantal

Tot en met 24 jaar

Aantal fte

1

0,33

25 - 34 jaar

11

5,35

35 - 44 jaar

9

5,52

45 - 54 jaar

5

2,06

55 - 64 jaar

13

9,59

65 jaar en ouder

-

-

Totaal

43

22,85

Gemiddelde leeftijd: 41,25 jaar
(peildatum 31-12-2019).
De vrouw/man verdeling is
72 % vrouwen en 28% mannen.
De Klipper Zorg voert beleid om
meer mannelijke en jongere
medewerkers in dienst te
nemen. In 2019 zijn acht medewerkers aangenomen met een
beperkt dienstverband voor het
koken, individuele begeleiding,
dagbesteding, administratieve
ondersteuning en hulp bij
technische werkzaamheden.
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In- en uitstroom in 2019
Aantal medewerkers in dienst getreden:
Aantal medewerkers uit dienst getreden:

21
5

Verzuim
Het ziekteverzuimcijfer over 2019 bedraagt 2,95%.
Scholing en bijscholing
In 2019 hebben alle medewerkers scholing gevolgd op zorginhoudelijk gebied, en wel:
Training Relationeel Competentie Model door Dick van de Weerd;
Medicatietraining door Benu-apotheek;
Bedrijfshulpverlening door de firma Achterkamp;
Ontruimingsoefening door de firma Achterkamp samen met de bewoners;
Op individuele basis zijn er inhoudelijke en management scholingen gevolgd.

“Vanuit de basis kan het contact
gelegd worden naar de omgeving
en de samenleving”
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Inspraak, medezeggenschap,
vertrouwenspersoon, meldingen

Bewoners
Inspraak en medezeggenschap
In 2019 heeft op de Troelstralaan
maandelijks het huiskameroverleg
plaatsgevonden. Ook op de nieuwe
locaties is het huiskameroverleg van
start gegaan. Er wordt gevraagd om
advies en bewoners kunnen hier alles
inbrengen wat hen bezighoudt. Het
overleg wordt georganiseerd door
twee medewerkers en hiervan wordt
verslag gemaakt.

Vertrouwenspersoon en klachten
Hannie Kämink is cliёntvertrouwenspersoon (CVP) bij De Klipper Zorg.
Zij is aangesloten bij het LSR,
Landelijk Steunpunt Medezeggenschap. Het jaarverslag 2019 wordt
beknopt hieronder weergegeven:
De CVP heeft in 2019 driemaal een
bezoek gebracht aan de cliëntengroep.
De bezoeken vonden plaats tijdens de
koffie- en theemomenten.
In 2019 is er 6 keer een beroep gedaan
op de CVP. De kwesties werden met
de betreffende cliënten besproken
en op hun verzoek werd er contact
opgenomen met de manager of de
betreffende begeleider. Soms was het
ook voldoende dat de cliënten hun
verhaal konden vertellen en een luisterend oor hadden. De kwesties die zijn
besproken gingen over communicatie,
te weinig aandacht van begeleiding en
over betaling van voeding.
Ten opzichte van voorgaande jaren is
de CVP meer benaderd. Een duidelijk
aanwijsbare reden is hiervoor niet te

geven. Mogelijk kan enige onrust met
betrekking tot de wisseling van manager hier een rol in hebben gespeeld.
Om de bekendheid van de CVP te
vergroten hangen er flyers van de CVP
op de locaties ter informatie voor de
bewoners.
Ouders en verwanten
Inspraak en medezeggenschap
Op de Troelstralaan is jaarlijks in
oktober het overleg met ouders en
verwanten. Dit is een adviesgroep,
bestaande uit zeven personen, waaraan zaken worden voorgelegd, uitleg
wordt gegeven over processen en
advies wordt gevraagd over nieuwe
voornemens.
Dit overleg zal ook georganiseerd
gaan worden op de nieuwe locaties
Leeuwerikstaat en Reesinkhof.
De Klipper Zorg heeft een ‘open deur’
voor ouders en verwanten. Zij zijn
altijd welkom en kunnen altijd terecht
met hun opmerkingen, klachten, e.d.

“Kijk eens hoever
we zijn gekomen”
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Medewerkers
Inspraak en medezeggenschap
De Klipper Zorg organiseert maandelijks een
teambespreking waarin alle lopende zaken en
voornemens worden doorgenomen met de
medewerkers. Bij belangrijke onderwerpen wordt
iedere medewerker persoonlijk uitgenodigd om
zijn/haar advies te geven.
Vertrouwenspersoon en klachtencommissie
De Klipper Zorg heeft een overeenkomst met
Externe Vertrouwenspersonen.nl, in de persoon

Taken en bevoegdheden van de
extern vertrouwenspersoon zijn:
Preventie: geeft gevraagd en ongevraagd advies
aangaande ongewenste omgangsvormen;
Communicatie: zorgt voor eigen bekendheid door
kennismaking met team;
Opvang: aanspreekpunt voor alle medewerkers die een
klacht hebben op het gebied van ongewenste
omgangsvormen. Zorgt voor een vertrouwelijke,
toegankelijke en laagdrempelige mogelijkheid tot het
melden van ongewenst gedrag.
Interventie: begeleidt de melder bij te nemen stappen;
Nazorg: bewaakt dat adequate nazorg verleend wordt
en/of verleent zelf nazorg;
Rapportage: registreert de klachten en de afhandeling
daarvan.
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van Chiene Hulst. Zij is bedrijfsmaatschappelijk
werker en vertrouwenspersoon. Zij kan bij dreigende arbeidsconflicten, meldingen, e.d. direct
worden ingezet om de verbinding te leggen en
erger te voorkomen. In 2019 is er geen gebruik
gemaakt van haar diensten.
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Uitgangspunten van
het KlipperZorg-Model
In 2018 is het KlipperZorg-model ontwikkeld. Hierin is kort en
bondig weergegeven hoe er bij Stichting De Klipper Zorg wordt
gewerkt. Een belangrijk onderdeel van dit model zijn de uitgangspunten die hieronder zijn weergegeven.

24 uurs zorg

goedschalig

Het KlipperZorg-m
odel
stichting De Klippe
r Zorg

Dochterstichting van

Versie december 2018

Trajectum

Als basis van het KlipperZorg-model gaan wij er van uit:
1. Dat iedere locatie functioneert als een zelfstandige economische en administratieve eenheid
vallend onder De Klipper Zorg.
2. Dat kandidaten voor De Klipper Zorg vooral komen uit de Trajectum-organisatie en bij aanvang
worden gescreend op de begintermen van De
Klipper Zorg. Op het moment dat een bewoner de
eindtermen bereikt heeft, kan hij uitstromen naar
een ambulante woonvorm.
3. Dat wonen en zorg gescheiden zijn. Bewoners
hebben een Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst en een huurovereenkomst met De Klipper
Zorg, waarbij het wonen en de zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn.
4. Dat de begeleidingsmethodiek is gebaseerd op
het Relationeel Competentie Model (RCM), dat
uitgaat van:
a. begeleiding op basis van vertrouwen,
nabijheid en veiligheid,
b. een prettige woonomgeving en
c. een zinvolle dagbesteding, waarbij de wens
van de bewoner centraal staat.
5. Dat op iedere locatie dagelijks gekookt wordt
samen met de bewoners door iemand die
gewend is voor grotere groepen te koken en de
kwaliteit van de maaltijden kan garanderen.

dagbesteding in huis

6. Dat het appartementencomplex 15 tot 25 appartementen bevat voor zelfstandige bewoning, een
gemeenschappelijke woonkamer met keuken
heeft, een slaapdienstkamer annex badkamer,
kantoor, fietsenberging, tuin en een berging/
opslagruimte.
7. Dat de personele bezetting is afgestemd op de
zorgvraag van de bewoners en voldoet aan de
richtlijnen van het zorgkantoor en er een locatiecoördinator en administratieve ondersteuning
is. De gedragskundige, geestelijk verzorger en
huishoudelijk ondersteuner worden naar behoefte
ingehuurd.
8. Dat er meerdere soorten diensten zijn: de groepsdienst, individuele begeleiding en dagbesteding.
De groepsdienst garandeert de 24-uurs zorg in de
vorm van een vroege, late en slaapdienst. Daarnaast zetten we zoveel als mogelijk in op individuele begeleiding, afgestemd op de wens van de
bewoner en op de zorgdoelen.
9. Dat er op alle locaties dagbesteding georganiseerd wordt voor bewoners die om wat voor
reden dan ook overdag thuis zijn. De dagbesteding sluit met activiteiten aan op de behoefte en
mogelijkheden van de bewoners.
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Kwaliteit van de zorg
Sinds 2018 is De Klipper Zorg ISO
gecertificeerd. Dit certificaat is geldig
tot 4 juli 2021.
Incidenten en calamiteiten
In 2019 is 29 keer een Melding Incidenten Bewoners (MIB) ingevuld. Het
betrof 17 maal een medicatie, 9 keer
een agressie en 3 keer een zorgincident. Alle MIB meldingen zijn in de
teambesprekingen daaropvolgend
geëvalueerd.
Doel hiervan is de situaties te analyseren, afspraken en begeleiding
waar nodig bij te stellen, maar vooral
hiervan te leren. Waar liggen kansen,
dilemma’s en mogelijkheden om de
dienstverlening te verbeteren.
Onvrijwillige Zorg en Wet Zorg en
Dwang
Op De Klipper wonen bewoners op
vrijwillige basis. Er is geen sprake

van onvrijwillige zorg. Er kunnen wel
afspraken gemaakt worden met
bewoners over bijvoorbeeld de post,
geld pinnen, telefoongebruik, e.d.;
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en
dwang ingegaan. Het centrale uitgangspunt van deze wet is om samen
met bewoner, verwant, belangenbehartiger te zoeken naar oplossingen waarin zeggenschap en regie gewaarborgd
is. Een getrapt zorgmodel helpt om
daar waar dit speelt richting aan te geven: als het niet lukt om een vrijwillig
alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie het stappenplan Zorg en
Dwang doorlopen waarbij de situatie
goed wordt geanalyseerd en mogelijke
alternatieven in een multidisciplinair
team worden bekeken.
In 2019 hebben wij een start gemaakt
om de begeleiding en zorgplannen aan
te passen naar de wet zorg en dwang.
Dit zal in 2020 worden voortgezet.

CERTIFICAAT
Hiermee wordt verklaa
rd dat

het kwaliteitsmanageme
ntsysteem van

SSchhng De Klipper
Zorg

Troelstralaan 1
7204 LC Zutphen

en de tot de organisaae

behorende locaaes en

voldoet aan de norme
n zoals

ISO 9001:2015

eenheden

vastgelegd in

Het cerrﬁcaat is van
toepassing op de volgend
e accviteiten:
Het in een kleinschalige
seeng bieden van wonen
met begeleiding en dagbest
op de locaae voor cliënten
eding
met een verstandelijke
beperking

Dit cerrﬁcaat is geldig
tot: 4 juli 2021
Datum van uitgiie eerste
cerrﬁcaat: 4 juli 2018
Cerrﬁcaatnummer: 2017062
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Walvis Cerrﬁcaae
Johannes Bosboom
straat 39
3817 DP Amersfoort
www.walviscerrﬁcaae.nl

De audit is namens Walvis
Cerrﬁcaae
uitgevoerd onder leiding
van:

NEN-EN-ISO/IEC 17021:20
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“Je hoeft niet groot te zijn
om lief te hebben”

drs. R. Zwart

IRCA-gekwaliﬁceerd lead

auditor
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Enkele bijzonderheden in 2019
In januari is er op alle locaties een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor bewoners, familie
en verwanten.
Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd d.d. 21 januari 2019
In december 2018 heeft de inspectie een kennismakingsbezoek nieuwe zorgaanbieders
aangekondigd in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Tijdens dit bezoek is De Klipper Zorg getoetst op vijftien randvoorwaarden voor veilige en
goede zorg. De Klipper Zorg voldoet aan alle vijftien gestelde randvoorwaarden. Na afloop van het bezoek was de inspecteur uitermate tevreden
over De Klipper Zorg. Vervolgbezoek was niet nodig. De statistieken
laten zien dat er slechts in 5% van alle kennismakingsbezoeken
geen vervolgbezoek plaatsvindt.
10 februari, voor het eerst meedoen aan Gluren bij de buren,
met veel publiek en groot succes!
Maart n.a.v. BHV-cursus evacuatiematrassen aangeschaft
voor trappen.
Artikel in de Klik, maandblad voor medewerkers in de
verstandelijke gehandicaptenzorg
In april is er een artikel in de Klik verschijnen naar aanleiding
van een interview met Herman Reinders. Het artikel ging over
de zorg en dienstverlening van De Klipper Zorg.
Uitbreiding door 3e appartement Alberdastraat.
3 groepen op bewonersvakantie. Naar Limburg en Drenthe.
Donderdag 1 augustus Jolande 40 jaar in dienst, 30 augustus gezellig
etentje voor bewoners en collega’s bij de Haarbroekse theetuin.
In augustus is er een Risico-inventarisatie uitgevoerd.
Enkele kleine verbeterpunten zijn uitgevoerd en er is een RIE-functionaris aangesteld.
Contacten wethouder en beleidsmedewerkers gemeente Zutphen.
In januari is een werkbezoek met wethouder en beleidsmedewerkers Zorg van de gemeente
Zutphen. In september is er een bewonersdelegatie in gesprek geweest met de wethouder
Mathijs van de Broeke over het wonen in het Waterkwartier.
15 sept Adrie in dienst, Herman tot dec voor 16 uur werkzaam, zal zich vooral bezighouden
met bouwprojecten.
Werving nieuwe medewerkers
In het najaar van 2019 is er een grote werving geweest om nieuwe teamleden te werven voor
de drie locaties. We kregen bijna 90 serieuze sollicitatiebrieven. De Klipper Zorg ligt nog goed
in de arbeidsmarkt. We hebben uit de kandidaten goede mensen kunnen selecteren die met
de kennis en ervaring die zij hebben een mooie aanvulling zijn voor de teams van De Klipper
Zorg. We hebben op basis van belangstelling, kennis, ervaring, nieuwe en oud dienstverband
een nieuwe mix van de teams gemaakt.
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Maureen Brouwer is onze nieuwe psychiater, zij werkt op consultbasis voor
De Klipper Zorg.
Oktober overname Leeuwerikstraat. De Klipper Zorg heeft deze locatie overgenomen om daar het
KlipperZorg-model te introduceren en bewoners daar de goedschalige zorg waar wij voor staan te
laten ervaren. De veiligheid in wonen en leven, plus nabijheid van begeleiding heeft in de voorgaande periode flink onderdruk gestaan. De locatie zal ingericht worden naar het KlipperZorg-model.
De Klipper Zorg zal hierin in samenwerking met de woningbouwcoöperatie Ieder1 een flinke
investering voor haar rekening nemen. In 2020 zal dit verder ontwikkeld en vorm gaan krijgen.
Start locatie ’t Reesink op Noorderhaven
In september 2018 is de bouw gestart van 17 appartementen. Deze is in november 2019 afgerond.
Er waren erg veel aanmeldingen voor ’t Reesink. Hier zijn in het voortraject door de GZ-psycholoog,
begeleiding met bewoners en verwanten gesprekken gevoerd. Op basis hiervan zijn bewoners
vanaf 6 december stapsgewijs het ‘t Reesink binnen gekomen.
December afscheid Herman en Gina

“Dagbesteding in huis
draagt bij aan de sfeer”
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Focus op 2020
Realisatie keuken en dagbestedingruimte aan Leeuwerikstraat
Opening Reesink en heropening Leeuwerikstraat
Trainen van RCM voor alle medewerkers op de drie locaties
Uitvoering van de wet zorg en dwang
Starten familieraden op Leeuwerikstraat en ’t Reesink
Opening activiteitenruimte ‘t Reesink
Oplevering fietsberging ‘t Reesink
Versterken van contacten in de buurt van de Leeuwerikstraat en ‘t Reesink
Organiseren van een Klipper Personeel Feest
Aanschaf bus Leeuwerikstraat
Aanschaf personenauto voor ‘t Reesink
Vormgeving van digitale contact tussen bewoners en verwanten
Personeelsformatie op de locaties optimaliseren naar zorg/begeleidingsvraag van bewoners
Medezeggenschap d.m.v. werk- en ontwikkelgroepen vanuit de locaties
De zorg en dienstverlening na de Coronacrisis
Website vernieuwen
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Toekomst De Klipper Zorg
De uitbreiding die in 2019 heeft plaatsgevonden op bewoners-, verwantenen medewerkersniveau richting geven en zeggenschap op locatieniveau
organiseren. Deze elementen zullen vorm en richting geven aan de ontwikkeling van De Klipper Zorg. De administratieve en financiële inrichting van de
Klipper Zorg zal op locatieniveau worden ingericht. De zelfstandige status
van De Klipper Zorg consolideren. Trajectum is sterk in het ondersteunen
en behandelen van SGLVG mensen. Op het moment dat de behandeling is
afgerond kunnen mensen een vervolgstap maken in hun leven.
De Klipper Zorg is sterk in het bieden van woonondersteuning. Rond deze
ontwikkeling zijn er verschillende gesprekken geweest tussen De Klipper
Zorg en Trajectum met als doel locaties onder te brengen bij De Klipper
Zorg. Dit heeft ertoe geleid dat op 1 oktober 2019 de locatie de Leeuwerikstraat is overgenomen door De Klipper Zorg.
Begin 2020 zal er een grote verbouwing plaatsvinden. De zorg en dienstverlening zal opgezet en ingericht worden op basis van 24 uurs WLZ-indicatie.
Dit zal stapsgewijs doorgevoerd worden.
In de komende jaren zullen we onderzoeken of huidige positie gehandhaafd
zal worden of groei tot de mogelijkheden hoort, met als doel zoveel mogelijk
mensen te laten genieten en bedienen van het KlipperZorg-model.
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