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Inleiding

U leest het Kwaliteitsplan van Het Andere Wonen De Compagnie. Hoewel wij van mening
zijn dat we kwaliteit moet leveren in plaats van beschrijven, willen we ons toch kort
verantwoorden voor onze kwaliteit van zorg en welzijn.

Vanuit onze visie staat het welzijn van de bewoner en hun naasten centraal. In onze
kleinschalige setting van 16 appartementen voor mensen met een cognitieve beperking, met
of zonder partner, richten we ons leven in als één heel groot gezin.
Voor ons betekent dit: je kent elkaar door en door. Je weet wat iemand fijn vindt, leuk vindt
om te doen, lekker vindt om te eten en op welke zij je het beste slaapt.

Net zoals in elk gezin, vinden er veranderingen, groei en ontwikkelingen plaats. We kunnen
die factoren niet vermijden, maar moeten hierop inspelen. Dat betekent dat we dagelijks met
een frisse blik naar het welzijn van onze bewoners kijken en hun lichamelijke conditie en
mogelijkheden hierin meenemen. Laten doen wat ze kunnen, ondersteunen waar nodig.

Dat is onze visie op kwaliteit leveren, waarbij we toch zullen aansluiten bij de geldende
kwaliteitsregels. Soms zullen we daarom benoemen waarom we dingen “ANDERS” doen
dan van een instelling/zorgverlener verwacht wordt. Daar waar onze uitleg niet voldoende is,
zijn we graag bereid e.e.a. toe te lichten.

We wensen jullie veel leesplezier met ons plan om de kwaliteit van zorg en welzijn telkens
op een nog hoger niveau te brengen.

Laurens en Marianne Pelk

‘s-Hertogenbosch, december 2021
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Profiel van de organisatie

Het Andere Wonen De Compagnie is gesitueerd in een hoekje van een senioren
appartementencomplex van woningbouwvereniging Zayaz. Door de wijze waarop de
appartementen geclusterd zijn, ontstaat er als het ware een “oud hofje”. De parkeerplaatsen
op het binnenterrein hebben plaatsgemaakt voor een prachtige (belevings)binnentuin.
Het Andere Wonen de Compagnie beschikt over 20 appartementen. Zestien voor bewoners,
twee als ontmoetingsruimtes/huiskamers. Verder is er een appartement voor het
ondernemerspaar (24/7 inwonend) en een appartement voor kantoor, opslag en domotica.

Elk appartement is een zelfstandig appartement met woonkamer/keuken, twee slaapkamers,
badkamer, bezoekerstoilet en een grote bijkeuken/berging. Op de begane grond beschikken
de appartementen over een eigen afgesloten tuin(tje). Op de eerste verdieping beschikken
ze over een ruim balkon.
Het complex ligt in de wijk “de Kruiskamp” in Den Bosch. Op loopafstand bevindt zich een
groot overdekt winkelcentrum, de “Helftheuvel”.

Onze visie

We bieden een therapeutisch milieu voor mensen met cognitieve stoornissen (= problemen
met denken, plannen, organiseren, onthouden e.d). In de praktijk zijn dit bewoners met een
of andere vorm van dementie. De ernst ervan kan wisselend zijn en daarom is het nodig om
maatwerk te leveren.

Onze werkwijze is anders dan gebruikelijk is in instellingen. Bij ons staat de bewoner echt
centraal. Deze heeft zoveel als mogelijk nog de regie over het eigen leven. Wij vullen aan en
ondersteunen hen bij het dagelijks leven. Pas in laatste instantie nemen we het over als de
bewoner het niet meer kan.

Wij kijken heel goed naar de behoefte(s), wensen, interesses, vaardigheden, etc. (dit door
navraag te doen en uitvoeren van observaties). Dit vraagt een investering die noodzakelijk is
en zich later zal terugbetalen. Hiermee scheppen we ook een goede vertrouwensband.
Mensen met dementie zijn namelijk gebaat bij een goed persoonlijk contact, dit stimuleert de
(nieuwe) hechting en is zeer waardevol wanneer ze verder zijn in hun dementieproces (het
verstand verdwijnt maar het gevoel blijft lang bestaan).

In ons handelen doen wij zoveel mogelijk
een beroep op zaken die nog bestaan in het
lange-termijn-geheugen. Vaak heeft men
alleen een hint/aanwijzing nodig om ‘oude’
concepten op te halen. Daarvoor is het ook
nodig de achtergronden van een bewoner
goed te kennen.

In ons handelen en houding proberen we
zoveel mogelijk stress te vermijden. Stress
leidt tot onrust, onzekerheid, angst, en/of
probleemgedrag. Ook een teveel of een
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tekort aan prikkels kan leiden tot stress. Een juiste inschatting wat iemand aankan is
noodzakelijk. Soms moet dit proefondervindelijk worden vastgesteld. Realiseer je dat het
energieniveau en de mate van zich kunnen aanpassen sterk is verminderd. Hier moet
terdege rekening mee worden gehouden. Lawaai en onrust moeten altijd zoveel mogelijk
worden vermeden. Dit zijn sterke negatieve-prikkels. Complimentjes en aanmoedigingen zijn
juist sterke positieve-prikkels.

We streven naar een goed BIO ritme (= het ritme
dat de mens van nature heeft) om een juiste balans
te creëren tussen rust en activiteit. Daarom is het
doen van activiteiten net zo belangrijk als een
goede lichamelijke verzorging.

Het eerder genoemde therapeutisch milieu bestaat
uit;
- het levende milieu; planten/dieren/mensen
- het dode milieu; inrichting van verblijfsruimten,

de woonsituatie.

Hoe beter dit op elkaar is afgestemd en is geoptimaliseerd, hoe gelukkiger het is voor de
mens om daarin te leven. Het zal ook het beste uit hem halen. De redenering werkt ook
omgekeerd! We zijn terughoudend in het gebruik van (onrust)medicatie. Dit alleen als laatste
redmiddel of als lichte ondersteuning. Liever maken we gebruik van diverse alternatieven
zoals massage, magnetisme en natuurlijke preparaten als honing, anijs en melatonine
tabletjes.

Wat betekent dit voor ons?
- De bewoner met dementie blijven zien als een volwaardig persoon en vooral kijken naar

wat deze nog wel kan i.p.v wat deze niet meer kan.
- Thuis is echt thuis.
- Betaalbaar voor iedereen.
- Investeren in de relatie met de bewoner en zijn familie.
- Hanteren van een rustige, geduldige, ontdekkende, empathische basishouding.
- Creëren van een therapeutisch milieu  waarin rust en harmonie de boventoon voeren!
- Alert zijn op (non)verbale signalen en de boodschap achter de boodschap zoeken.
- Zoveel mogelijk de regie bij de bewoner laten.
- De zelfredzaamheid en zelfstandigheid stimuleren door tijdig de juiste hints/aanwijzingen

te geven.
- Aandacht hebben voor structuur (schept veiligheid en duidelijkheid).
- Aandacht hebben voor passende activiteiten (goed voor het BIOritme en voorkoming van

verveling).
- Investeren in het verder bekwamen in begeleidingsvaardigheden en deskundigheid m.b.t.

dementie(zorg).
- Zorg dragen voor een goede en rustige onderlinge communicatie.
- Tijdig veranderingen en bijzonderheden die zich voordoen in de zorg op de juiste plaats

melden/doorgeven.
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Besturingsfilosofie

Het Andere Wonen De Compagnie is de eerste vestiging van de Franchiseformule “Het
Andere Wonen”. Het is volledig eigendom van Laurens en Marianne Pelk, de “directie”.
Beide zijn zij verpleegkundigen (niveau 5) met jarenlange werkervaring in diverse settingen
en functies. Naast hen, bestaat het management uit Renée Pelk, dochter van het
ondernemersechtpaar, die een bedrijfskundige achtergrond heeft. Intern wordt zij “manusje
van alles” genoemd en volgt nu de HBO-V.

Laurens en Marianne werken dagelijks mee, zo ontstaan er zeer korte lijnen, zijn zij direct
aanspreekbaar en altijd op de hoogte van het wel en wee van de bewoners en
medewerkers. Er wordt veel waarde gehecht aan kennis en inzichten rondom dementiezorg.
Hiervoor wordt veel kennis uitgewisseld en geschoold op de werkvloer. We beschouwen
dementiezorg als specialisme. Het Andere Wonen de Compagnie is tevens leerbedrijf.

Elke twee weken vindt er of een werkoverleg, of een casuïstiekbespreking plaats volgens
een vooraf vastgestelde agenda. Hiermee wordt de kwaliteit besproken en de kennis over en
rondom bewoners bijgehouden, c.q. ontwikkeld. Van alle bijeenkomsten wordt een verslag
gemaakt en gedeeld via het zorgdossier.

Doelgroep

Het Andere Wonen De Compagnie is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen/
dementie, die zelfstandig willen blijven wonen in de wijk, maar wel 24/7 aanspraak op zorg,
begeleiding en toezicht willen maken. Er wordt levensbestendige zorg geleverd. Om te
wonen is een minimale indicatie (ZZP4) vereist.

Partners kunnen samenwonen, mits één van hen een indicatie heeft. Bij overlijden van de
bewoner met indicatie, wordt bemiddeld voor woonruimte in de rest van het
appartementencomplex samen met de woningbouwvereniging Zayaz. Hiervoor krijgt men
drie maanden de tijd.

De Compagnie is een open setting. Samen met bewoner en
naasten wordt het gesprek opengehouden op welke manier
hier telkens weer veilig invulling aan gegeven wordt:
maximale regie en vrijheid waar mogelijk.

Alle bewoners wonen zelfstandig. Dit betekent dat thuis,
echt thuis is. Ze zijn dan ook verantwoordelijk voor hun
eigen inrichting, verzekeringen, g/w/l en internet/tv. Zij of
hun naasten regelen alles rondom het huren van het
appartement. Vanuit de indicatie/zorgprofiel wordt een PGB
(Persoonsgebonden Budget) aangevraagd, dat voor de
zorgkosten beschikbaar gesteld wordt. Over verdere
services (maaltijden, wassen e.a.) worden met bewoner en
naasten aparte afspraken gemaakt. Uitgangspunt voor het
wonen, zorg en services bij de Compagnie blijft, dat het betaalbaar moet zijn voor bewoners
met enkel AOW en een klein pensioen.
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Per 31-12-2021 wonen er 18 bewoners bij Het Andere Wonen De Compagnie. De jongste is
65, de oudste 91. Op peildatum wonen drie bewoners met ZZP4, dertien bewoners met een
ZZP5 en twee bewoners met een ZZP7.

Samenstelling team

Het team van Het Andere Wonen De Compagnie is Liefdevol, Betrokken, Deskundig en
Collegiaal. Ze zijn op de hoogte van elkaars Kennis en Kunde. Hierdoor weten zij elkaar te
vinden waar nodig en ondersteunen en gebruiken elkaars kwaliteiten om nog betere Zorg en
Welzijn te leveren.

Omdat Het Andere WonenDe Compagnie ervoor gekozen heeft om een platte organisatie te
zijn, zijn er weinig hiërarchische verschillen. Elke medewerker is naast zijn eigen
deskundigheid tevens begeleider. Omdat we vinden dat mensen door herkenbare personen
benaderd moeten worden, is het minimum aantal contracturen per week op 24 gesteld.

Aantallen medewerkers

Het Andere Wonen De Compagnie heeft 30 medewerkers in vaste dienst. Twee hiervan zijn
aangesteld als huishoudelijke hulp/begeleider. De rest is allemaal werkzaam als
zorgmedewerker/begeleider. Daarnaast zijn er op peildatum 1-8-2021 nog twee vrijwilligers
actief voor minimaal 10 dagdelen per maand. Niet meegerekend in deze aantallen is het
ondernemersechtpaar, dat elke dag meewerkt en beschikbaar is voor opschaling van de
zorg tijdens alle diensten.

Invulling diensten

Het Andere Wonen De Compagnie werkt in dag-, avond- en nachtdienst. Er is gekozen voor
overlap van deze diensten om zorg te dragen voor een goede overdracht.

De Compagnie kent de volgende diensten:
7.00-15.00 uur
8.00-16.00 uur
14.30-22-30 uur
15.00-23.00 uur
15.30-23.30 uur
23.15-7.15 uur

De nachtdienst is een actieve dienst. Zoals
gezegd is er altijd back-up mogelijk door het
ondernemersechtpaar.

In de ochtend starten er altijd minimaal 4 medewerkers zorg en minimaal 1 medewerker
huishoudelijke dienst. Eén van de zorgondernemers is altijd aanwezig tijdens de overdracht
van nacht naar dag. De avonddienst bestaat uit minimaal 4 medewerkers zorg en dagelijks
een vrijwilliger tijdens de warme maaltijd.
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Het welzijn van de bewoners staat voorop.
Iedereen draagt hieraan bij. Het team kent
alle bewoners en naasten door en door.
Ze zijn allemaal op de hoogte van
specifieke zorgvragen/levensverhalen en
zijn hierdoor in staat om het leefplezier
van de bewoner positief te stimuleren.

Binnen het team zijn aandachtsvelden
gecreëerd. Deze sluiten aan bij kennis en
mogelijkheden van medewerkers.
Voorbeelden hiervan zijn: miMakker,
bloemschikken, gymnastiek e.a.

Opleidingsniveau medewerkers

Bij Het Andere Wonen De Compagnie werken medewerkers op niveau van geen opleiding,
helpende tot en met verpleegkundige niveau 6. De verdeling van de opleidingen is
vastgelegd in het salarissysteem.

Deskundigheidsbevordering

Motto van Het Andere Wonen De Compagnie: Je kunt dagelijks leren! Leren is een
basisbegrip binnen onze organisatie. Elk jaar wordt er een planning gemaakt voor scholing
en deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Doel is om enerzijds medewerkers
bevoegd en bekwaam te houden, anderzijds om kennis te verbreden en verdiepen. Hierbij
mogen medewerkers ook aangeven waar zij behoefte aan hebben.

Basisonderdelen voor scholing zijn;
- Elke medewerker wordt getraind in de visie van Het Andere Wonen De Compagnie. Deze

visie vormt tevens de basis voor medewerkerstevredenheidsonderzoek, maar ook voor
het functioneringsgesprek.

- Kennis over dementie. Het begrijpen van en omgaan met bewoners met dementie.
Bejegening van bewoners met verschillende soorten dementie

- Alle medewerkers worden intern geschoold in het medicatieprotocol zoals dat gehanteerd
wordt bij Het Andere Wonen De Compagnie.

- Casuïstiek besprekingen waarin de zorg en het welzijn rondom een bewoner centraal
staan en worden toegelicht. Roulerend worden deze uitgewerkt door medewerkers
(ongeacht niveau).

- Zorginhoudelijke scholingen zoals tiltechnieken, transfertechnieken, stomazorg,
wondzorg, zwachtelen, mondzorg e.a.

- Deelname aan congressen waarvan onderwerpen aansluiten bij de doelgroep en het
concept (geen uitzonderingen, alle medewerkers gaan naar congressen).

- Behouden van EHBO certificaat.
- Nascholing miMakker.
- Infectiepreventie en HACCP.
- Elke medewerker wordt gevraagd onderwerpen voor scholing aan te dragen die spelen

binnen het team.
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Van de gevolgde scholingen wordt een overzicht bijgehouden ter verantwoording.

Goed werkgeverschap

Er is weinig verloop van medewerkers bij Het Andere Wonen De
Compagnie. In 2021 is één medewerker uit dienst getreden. Twee
nieuwe medewerkers zijn aangesteld.

Nieuwe medewerkers ontvangen een contract voor bepaalde tijd
van één jaar. Doel is om dit na dit jaar om te zetten naar een
contract voor onbepaalde tijd als er voldoende basis is voor een
goede verdere samenwerking op basis van de visie van Het
Andere Wonen De Compagnie. Hiermee heeft inmiddels ruim
93% van de medewerkers een vaste aanstelling.

Kwaliteit

Zoals in de inleiding al gezegd is, zijn wij van mening dat we kwaliteit moeten leveren.
Kwaliteit berust bij ons op 3 pijlers.

Kwaliteit van zorg
- Doelstelling: >85% van de PGB-gelden dient daadwerkelijk aan salarissen te worden

uitgekeerd.
- Doelstelling: minimaal 0,8 FTE per bewoner.
- Doelstelling: minimaal 8,0 als beoordeling uit tevredenheidsonderzoek bewoners.
- Doelstelling: medewerkers kennen de bewoner, zetten deze centraal en sluiten aan

op de visie.
Kwaliteit van werkgeverschap

- Doelstelling: medewerkers ervaren een open, vertrouwde en veilige werkomgeving.
- Doelstelling: >90% van de diensten zijn 8 uur.
- Doelstelling: >90% heeft dienstverband voor onbepaalde tijd.
- Doelstelling: medewerkers bestempelen organisatie als lerende organisatie/werkplek.

Kwaliteit van financiële positie
- Doelstelling: liquiditeitspositie is minimaal 1 maand salarissen/loonheffingen op

banksaldo aanwezig.
- Doelstelling: geen winstmaximalisatie.

Alle doelstellingen zijn behaald.

Daarom vinden we korte lijnen en benaderbaarheid van
het ondernemersechtpaar en ons “manusje van alles” van
groot belang. Lopende zaken en eventuele knelpunten
voor zowel bewoners en naasten, maar ook voor
medewerkers worden meteen opgepakt. We vinden ook
dat zaken direct opgepakt moeten kunnen worden, zodat
de zorg altijd aansluit bij de behoefte en situatie.
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Het Andere Wonen De Compagnie maakt gebruik van het zorgdossier Puur van Ecare.
Hierin is het zorgplan altijd actueel en wordt in de eerste week na verhuizing uiterlijk erin
gezet. De overdracht van de vorige zorgverlener wordt hierin opgenomen, net als de actuele
medicatielijst. In het dossier wordt het levensverhaal van de bewoner opgenomen. Dit kan
op twee manieren, via de levensloop of via de geschiedenis-lijn. Zorgplannen zijn gericht op
welzijn en hierop wordt actief gerapporteerd. Familie/naasten kunnen meelezen en
meeschrijven. Rapportage op welzijn is afgelopen jaar aandachtsgebied geweest, dit blijft.
Ook is een grote toegevoegde waarde dat in het dossier foto’s van activiteiten en bijzondere
momenten kunnen worden gedeeld.

Bewoners

Gestructureerd vinden er één tot twee keer per jaar gesprekken met familie plaats. Van deze
gesprekken wordt een verslag vastgelegd in het zorgdossier. Daarnaast vinden er informele
gesprekken plaats als familie/naasten/zorgvragers hier behoefte aan hebben (dagelijks).

Kwaliteit@

Om kwaliteit rondom het welzijn en de zorg van onze
bewoners verder te vergroten en te verankeren, hebben
we besloten om vanaf september 2021 lid te worden van
Kwaliteit@. Basis Op Orde is getoetst. Certificaat is
afgegeven. In 2022 zullen de 10 klantbeloften verder
onder de aandacht gebracht worden. Voorheen deden we
eens in de twee jaar een enquête bij de zorgvragers naar
de beleving rondom welzijn en zorg. In december 2020
was de gemiddelde beoordeling 8,4. Cijfers staan op de
website vermeld.

Indicatoren 2021:
Decubitus: 0
Medicatiefouten: 1
Prikaccidenten: 0
Gevaccineerd HBV: 100% (3,3% geen titer, ook niet na booster)

Calamiteiten: 0
Valincidenten:
In 2021 zijn er in totaal 30 valincidenten geweest, waarvan 9 met licht letsel. blauwe plekken
en schaafwondjes. Eén keer is er sprake geweest van een breuk. Op alle incidenten is
meteen goed gereageerd en zijn meteen verbetermaatregelen getroffen. Geen van de
incidenten had voorkomen kunnen worden.
In twee gevallen ging het om geagiteerd gedrag. Afgesproken is dat als je dit merkt, dat je
meteen weggaat en een andere collega vraagt om betreffende bewoner te helpen.
Er is een keer sprake geweest van een dwaal melding van een bewoner.Hierdoor is in
overleg met de familie  een GPS melder ingezet.
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