Organisatieontwikkeling

Blijvend verbeteren
Waar staan we nu?
We zijn en blijven een kleine, eigenwijze
organisatie, maar staan open voor elke
verbetering. Daar zijn we alert op. Onze
huidige situatie is een goede basis om
komende jaren te werken aan continuïteit
en doorontwikkeling. Om te voldoen aan
de groeiende eisen en expertise werken
we graag en veel samen met Syndion,
STMR, Mariënwaerdt, Cello, ’s Heeren Loo
en andere (zorg)organisaties. De komende
jaren blijven we ons netwerk intensiveren
en uitbreiden. Altijd ten dienste van de
cliënt en de kwaliteit van zorg! Wat van
waarde is blijft behouden en vertrouwen
is een groot goed.

Waar gaan we verder aan werken?

•
•

ICT heeft steeds meer invloed op het leven van cliënten en
(de organisatie van) de dienstverlening. We werken aan
vereenvoudiging van administratieve handelingen en borgen
de veiligheid van mensen en processen.
We hebben goede hoop dat de cliëntvolgende financiering er definitief
komt. Hiermee krijgen cliënten immers optimale keuzevrijheid.
Vanuit een solide financiële positie investeren we in nieuwe
zorgvormen, woonlocaties en verbetering van ICT.

We hebben al leuke contacten met andere
gebruikers, zoals de Kringloopwinkel.
Zo kunnen onze cliënten straks hier en daar
een handje helpen. Onze ruimte in Pand
9 krijgt een nieuwe eigen naam; natuurlijk
denken de cliënten daarover mee.
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Binnen de nieuwe zorgwetgeving hebben we onze cliënten
en medewerkers continuïteit kunnen bieden.
De helft van de verblijfscliënten verhuisde naar een nieuw,
ruim eigen appartement.
Cliënten waarderen de ondersteuning, zorg en dienstverlening
met een 8,6.
Medewerkers geven Prezzent een 7,3 (0,4 hoger dan in 2013).
Een goede relatie met de financiers.
Een goede verhouding met de belangrijkste gemeenten in
Rivierenland; het gevraagde deel van het Wmo-budget wordt
Prezzent gegund.
Een solide financiële positie; we anticipeerden op de
bezuinigingen en bouwden de benodigde reserves op.

•
•
•
•

•

Totstandkoming
Meerjarenplan 2017-2021
Sinds begin 2016 zijn er vele gesprekken gevoerd over de actuele
situatie van Prezzent en de vorderingen van de afgelopen jaren.
Steeds met de blik op de toekomst: wat is er nodig om onze
cliënten ook in 2021 goede zorg en ondersteuning te bieden?
We spraken met cliënten en verwanten in de locatieraden en in
de centrale cliëntenraad, met medewerkers, gedragsdeskundigen,
sleutelpersonen en cultuurdragers in Rivierenland en met de
toezichthouders.
De teamleiders waren de dragers van dit proces. Bijeenkomsten
over kwaliteit en ICT voedden en inspireerden hen. De waarde
van al deze gesprekken is groot, het toonde de betrokkenheid van
iedereen bij de verdere ontwikkeling van Prezzent. De resultaten van
deze gesprekken en discussies zijn vastgelegd in het meerjarenplan.
Vanzelfsprekend blijven we steeds in gesprek tijdens de uitvoering
van onze ambities. Dit plan is slechts de richting, om het in de
praktijk te laten slagen blijft ieders inzet en betrokkenheid nodig.

De verhuizing is op 3 maart en de feestelijke
opening op 6 april.
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Resultaten Meerjarenplan
2014-2016
•

•

Werk & Dagbesteding
Zaltbommel naar Pand 9
Na 4 jaar Het Winkeltje en De Grote Aak
gaat Werk & Dagbesteding Zaltbommel
verhuizen naar Pand 9. Dat betekent meer
leven in de brouwerij! In het voormalige LTS
schoolgebouw aan de Van Heemstraweg
West vind je werkruimtes, kantoren en
ateliers van maatschappelijke organisaties,
creatievelingen en kunstenaars. Prezzent
heeft hier een mooie, grote ruimte gehuurd.
We gaan er activiteiten organiseren zoals
schilderen en houtbewerking, en we
knappen de keuken op zodat er gekookt
en gebakken kan worden.

juíst nu
Samenvatting Meerjarenplan 2017-2021
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Op De Zorgimkerij
in Beesd kraakt
Maja walnoten .

Lekker en gezond!

Prezzent
Nieuwe Tijningen 1
5301 DA Zaltbommel
Postbus 72
5300 AB Zaltbommel
Telefoon 0418 - 680200
Fax 0418 - 680202
E-mail info@prezzent.nl

www.prezzent.nl

Drie jaar geleden ontving u voor het
eerst Prezzent Juist Nu, ontstaan uit het
meerjarenplan 2014-2016. Elk halfjaar
lieten we zien hoe onze ambities tot
leven kwamen. Nu, aan het eind van die
periode, is het tijd om opnieuw vooruit
te kijken.
Met gepaste trots presenteren wij
ons nieuwe meerjarenplan 2017-2021:
Prezzent Eigentijds & Eigenwijs. Die trots
zit ‘m zeker in de manier waarop de
plannen tot stand zijn gekomen.
Samen met cliënten, ouders en

januari 2017

verwanten, medewerkers en relaties
keken we open en eerlijk naar wat er
speelt, binnen en buiten onze organisatie.
Naar wat er goed gaat en wat beter kan.
Het leidde tot een breed gedragen plan
voor de komende vijf jaar.
Als het goed is, herkent ook ú zich erin.
Laat het ons weten, we zijn benieuwd!
Marc Hesen
Bestuurder

Cliënten

Medewerkers

Geworteld in de regio

Hier kom ik tot mijn recht

Professioneel en plezierig

Met Prezzent meer Rivierenland

Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

Onze cliënten regelen steeds meer hun
eigen leven. Ze hebben meer regie en
zeggenschap. Zo dachten zij enthousiast
en kritisch mee over dit meerjarenplan,
en is een sollicitatieprocedure zonder
cliënten inmiddels ondenkbaar. De
relatie met de begeleiding noemen zij
opener en met nog meer respect voor
ieders eigenheid dan een aantal jaren
geleden. De begeleiding luistert goed
en is flexibel. Elke cliënt heeft zijn of haar
eigen werkdoelen en hier leer je veel
van, zo zeggen zij. Cliënten vinden het
prettig dat zij een persoonlijk begeleider
hebben en dat er minder invalkrachten
zijn. De meeste verblijfscliënten hebben
een appartement met eigen woonkamer,
slaapkamer en sanitair. Onze cliënten
voelen zich onderdeel van Prezzent en
nemen steeds vaker zelf het initiatief.
Een prachtig voorbeeld is hun eigen
nieuwsblad ‘Het lopend vuurtje’.

De waardering van de cliënten en
verwanten is een groot compliment aan
de medewerkers. Zij zijn er, van hun kant,
trots op dat Prezzent daadwerkelijk werkt
en denkt vanuit de vragen van de cliënt.
De medewerkers spreken van een
wij-gevoel. Zij waarderen het dat er ruimte
is voor professionalisering en deskundigheidsbevordering. Zo hebben alle
medewerkers zich intussen bekwaamd in
de methode oplossingsgericht werken.
Hiermee kunnen zij cliënten beter
ondersteunen om stapsgewijs hun
wensen en doelen te realiseren. Het
werken met aandachtsfunctionarissen
wordt als een verrijking gezien; een groep
collega’s schoolt en verdiept zich in een
inhoudelijk thema en deelt deze kennis
met anderen. Medewerkers zijn daarnaast
tevreden over de korte lijnen, continuïteit
en financiële stabiliteit. De landelijke
bezuinigingen zijn ‘geruisloos’ verwerkt.

Prezzent is ‘van Rivierenland’. Medewerkers
en cliënten wonen en werken veelal in
deze regio en voelen zich er thuis. Daarom
draagt Prezzent graag bij aan de sociale
voorzieningen en het leefklimaat in de
Rivierenlandse dorpskernen en steden.
Dit doen we bijvoorbeeld bij kinder
boerderij De Heuvel in Culemborg, die
anders gesloten had moeten worden.
Of de kooklessen voor cliënten in wijkcentrum De Salaamander in Culemborg;
vanuit de gemeente is de vraag gekomen
om hier ook andere inwoners bij te
betrekken. Ook in Geldermalsen
ontwikkelen we nieuwe initiatieven,
onder meer samen met Landgoed
Heerlijkheid Mariënwaerdt.
Prezzent is bij de meeste maatschappe
lijke organisaties in de regio bekend als
een betrouwbare partner die altijd
openstaat voor samenwerking. Een mooi
fundament om verder op te bouwen.

Waar gaan we verder aan werken?
Drastische veranderingen zijn gelukkig niet nodig, vinden de cliënten,
maar natuurlijk zijn er verbeterpunten.
•
Het ondersteuningsplan, dat we bij Prezzent de samenwerkings
overeenkomst noemen, wordt meer levend en actueel. Met uitleg van
de begeleiding, in begrijpelijke taal en met gebruik van pictogrammen.
•
Een eigen appartement heeft veel voordelen, toch missen sommigen
de gezelligheid van het ‘samenwonen’. We gaan extra aandacht
besteden aan groepsmomenten en activiteiten.
•
We werken aan voorzieningen waardoor cliënten zo lang mogelijk in
hun woning kunnen blijven wonen.
•
We geven snel(ler) duidelijkheid over het oplossen van problemen en
communiceren tijdig bij personeelswisselingen.
•
We werken aan betere ICT-mogelijkheden voor iedereen.

Waar gaan we verder aan werken?
De medewerkers willen, vrijwel unaniem, door op de ingeslagen weg.
Verbeterpunten zijn:
•
Aandacht voor de balans tussen werk en privé. Een werkgroep is aan
de slag gegaan met ‘gezond roosteren’ en we hebben samen met
Syndion een flexpool opgezet.
•
Minder administratieve druk en betere ICT-ondersteuning, bijvoorbeeld
via doorontwikkeling van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).
•
We bekijken hoe onze (ouder wordende) medewerkers zo lang
mogelijk met een frisse benadering en een acceptabele fysieke
belasting hun werk kunnen blijven doen. Tegelijkertijd willen we graag
jongeren aantrekken.
•
We ontwikkelen beleid voor het behouden en aantrekken van
vrijwilligers.
•
Meer mogelijkheden voor werk en dagbesteding.

Waar gaan we verder aan werken?
We willen nog meer waarde toevoegen aan Rivierenland. Betekenis hebben
voor de gemeenten en gemeenschappen. Niet alleen ter ondersteuning
van onze eigen cliënten, maar voor alle mensen in deze regio. Ons doel
is dat mensen met een beperking Rivierenland niet hoeven te verlaten.
Daarvoor
•
sluiten we nog meer aan bij gemeentelijke plannen en
ontwikkelagenda’s. Hierin willen we ook initiatiefnemer zijn;
•
dragen we actief bij aan lokale initiatieven voor kwetsbare mensen;
•
staan we open voor nieuwe dienstverlening en ondersteuning, zodat
mensen (zeker ook jongvolwassenen) in de buurt kunnen blijven
wonen van hun ouders, familie en vrienden. Bijvoorbeeld in een
gezinshuis of kangoeroewoning.

Gezond en fit

De Zorgapp: nog meer tijd voor de cliënt

Verwennerij op De Lingeborgh

Nu steeds meer cliënten een eigen
appartement hebben, koken zij geregeld
zelf of samen met andere bewoners. Dan is
het extra belangrijk om gezonde keuzes te
maken. Daar ondersteunen wij hen natuurlijk
bij. Zo zijn we op woonlocatie Willem de
Zwijger gestart met het project ‘Gezonde
leefstijl en gezonde voeding’. In verschillende
bijeenkomsten krijgen de bewoners
informatie over bijvoorbeeld de Schijf van
Vijf, wat de verschillende productgroepen
zijn en hoe je ze combineert voor een
gezonde en lekkere maaltijd.

Begeleiders besteden hun tijd heel
wat liever aan onze cliënten, dan aan
administratieve werkzaamheden.
De Zorgapp helpt daarbij. De app,
ontwikkeld door CareConnections,
gaat de cliëntrapportages aanzienlijk
vereenvoudigen. Hiermee kunnen de
cliënt en medewerker samen, bij de
cliënt thuis, snel en makkelijk afspraken
en ontwikkelingen bijhouden, denk aan
werkdoelen en medische zaken.

Elk jaar nodigen leerlingen van
De Lingeborgh in Geldermalsen onze
cliënten uit voor een heerlijke verwendag.
Dat laten zij zich geen twee keer zeggen;
dit jaar was er zelfs een wachtlijst! Dus
bleven de mannen thuis – zij zijn een
andere keer welkom – en lieten twintig
dames zich in de watten leggen. Na de
koffie met zelfgemaakte cupcakes, was er
een rondleiding door de
school. Vervolgens een
heerlijke gezonde lunch en
toen mochten de dames
plaatsnemen in de stoelen.
Zij werden mooi opgemaakt,
de haren gekapt en de nagels
verzorgd. “Helemaal blij en
opgetut gingen we weer
naar huis”, aldus een tevreden
deelneemster.

Ook is er aandacht voor het veilig kopen,
bereiden en bewaren van voedsel. De
bewoners zijn enthousiaster en bewuster
bezig met boodschappen en voeding. Zo
staan er steeds vaker vis, volkorenbrood,
fruit en gezonde snacks op tafel.
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Op woonlocatie De Kalenberg testten
de medewerkers en cliënten samen de
Zorgapp. De eerste bevindingen zijn
positief. De app werkt erg makkelijk en
bespaart veel tijd; je ziet in een oogopslag
wat er over wie en wanneer gerapporteerd
is. Na een paar kleine aanpassingen, kan
iedereen hiermee in 2017 aan de slag.
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