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Er is geen andere sleutel tot de dingen dan werkelijke aandacht. Niets komt tot ons, of blijft bij ons,
wanneer we zelf niet volledig beschikbaar zijn.
Ida Gerhardt (1905-1997)
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Er is geen andere sleutel tot de dingen dan werkelijke aandacht. Niets komt tot ons, of blijft bij ons,
wanneer we zelf niet volledig beschikbaar zijn.
Ida Gerhardt (1905-1997)

Inleiding
Volledig beschikbaar zijn met aandacht. Dat is wat er tussen mensen nodig is. Of je nu samenwerkt
met cliënten of met collega's onderling. Mensen kunnen hierdoor zichtbaar worden in wie ze zijn.
Maar niet alleen de relaties tussen mensen hebben dit nodig. Ook de relatie tussen mens en dier,
mens en plant en mens en aarde vragen die aandachtige beschikbaarheid. Hierdoor ontstaat er een
werkelijke verbinding en komen we het wezen van de ander, het andere dichterbij. Dat is een rode
draad die we bewust opzochten en werkzaam was in 2021.
We kunnen dan ook terugkijken op een rijk jaar met nieuwe ontwikkelingen ondanks de ongewisheid
van de ook in dit jaar optredende lockdowns door corona. En daar verdienen vooral de cliënten en
medewerkers complimenten voor de wijze waarop zij dit jaar present zijn geweest en met elkaar de
organisatie gedragen hebben, ook door een steeds meer toenemende zelfonderneming.
Nieuwe ontwikkelingen waren voor al op het gebied van de GGZ door ‘herstellen in het groen’ en de
aansluiting als voorloper bij de Groene GGZ. In de landbouw waren er de ontwikkelingen door het
"telosdenken”, waarbij we onderzoek deden naar de natuurlijke doelgerichtheid van planten en
dieren in samenhang met het nut-doel wat hen wordt opgelegd in de landbouw door mensen. De
samenhang tussen zorg en landbouw werd door deze ontwikkelingen bewust nieuw opgepakt en
versterkt. “Herstellen in het groen’, positieve gezondheid en 'telosdenken’ versterken elkaar in een
weg die leidt naar gezondheid en heelheid en een zelfondernemende organisatie waardoor een
mooie energie oplicht in de organisatie. Dat betekent niet dat alles goed ging; wel dat we een baken
hebben in tijden waarin de wereld om ons heen ongewis is.
Mei 2022
Danique Meulenbeek - Kwaliteitsmedewerker
Astrid van Zon

- Directeur / bestuurder
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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 dat het er ten behoeve van goede
arbeidsmatige 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. 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. De kliniek is het afgelopen jaar omgevormd naar het Fasehuis en een
ambulant team GGZ.

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
en voor alle levende wezens.
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.
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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. Deze veelzijdigheid van de mens vindt
een uitwerking in de positieve gezondheid, een methodiek die Urtica als basis gebruikt voor cliënten
en medewerkers. 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.

Urtica werkt nauw samen met stichting De Vijfsprong, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf,
waar gewerkt wordt vanuit de eerbied voor aarde, plant, dier en mens. We gaan er van uit dat alle
levende wezens een eigen doelgerichtheid hebben en zich daarmee ontwikkelen naar hun eigen aard
en intrinsieke waarde. In de wederkerigheid die er is tussen mensen, dieren, planten en bodem
wordt dit uitgewerkt.
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. De bron van de natuur (bodem, planten, dieren)
heeft een positieve uitwerking op het welzijn van de mens, lichamelijk en mentaal; in de aandacht
voor de natuur vindt de mens zingeving.
Bodem, planten en dieren hebben een “telos”, een eigenheid of innerlijke doelgerichtheid. Wat wil
deze plantensoort? Wat streeft deze diersoort na? Wat wordt er op deze plek gewild? De kern van
deze aanpak is dat aan planten en dieren en plekken met hun gemeenschap, een ziel of bewustzijn
wordt toegekend, dat een eigen doel nastreeft en waarmee kan worden gecommuniceerd. Als we die
natuurlijke eigenheid centraal stellen op onze boerderij dan kunnen we nagaan of en hoe we onze
keuzes kunnen aanpassen en worden we ons beter bewust waar we als mens de natuur teveel
ondergeschikt dreigen te maken.

Ontwikkelingen in de WLZ
Urtica heeft een samenwerking met zorgkantoor Menzis. Menzis biedt een contract aan voor
meerdere jaren, wat plezierig is. In lastige situaties rondom cliënten of vragen rondom indicaties of
rekenmodules was er goed te schakelen met het zorgkantoor en werden we snel geholpen.
In 2021 zijn we gestart met het elektronisch zorgsysteem ONS, cliënten en/of naasten en
vertegenwoordigers hebben nu standaard de mogelijkheid een deel van het dossier in te zien via
Caren.
In onze ouderenzorg dagbesteding merken we dat deelnemers vaak binnekomen met een WMO
indicaties maar de loop van het ziekteproces maakt dat cliënten overgaan naar de WLZ. Hierover
hebben wij intensief contact met casemanagers dementie en/of thuiszorgorganisaties.
In oktober zijn we gestart met een nieuw behandel -en woon initiatief wat voortbouwt op wat al
bijna 40 jaar hier gebeurd; Herstellen in het Groen. Het gaat om ambulante behandeling en/of
wonen in het Fasehuis met een WLZ indicatie.
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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 2021 hebben de acht Achterhoekse gemeenten een nieuwe aanbesteding voorbereid, waarbij zij
terug willen naar minder aanbieders. De aanbieders die voor de diverse onderdelen gegund krijgen
wordt daarmee gevraagd voor anderen die niet gegund krijgen een onderaannemerconstructie te
verzorgen. De administratieve lasten verplaatsen zich daarmee naar de aanbieders die als hoofd of
onderaannemer met elkaar meer moeten regelen. De gemeenten zetten in op samenwerking. Urtica
is voor wonen (beschermd, beschut en , dagbesteding en individuele begeleiding gegund. Dat is
verheugend; we zijn echter ongerust of de samenwerking werkelijk tweezijdig is of dat de gemeente
vooral bepalend is. Dat blijkt alleen al door de druk op data en het vervolgens door gemeente
uitstellen van het traject.
Gemeente Lochem is toegetreden tot sociaal domein Midden Ijssel. En gemeente Zutphen is gaan
werken met een budgetplafond met daar uit voortkomende casusbudgetten. Dit vraagt nauwe
samenwerking met de consulenten van de WMO bij aanmelding van cliënten.
Door de start van het Fasehuis hebben we ook te maken gekregen met bovenregionale gemeenten
waar het gaat om indicaties Beschermd wonen. Gemeenten richten veel zelf in waar het gaat om
de WMO. We kregen te maken met verschillende werkwijzen c.q. administratieve voorwaarden.
De administratieve lasten nemen behoorlijk toe door de ontwikkelingen in de gemeenten. De vraag
die rijst is of we hierin mee moeten blijven gaan of dat begrenzing op zijn plek is.
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Ontwikkelingen in de GGZ – Herstellen in het groen
Per 1 september 2021 is de samenwerking met GGnet beëindigd. Urtica is zelfstandig verder
gegaan met niet gecontracteerde zorg voor mensen die behandeling nodig hebben. Urtica
heeft de erkenning als GGZ aanbieder ook als zelfstandige kunnen behouden; we zijn
toegelaten voor het kwaliteitsstatuut 3. Per 1 januari 2022 wordt er binnen de GGZ gewerkt
met het Zorg Prestatie Model. Cliënten krijgen inzichtelijker op een factuur welke zorg er is
geboden. Daarnaast zal er maandelijks worden gefactureerd.
Met de ontwikkelingen “Herstellen in het groen” zijn we aangesloten bij de Groene GGZ en
voorloper geworden. Inmiddels hebben we een partnership met de Groene GGZ. Zo kan er
ook gezamenlijk opgetrokken worden naar zorgverzekeraars en kan er van elkaar geleerd
worden.

Zorgen in coronatijd
Opnieuw een jaar waarin we alle zeilen bij hebben moeten zetten om de zorg te kunnen bieden die
we willen bieden, waar juist het contact in de gemeenschap een groot onderdeel van is. We kunnen
vaststellen dat er aan de ene kant een soort gewenning optrad en dat anderzijds de rek er uit ging.
Vooral in het najaar bemerkten we dit bij cliënten en medewerkers door het opnieuw inzetten van
lockdowns en de onrust door de regelmatige quarantaine van cliënten en medewerkers. Zo kon de
Urtica de Vijfsprongdag over positieve gezondheid voor alle cliënten en medewerkers op het laatste
moment geen doorgang vinden en ook de kerstmarkt moest een paar dagen van te voren afgeblazen
worden.
Vooral de situatie bij de Kleine Koning kwam ernstig onder druk te staan doordat kinderen geheel of
gedeeltelijk thuis moesten blijven.
Twee cliënten kwamen in het najaar ernstig in crisis waardoor ze vanwege agressie uit hun omgeving
gehaald moesten worden. Op het Vijfsprongterrein hebben we voor beiden een crisisplek ingericht.
Voor één cliënt is door de organisatie aangifte gedaan bij de politie.
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Kwaliteitsverslag
Door de ontwikkeling naar het concept van de positieve gezondheid als basis voor de kwaliteit van de
zorg is er een toegankelijker werkinstrument ter beschikking om de mens in zijn geheel te kunnen
benaderen. Voor het eerste punt van het kwaliteitskader en de onderwerpen die daar onder vallen is
de positieve gezondheid een verbetering.

1.De kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele cliënt
Persoonsgerichte zorg
De inrichting van het elektronisch cliëntdossier in ONS en de uitwerking er van naar positieve
gezondheid is in 2021 voltooid. Dat betekent nog niet dat het nu allemaal in orde is. Door de
diversiteit van zorg binnen Urtica vraagt het soms de nodige aanpassingen naar
vragenlijsten. Ook lopen we er tegenaan dat niet alle elementen van de positieve
gezondheid, bijvoorbeeld het spinnenweb waardoor iemand makkelijk de eigen positieve
gezondheid kan invullen, in ONS opgenomen kan worden. Dit is een technisch probleem wat
niet zomaar door Urtica oplosbaar is. Het spinnenweb is toch uitgangspunt voor de zorg,
maar moet nu apart in het dossier gehangen worden.
Het portfolio voor de beroepsontwikkeling is opgenomen in het cliëntdossier. In het
portfolio is de handelingsimpuls van een persoon beschreven. De handelingsimpuls gaat
over hoe iemand handelt, hoe iemand loopt, eet, spreekt, acties onderneemt of gedachten
formuleert. Ieder mens heeft een hoogstpersoonlijke handelingsimpuls (Albert de Vries).
Gedurende het leven verschijnt die handelingsimpuls steeds weer in samenhang met de
leeftijdsfase in een andere gedaante. De handelingsimpuls (het wie van de mens) toont zich
in samenhang met het wat van de mens, dat wat op dat moment en die situatie aan de orde
is. Om dit voor iedere deelnemer aan de arbeidsmatige dagbesteding te beschrijven worden
er trainingen geboden die inclusief (deelnemer en werkleider) aangeboden worden.
De ontwikkeling van “herstellen in het groen” is door de omvorming van de GGZ bewust
opgepakt en vindt langzamerhand ook meer in de gehele organisatie plaats. Mensen worden
ondersteund in het “ja” zeggen tegen hun eigen levensverhaal, met kracht en kwetsbaarheid, zodat
zij hun eigen opgaven kunnen uitwerken en hun individuele motief kunnen verwezenlijken. Daarbij
wordt “groen” inde ondersteuning breed ingezet.

Zicht op kwaliteit van bestaan
De invulling van het spinnenweb van de positieve gezondheid biedt mogelijkheid om beter
bij de kwaliteit van bestaan van de persoon zelf aan te sluiten en die aangeeft op welk
onderdeel gewerkt wordt en ondersteuning nodig is.
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Als door coronamaatregelen de eigen regie onder druk komt te staan beïnvloedt dit de kwaliteit van
bestaan. Ook in 2021 hebben we door gezond na te denken met elkaar de dagbesteding voor de
bewoners en deelnemers door laten gaan.
Om meer ruimte in de winter te verkrijgen is bijv. een yurt geplaatst waarin gewerkt kon worden.
Ook nu is de mogelijkheid om bij Urtica veel buiten te kunnen werken behulpzaam geweest. De
regelmatige quarantaine die nodig was, was voor velen het moeilijkst.
In de ontwikkeling naar zelfstandigheid is voor drie cliënten een zelfstandige plek in stad of dorp en
een bijdrage aan werk gerealiseerd. Voor twee andere cliënten is dit voorbereid en is het wachten op
huisvesting. Door gebrek aan huisvesting kan er stagnatie optreden.
In het Hofhuis komt uitzicht op het verbeteren van de woonsituatie voor een aantal bewoners door
het vrijkomen van het voorhuis van de boerderij. Het voorhuis biedt ruimte voor het verblijf van twee
bewoners die dit ook graag samen willen. Door de plekken die hierdoor op het terrein vrij komen
kunnen appartementen worden gerealiseerd.

Eigen regie
D.m.v. het inlevend waarnemen en de inzet van positieve gezondheid wordt de eigen regie zo veel
mogelijk ondersteund. Door aan te sluiten bij de handelingsimpuls van iemand, kan deze vaak meer
eigen regie en zelfstandigheid ontwikkelen. Met het invullen van het spinnenweb met de diverse
onderdelen van positieve gezondheid ontstaat er meer zicht op de eigen positieve gezondheid en kan
de cliënt ook beter kiezen aan welk gebied hij/wil werken om de gezondheid te vergroten.
Het versterken van de eigen regie van medewerkers door de zelfondernemende teams heeft een
positieve invloed op de eigen regie van cliënten. Voor iedereen geldt dat de voorwaarde voor het
ervaren van vrijheid en verantwoordelijkheid door eigen regie vraagt om het gezamenlijk maken van
heldere afspraken en kaders. Het is mooi om te zien dat cliënten meer eigen initiatieven nemen,
bijvoorbeeld op het gebied van hun ontwikkeling en bijvoorbeeld door het initiatief voor activiteiten.
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(Mede)zeggenschap cliënten
Cliëntenraad (eigen verslag)
Ook 2021 was voor de cliëntenraad net als voor iedereen een jaar met bijzondere uitdagingen. Er is
weer digitaal vergaderd. Ondanks dat we dit al vaker hadden gedaan was dat niet eenvoudig. Ook
onderling communiceren was niet eenvoudig. De techniek liet soms te wensen over en dat leverde
frustratie op.
Er is één vergadering uitgevallen door Corona. We waren 9 x bij elkaar. Astrid, de directeur was er 8
keer bij. De raad had dit jaar een aantal bezettingswisselingen. Twee raadsleden hebben afscheid
genomen van de raad. Een daar van was de voorzitter. Hij heeft zijn taken als voorzitter goed
overgedragen aan een ander lid. Er zijn voor beide plekken weer nieuwe leden gekomen. De raad is
blij dat beide nieuwelingen vrouwen zijn. Dit geeft een goede balans.
Daarnaast heeft de ondersteuner van het LSR afscheid genomen. De raad heeft voor de vervanging
kennisgemaakt met twee vervangers. Na deze gesprekken hebben we een vervanger gekozen en is de
ondersteuning overgedragen.

Belangrijke onderwerpen die in 2021 besproken zijn:
- Jaarplan 2021 is besproken en door de raad goedgekeurd evenals de jaarrekening.
- De ontwikkelingen binnen de Lelie en nieuwe fasehuis
- De ontwikkelingen binnen het Hofhuis
- De medezeggenschapsregeling vanuit de WMCZ2018 is ondertekend
- Corona-maatregelen. Hierbij is het gevoel dat hierin goed is samengewerkt door de organisatie met
de cliënten en iedereen voldoende steun aan elkaar heeft gehad.
- ONS is een onderwerp geweest wat onze aandacht had.
- Uitvoering en evaluatie rookbeleid – We hebben het rookbeleid actief op de agenda gezet en
gesprekken gevoerd over hoe het loopt en wat er beter kan.
- Kennismaking met taakhouder seksualiteit
- Telefonisch contact met de Raad van Toezicht en aangesloten bij een vergadering van de Raad van
Toezicht.
- De Zorgkaart Nederland heeft onze aandacht gehad. We hebben actief gevraagd aan onze achterban
om deze in te vullen.
- Voor de pauzetijd van de werkgebieden heeft de raad een achterbanvraag uitgezet
- Gesprek met vertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang – waarbij we haar hebben geadviseerd een
dag mee te lopen in de werkgebieden, wat zij ook deed en mooie verbindingen heeft opgeleverd.
- Kwaliteitsverslag 2020 besproken en goedgekeurd. Ook is er meegewerkt aan een cliëntversie van
het kwaliteitsverslag.

2.De ervaringen van cliënt
Cliëntvertrouwenspersoon (eigen verslag)
In 2021 heeft de CVP Wzd de locaties bezocht, een brief geschreven aan de medewerkers met uitleg
over de rol en functie van de CVP en de cliëntenraad ontmoet. De cliëntenraad gaf de CVP Wzd de tip
om een dag mee te lopen in het werkgebied. Deze tip heeft de CVP opgevolgd, dit was een fijne en
waardevolle ervaring. De gesprekjes hebben bijgedragen aan het beter leren kennen van elkaar.
Naast het meelopen in het werkgebied heeft de CVP Wzd ook de locaties de Kleine Koning
10

(jeugdhuis), het Hofhuis, Hoogkamp, Smidshuis en de Roos bezocht. De afstemming met de
groepsleiding voor het maken van een bezoek afspraak verloopt goed, we zijn inmiddels meer aan
elkaar gewend geraakt. De cliënten herkennen de CVP Wzd als ze binnenkomt. Als er nieuwe cliënten
zijn komen wonen bij Urtica wordt er kennis gemaakt en uitleg gegeven over de rol en functie van de
Cvp Wzd. De CVP Wzd heeft nog geen café avond kunnen bijwonen specifiek voor de cliënten van de
buitenhuizen vanwege Corona.
Binnen Urtica is de CVP Wzd beschikbaar voor de cliënten met een Wlz VG-indicatie, wel kunnen alle
cliënten van Urtica bij de CVP terecht met vragen. De CVP Wzd zal in het gesprek met de cliënt
onderzoeken of zij zelf de ondersteuning kan bieden of warm zal doorverwijzen. Het kan zijn dat de
CVP doorverwijst naar de cliëntenvertrouwenspersoon die beschikbaar is voor de cliënten met een
Wlz GGZ indicatie.

In 2021 werd er door vijf cliënten contact opgenomen met de CVP Wzd, wat heeft geleid tot zes
kwesties. Vier kwesties zijn afgerond in 2021, twee kwesties lopen door in 2022. Van de vier
afgeronde kwesties hebben drie kwesties geleid tot een oplossing en in één geval is de uitkomst
onbekend. Dit heeft er mee te maken dat de cliënt verder kon met de gegeven informatie en na
denkt of hij hier een vervolg aan wil geven. De cliënt heeft hierin altijd zelf de regie over zijn vraag.
De meeste kwesties hadden te maken met het uiten van onvrede in diverse vormen. Kwesties gingen
zowel om vrijwillige als onvrijwillige zorg. Kwesties die de CVP Wzd heeft behandeld gingen over:
onvrede over regie op eigen financiën, onvrede over begeleiding, informatie over rechten met
betrekking tot je eigen dossier, de wens om deel te nemen aan activiteiten als je niet bij Urtica woont
maar dagbesteding volgt.

Klachtenregeling
Per 20 augustus 2021 is Urtica aangesloten bij Quasir. Wij maken voor de klachtenregeling WKKGZ en
WVGGZ gebruik van de klachtenfunctionaris van Quasir en de klachtencommissie van Quasir. Dit is
op onze website gecommuniceerd, naar de cliëntenraad en naar de vertrouwenspersonen en op
Intranet. In 2021 zijn er geen klachten ingediend.
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3.Samenspel in zorg en ondersteuning
Binnen het ambulante behandelteam wordt er onderling multidisciplinair samengewerkt. Drie
behandelaren werken nauw met elkaar samen: psychiater, GZ-psycholoog en verpleegkundig
specialist komen wekelijks naar Urtica. Daarnaast is er een team met drie GGZ-agogen en een
uitwendig therapeut. Ook wordt er samengewerkt met de huisarts, een kunstzinnig therapeut,
muziektherapeut en het Therapeuticum in Zutphen.
Binnen het ambulante behandelteam wordt er multidisciplinaire -en monodisciplinaire behandeling
geboden. Er worden diverse modules gegeven zoals ACT, muziektherapie, groepstherapie, slaapritme
en week besprekingen. Modules die nog worden uitgewerkt zijn: positieve gezondheid, crisis
preventie, CGT, herstellen in het groen en kunstzinnige therapie. Er is één medewerker binnen het
ambulante behandelteam opgeleid tot uitwendig therapeut. Daarnaast zijn er twee medewerkers die
de Yucel Methode hebben gevolgd. Ook is er een medewerker geschoold in positieve gezondheid
zodat dit verder door gedragen kan worden in de organisatie.
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
één keer per twee 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.
Binnen het ONS systeem is het samenspel in zorg en ondersteuning ook verankerd in de zorgcyclus
en de daarbij horende rapportages. Ook cliënten kunnen hun eigen rapportage inzien in Caren. De
zorgvuldigheid rondom rapportage en de privacy en belang van de cliënten krijgen hierdoor meer
nadruk. Een aandachtspunt blijft het rapporteren zelf; vooral het rapporteren op doelen.

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 heeft 8x plaats gevonden aflopen jaar 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, apotheek en Ons, rapporteren,
Ons en positieve gezondheid, teamreflecties, visie, scholing medewerkers, incidenten, nazorg
incident, protocollen, Groene GGZ, seksualiteit, wachtlijst en belangstellenden, vertrouwenspersoon,
vaccineren, medicatie en de bezetting in de werkgebieden. Er is een toename van ingebrachte
onderwerpen vanuit de teams. Dat is verheugend!
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Incidenten
Er is in Ons een incidentenformulier waarop incidenten beschreven worden die plaats vinden op
diverse locaties. Deze worden aangeleverd bij de kwaliteitsmedewerker, orthopedagoog en
directeur. Binnen de teams worden de incidenten besproken met de orthopedagoog en afgehandeld.
We zien een afname in het totale aantal incidenten.
Medicatie incidenten: Ten opzichte van vorig jaar zijn het aantal medicatie incidenten afgenomen. De
meeste medicatie incidenten vonden plaats op de Kleine Koning. Het betreft medicatie die vergeten
is te geven. Bij andere medicatie incidenten is er medicatie opgespaard of niet ingenomen door
mensen die medicatie in eigen beheer hebben.
Agressie incidenten: Het grootste aantal agressie incidenten vond plaats op de Kleine Koning (82).
Het regelmatig niet naar school kunnen vanwege Corona is hier zeker ook debet aan geweest. Bij één
van de jeugdigen heeft dit geleid tot moeilijk verstaanbaar gedrag waardoor hij langdurig de school
niet kon bezoeken en in zijn thuissituatie 1 op 1 begeleiding nodig had.
Incidenten
Medicatie
Agressie
Grensoverschrijdend
gedrag
Ongeval
Risicovolle situatie
Overig
Totaal

2018
14
82
0

2019
20
121
0

2020
25
137
5

2021
13
114
1

3
5
7
98

5
4
7
158

3
4
12
186

4
4
6
142

\

Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg
Binnen Urtica is er geen sprake van dwang bij de volwassenen zoals in de wet benoemd. Tijdens één
van de twee heftige agressie-incidenten aan het einde van het jaar is er tijdens het incident dwang
ingezet voor de veiligheid van andere bewoners en medewerkers. De vervolg inzet met medicatie en
verplaatsing naar een rustige plek na het incident zijn in overleg en met toestemming van de cliënt
ingezet.
Op de Kleine Koning is er sprake van onvrijwillige zorg en afspraken; het gaat om fixatie bij agressie
en afspraken rondom gebruik telefoon en internet. Er is altijd toestemming gegeven door de
wettelijk vertegenwoordiger. Er zijn signaleringsplannen, mede om dwang te kunnen voorkomen. De
vertrouwens persoon heeft gesprekken gevoerd op de Kleine Koning vanwege beperken van sociale
media voor de veiligheid van de jeugdige. Voor één van de jeugdigen is er tijdens het wandelen een
soort wandelband nodig die veel ruimte geeft om te bewegen, echter veiligheid biedt om weglopen
te voorkomen waarbij de jeugdige.
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Aandacht functionaris 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.
Eind 2020 is er een pilot gestart rondom seksualiteit binnen een woongroep. Er zijn gesprekken
geweest op individueel niveau en er is voorlichting gegeven. Steeds vaker nemen cliënten het initiatief
voor ondersteuning op het gebied van relaties. De functionaris seksualiteit is twee keer aangesloten
bij de cliëntenraad. Afgelopen jaar zijn er geen meldingen geweest van seksueel overschrijdend
gedrag.

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 er een
kwaliteitsmedewerker aanwezig en wisselend een collega uit een team en/of de orthopedagoog.
Ieder team kiest zijn eigen thema’s om aan te werken. Aandachtspunten die gekozen zijn door
teams: Veilige zorg (3x), begeleidingsstijlen, betrokken verwanten en gedeelde verantwoordelijkheid
rondom zorg van een bewoner, communicatie, eigen beelden en opvattingen. Teams benoemen dat
er meer inbedding is als zelfondernemend team in de organisatie. Zij weten hierin ook beter aan te
sluiten bij het grotere geheel. Daarnaast is er gewerkt aan veilige zorg door een basis veiligheid te
creëren. Het is van belang te blijven monitoren dat er veilige zorg blijft. Het vraagt een monitoring
vanuit de teams. Daarnaast kunnen thema avonden ook bijdragen aan een veilige sfeer op de groep.
Een aandachtspunt blijft hoe teams met elkaar communiceren en hierdoor goede zorg kunnen
waarborgen. Korte lijnen, contact tussen begeleiders en werkleiders, behandeling integreren met
wonen, meer samenwerking tussen pb-er en schaduw pb-er kunnen hier aan bijdragen.
Samenwerken vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid. Korte lijnen met externe cliënten en
betrokken instanties zijn hierin ook van belang om te blijven monitoren. Ook is er vraag naar beleid
rondom mentorschap en taken die onder de verantwoordelijkheid van Urtica vallen en de
samenwerking hierin met mentoren.
Verder is eigen regie een actueel thema binnen de teams. Rapporteren is hierin een belangrijk
onderwerp. Begeleiders kunnen samen met een cliënt de rapportage schrijven. Ook is de rapportage
zichtbaar voor cliënten door middel van Caren Zorgt. De wens van een cliënt staat voorop in de zorg,
eigen regie staat hierin centraal. Bewoners kunnen hierdoor ook zelfstandiger worden en verder
ontwikkelen.
Als afronding worden de teamreflecties geëvalueerd in het zorgteam zodat er een overzicht van het
geheel ontstaat.
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Teamwaardering
In elk team heeft, onder begeleiding van de teamcoach, het jaarlijkse teamwaarderingsgesprek
plaatsgevonden. Naast alle andere evaluatiemomenten door het jaar heen, staat het gehele team in
dít gesprek bewust stil bij wat ze in de ander (de andere teamleden) waarderen. De positieve
eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden worden van elkaar benoemd en met name welke
positieve effecten dit heeft op de kwaliteit van zorg en kwaliteit van samenwerking.
Naast het benoemen van de kwaliteiten worden ook de ontwikkelpunten genoemd die ze bij elkaar
zien als het gaat om kwaliteit van zorg en samenwerking binnen het team.
Op basis hiervan kiest iedere medewerker ten minste één speerpunt die zij/hij meeneemt het nieuwe
jaar in. Om te werken aan het ontwikkelpunt kan de medewerker ondersteuning vragen van haar/zijn
teamgenoten of bv iemand van personeelszaken of de bestuurder.
Ook kan het zijn dat er een opleidingsaanvraag uit voortkomt. Kwaliteiten en ontwikkelpunten
worden vastgelegd in een formulier dat in het dossier wordt opgenomen. Met het
teamwaarderingsgesprek borgen we kwaliteit van zorg van de zorgprofessional. Daarnaast werkt het
verbindend tussen de teamleden en blijft er een proces op gang van een lerende organisatie.
Ontwikkeling naar zelfondernemende teams
Vorig jaar lag de focus ten eerste op het maken van werkbare teamafspraken (binnen de gestelde
kaders) om de organisatie van het team goed op orde te krijgen en ten tweede om de verbinding met
de ondersteunende diensten te optimaliseren.
De verbinding met de ondersteunende diensten blijft een doorlopend en wederkerig proces waar we
met elkaar blijvend aan werken. Met name het terugkoppelen aan elkaar van wensen en
verwachtingen krijgt steeds meer vorm.
Doordat de teams qua organisatie goed op orde zijn, komen er nu op een laag dieper vraagstukken
naar voren waarin het nog duidelijker mag worden wie welke rol heeft in het proces. Wie draagt
welke verantwoordelijkheid als het gaat om het oplossen van het vraagstuk? Dat kunnen
bijvoorbeeld zorg gerelateerde vraagstukken zijn, waarbij de vraag ontstaat wie ‘eigenaar’ is van het
vraagstuk, wie er allemaal bij betrokken zijn en welke verantwoordelijkheid eenieder erin draagt. Dat
is soms zoeken en kan als uitkomst hebben dat er een ‘schakel’ wordt gemist. Dit is met name als het
gaat om de zorg gerelateerde vraagstukken. Hierin wordt het komende jaar onderzocht of een zorg
coördinerende functie een antwoord biedt op die ontbrekende schakel.
Er is gezocht naar een vorm van brede medezeggenschap die past bij een zelfondernemende
organisatie. Uitgangspunt is dat iedereen kan meedenken bij het oplossen van een vraagstuk of het
vormen van beleid. En dat de individuele medewerker dus meer direct invloed kan uitoefenen op
vraagstukken die voor de medewerker, dan wel het team van belang zijn.
Aankomend jaar draaien we een pilot met de zogenaamde ‘Raad van inspiratie’. Onderwerpen die
voor de organisatie van belang zijn, het jaarplan, de begroting, veranderingen, positieve gezondheid
en eigen vraagstukken van een team of medewerker die voor het geheel belangrijk zijn worden
voorgelegd en medewerkers die mee willen denken komen bij de bijeenkomst. Het gesprek leidt tot
een advies dat aan de directeur wordt voorgelegd voor akkoord (eventueel na toetsing met de OR).
Het is merkbaar dat het proces naar zelfonderneming leidt naar betere samenwerking, meer
verbinding en bewustzijn van kwaliteit van zorg binnen de teams. Er is een positieve sfeer, de
werkdruk voelt minder hoog en het ziekteverzuim is gedaald.
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Scholing
2021 was opnieuw een bijzonder jaar voor de scholingsactiviteiten. Vanwege de Corona-crisis
werden scholingsactiviteiten afgelast, uitgesteld of vonden in plaats van ‘live’ online plaats. Toch
hebben er binnen Urtica de Vijfsprong meerdere scholings- en ontwikkelingsactiviteiten
plaatsgevonden op zowel teamniveau als op individueel niveau.
Een multidisciplinaire groep medewerkers is getraind in het gedachtengoed van de Positieve
gezondheid. Zij dragen het door binnen de teams. De Positieve gezondheid biedt de basis van de zorg
en begeleiding in wonen en werken. Een individuele medewerker is een train-de-trainer opleiding in
de positieve gezondheid gestart en rond deze in 2022 af.
Een organisatie-brede dag (voor zowel cliënten als medewerkers) met diverse workshops in het
teken van de positieve gezondheid kon vanwege de Corona-maatregelen op het laatste moment niet
doorgaan.
Het team van de werkleiders is als vervolg op vorig jaar verder getraind in de werkwijze van Inclutrain door Albert de Vries. Het doel is dat deelnemers zich vanuit een eigen handelingsimpuls kunnen
ontwikkelen in een beroep. In 2021 is hard gewerkt om voor iedere deelnemer een portfolio op te
stellen van haar/zijn ervaring en ambities en waarin ook duidelijk wordt beschreven hoe de
begeleiding binnen het werk eruit ziet. Het is een project dat onderdeel was van Project Volwaardig
Leven (dit project is in 2021 afgerond).
Een aantal individuele opleidingen waren al in 2020 gestart en liepen door in 2021. Op individueel
niveau zijn twee medewerkers gestart met een opleiding Verpleegkunde en Uitwendige therapie
vanuit de antroposofie. Een medewerker heeft de ACT-opleiding gedaan en er loopt een BBL-traject
voor de opleiding Persoonlijk begeleider GZ niveau 4. Een medewerker is gestart met de
Antroposofische beroepstraining en een ander met de Basisopleiding antroposofie.
Een medewerker heeft middels een EVC-traject haar SKJ-registratie behaald en een andere
medewerker is opgeleid tot jongerencoach.
Vanuit de ondersteunende diensten heeft een medewerker een opleiding voor Integrale
Transformatie techniek gevolgd, er is scholing voor het AFAS-systeem geweest en twee medewerkers
zijn opgeleid tot applicatiebeheerder van ONS.
Een aantal medewerkers hebben een congres, (na)scholingsdag of webinar bijgewoond.
Diverse medewerkers zijn individueel gecoached door een professional in hun beroepsontwikkeling
als begeleider. Daarnaast zijn er 2 individuele loopbaantrajecten gedaan.
In het najaar van 2021 is met horten en stoten door de coronamaatregelen gestart met de
Introductiecursus voor nieuwe medewerkers met daarin scholing op het gebied van het
antroposofische mensbeeld, biografisch werken, biologisch dynamische landbouw, betekenis van de
jaarfeesten, positieve gezondheid en Inclutrain.
Urtica breed is er door Astrid Vermeer van het Instituut voor Samewerkingsvraagstukken verder
gewerkt met teams aan de zelfonderneming, waarbij de verbinding tussen teams en organisatie
centraal stond. De BHV-cursus heeft weer ‘live’ plaatsgevonden.
Vanuit duurzame inzetbaarheid is door veel medewerkers gebruik gemaakt van het eigen
Ontwikkelbudget en Vitaliteitsbudget (onderdeel van het opleidingsbudget). Hiervan zijn o.a.
sportabonnementen, lichaamstherapie en sportschoenen aangeschaft.
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Medewerker tevredenheid
Het medewerkers tevredenheidsonderzoek was eind 2020 met een uitloop naar 2021 gericht op
duurzame inzetbaarheid en gezondheid. In juni 2021 zijn de resultaten hiervan bekend gemaakt
binnen de organisatie. Het onderzoek is uitgevoerd door Arbo Ned op basis van het Job Demands
Resources model, aangevuld met digitale uitvraag (kwantitatief deel van het onderzoek) en
persoonlijke interviews (kwalitatief deel van het onderzoek).

Samenstelling onderzoeksgroep
Aan het kwantitatieve onderzoek hebben 52 van de 90 medewerkers deelgenomen, wat inhoudt dat
57% heeft deelgenomen. Dit percentage is representatief voor het totaal, voldoende valide voor een
analyse, rapportage en het doen van aanbevelingen.
Het aantal respondenten van Lelie, Buitenhuizen, de Roos, Hoogkamp, Hofhuis en Kleine Koning is te
laag om op teamniveau betrouwbare uitspraken te doen. Wel is er een beeld gegeven van hoe er
gescoord is onder deze teams door middel van een JDR-model.
Verdeling afdeling / teams
Werkleiders
Lelie / Buitenhuizen
De Roos
Hoogkamp / Hofhuis
Kleine Koning
Ondersteunende diensten

Deelname (%)
29
15
10
17
8
21

Conclusies
Medewerkers ervaren De Vijfsprong als een prachtige plek/omgeving, kleinschalig, met vriendelijke
collega’s op basis van de antroposofische visie gelijkwaardigheid en verbondenheid. We zien ook in
het kwantitatief onderzoek dat de collegialiteit als bijzonder goed wordt ervaren.
Er wordt voldoende balans tussen werk en thuis ervaren. Daarnaast wordt er een beperkte
emotionele belasting ervaren. Er is een hoge mate van collegialiteit, zelfstandigheid en planning.
Respondenten zijn enthousiast en trots op hun baan, ervaren het werk als nuttig, zinvol, inspirerend
en voelen dat zij er toe doen. Er is in het kwantitatieve onderzoek één melding gedaan van
ongewenst gedrag.
Aanbevelingen
- Advies is onderstaande aanbevelingen projectmatig aan te pakken.
- Vormen van een beleid duurzame inzetbaarheid gericht op een gezonde organisatie.
- Waar wil de organisatie staan over 2 á 5 jaar?
- Met medewerkers in gesprek blijven gaan over hun persoonlijke drijfveren, verwachtingen en
behoeften.
- Verbeteren van communicatie/informatie, feedback, luisterend oor, gezien en gewaardeerd
worden.
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- Thuiswerkbeleid.
- Aandacht aan ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon
In 2021 is door personeel geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon.

Medezeggenschap – ondernemingsraad
Het jaar 2021 stond voor de OR in teken van een zelfondernemende organisatie. Er is gesproken om
de OR op te heffen en een andere vorm van medezeggenschap te organiseren in brede zin. Er is
gezocht naar een passende manier van medezeggenschap in een zelfondernemende organisatie. Een
Raad van Inspiratie waar de OR bij betrokken is zal verder in praktijk worden gebracht en uitgewerkt
zodat er mee geoefend kan worden.
In 2020 heeft de OR meegewerkt aan het medewerkers tevredenheidsonderzoek in samenwerking
met Arbo Ned. Het onderzoek was schriftelijke enquête gevolgd door een gesprek met enkele
medewerkers. Hiervan is de uitslag in 2021 besproken. Werkleiders en ondersteunende diensten
hebben hier alleen voldoende respons op gegeven voor conclusies. Er bleek aandacht nodig te zijn
voor: werkdrukfactoren en energie bronnen en thuiswerkproblematiek. Er is meer behoefte aan een
beleid voor duurzame inzetbaarheid en waar de organisatie op langere termijn naar toe wil. Verder is
er behoefte aan feedback, een luisterend oor en gewaardeerd worden. Op Intranet staat een
samenvatting van het MTO met een verwijzing naar het volledige verslag.
Verder volgt de OR het ziekteverzuim binnen de organisatie. Ondanks de corona maatregelen is het
verzuim acceptabel laag. Daarnaast heeft de OR akkoord gegeven voor diverse protocollen, het
jaarplan en de begroting.

Arbeidsverzuim door ziekte
Ten opzichte van de laatste jaren was er in het jaar 2021 een laag ziekteverzuim ondanks de corona
golven. Er is veel aandacht geweest voor het gezond blijven in coronatijd. Het jaar eindigde
gemiddeld met 4.5% ziekteverzuim.

Arbeidsverzuim

2018
9.5 %

2019
7.9%

2020
7.7%

2021
4.5%

De jarenlange aandacht voor duurzame inzetbaarheid laat nu een positief effect zien. Ook het
praktisch toepassen van positieve gezondheid bij verzuimbegeleiding draagt bij aan de daling.
Personeel en organisatie heeft duurzame inzetbaarheid en de gerichtheid op gezondheid van
medewerkers op basis van positieve gezondheid verder vorm gegeven. Onderdeel hiervan is dat
iedere medewerker een persoonlijk ontwikkel en vitaliteitsbudget heeft om in te zetten. Met
ArboNed Verder is een preventief spreekuur met de bedrijfsarts indien nodig afgesproken.
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Andere medewerkerszaken
In- door –en uitstroom
In 2021 zijn er 20 medewerkers in dienst gekomen. In 2021 hebben we afscheid genomen van 31
medewerkers vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, het niet verlengen van contracten, nieuwe
keuzen van medewerkers. Verder zijn er 17 vacatures gepubliceerd. Per 1 januari 2022 zijn er 101
medewerkers en 56 FTE.

Positieve gezondheid
Positieve gezondheid als zorgvisie is vertaald naar de inzet van medewerkers en wordt praktisch
toegepast bij verzuimbegeleiding, inzetbaarheidsvraagstukken en algehele ondersteuning van de
teams. Er is een kader opgesteld als strategisch HRM beleid in context met de positieve gezondheid,
eigen regie en zelfondernemende teams met als thema ‘van zorgen voor naar zorgen dat’.

Overige zaken
Afgelopen jaar is een corona zorgbonus aangevraagd bij de overheid voor medewerkers die in direct
contact hebben gestaan met cliënten.
Voorheen was er een achterwacht dienst en een bereikbaarheidsdienst. Met de achterwachtdienst
is na evaluatie gestopt. De bereikbaarheidsdienst is voortgezet naast consultatiediensten bij
medewerkers onderling. Duidelijk is voor welke vragen en situaties de bereikbaarheidsdienst wordt
benaderd.

AFAS en ONS en verdere digitalisatie
Dit jaar is er verder gebouwd aan het fundament van de digitale systemen en deze te verbinden met
teams en individuele medewerkers.
Met ingang van 1 januari 2021 is Urtica over gegaan op een digitaal Personeel Informatie Systeem
(Profit van Afas) en een nieuw rooster/planner systeem van (Ons van Nedap). In Afas is de uitvoering
van de salarisverwerking gekoppeld aan de CAO Gehandicaptenzorg. Wanneer er veranderingen zijn
in de CAO Gehandicaptenzorg wordt dit automatisch doorgevoerd. Deze ontwikkeling draagt bij aan
het meer jaren beleid als het gaat om de overdraagbaarheid van de organisatie en systemen die
dienend zijn.
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Visitatie
Op 11 mei 2022 heeft er een visitatie plaats gevonden door 4 persoenen. De zorgcoördinator en een
deelnemer aan de dagbesteding van zorgboerderij de Noaberhoeve, een oud directeur/bestuurder
en een medewerkster van Bronlaak. Vooraf aan hun bezoek hebben zij het kwaliteitsverslag kunnen
lezen. Zij kregen een ochtend vullend programma aangeboden waarin zij cliënten en medewerkers
van het nieuwe Fasehuis, de ambulante GGZ en cliënten van de cliëntenraad ontmoetten, zij
bezochten de werkgebieden en het Fasehuis. Onderweg konden zij een ieder naar bevindingen
vragen. Het perspectief voor hun vragen was de eigen regie en zelfstandigheid bij cliënten, de
positieve gezondheid, het ‘herstellen in het groen’, algemene indruk. Aansluitend was er een gesprek
met diverse medewerkers en cliënten om in gesprek te gaan over hun ervaringen en bevindingen.

Bevindingen
‘Het voelt als thuis komen, een ontvankelijke serene plek. Een opgeruimde, nette, gesorteerde en
mooi onderhouden omgeving. Cliënten hebben eigen taken en weten wat zij moeten doen, vertelden
hier openlijk over. Er hangt goede energie, in de kern zijn mensen tevreden. Er is ruimte voor
iedereen, gelijkwaardigheid en een verantwoorde verbinding. Er is een ruime wij, mensen zijn actief
onderdeel van. We zien aansluiten bij de ander, de plek en aanpassen op bewegingen in de
samenleving. De visie wordt terug beleefd bij alle mensen. De diverse ontwikkelingen van positieve
gezondheid, herstellen in het groen, telos-denken en ontwikkeling zelfondernemende teams
versterken elkaar’.
Aandachtspunten in samenhang met de eigen reflectie
De toepasbaarheid en dienstbaarheid van ONS aan de zorgcyclus toegankelijker maken voor
medewerkers en cliënten door middel van scholingsdagen door medewerkers van ONS.
Idem voor het ondersteunen van rapportage op doelen.
Positieve gezondheid verder verwerkelijken zowel als uitgangspunt voor de eigen regie van cliënten
als de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Er wordt een trainer positieve gezondheid
opgeleid die de teams kan trainen en ondersteunen. Er wordt medewerker beleid vanuit positieve
gezondheid beschreven en ingezet.
Profilering en zichtbaarheid van wat we doen bij verwijzers, vooral ook voor de GGZ. Dit willen we
doen door samenwerking Zorgdomein en bezoeken gezondheidscentra.
Duurzaamheid op alle gebieden bewust maken voor cliënten en medewerkers. Dit willen we
bereiken door de inzet van een werkgroep duurzaamheid die met medewerkers en cliënten
inventarisatie maakt aan welke gebieden we kunnen werken.
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De Vijfsprong
In de zomer van 2021 kwam er een artikel over de telos van planten en dieren op ons pad. Telos
betekent, doel en doelgerichtheid en is een begrip van de filosoof Aristoteles. In het artikel werd het
begrip vertaald naar eigen aard en intrinsieke waarde van planten en dieren. Dat sluit aan bij een zin
uit de grondsteenspreuk van Urtica de Vijfsprong : dat ieder wezen zich naar zijn eigen aard kan
ontwikkelen. Het artikel bood een mooi uitgangspunt om op een nieuwe manier te kijken naar onze
tuinbouw, veeteelt en bodemomgang. Temeer daar we in de zoektocht naar samenwerking met
andere boeren steeds merkten dat overal dezelfde vraagstukken leefden. Rondom klimaat, de
omgang met dieren, de kringloop binnen het eigen bedrijf. Het denken vanuit telos geeft een ander
bewustzijn en aanknopingspunten om het gesprek daarover op een nieuwe wijze bewust te voeren
en ook keuzen te maken die passen bij het bedrijf. In het najaar hebben we met werkgroepen
gewerkt aan de telos van de rode kool, de koe en de bedrijfsindividualiteit. Ook is er aandacht
geweest voor het zoeken naar verbinding met natuurwezens. De mens staat actief in al die relaties
en heeft de verantwoordelijkheid er op een goede wijze mee om te gaan. Zoals we in de zorg in de
relatie tussen mensen ethisch reflecteren doen we dat nu ook in de relatie met de andere
natuurrijken. Daarbij wordt de wederkerigheid tussen mens, plant, dier en aarde steeds meer
zichtbaar.
Een andere nieuwe ontwikkeling is de agro-forestry. Er is een plan gemaakt voor verbeteringen van
landbouw in samenhang met de natuur en positieve effecten voor de dieren in het landschap. De
eerste stappen door het planten van nieuwe bomen zijn genomen; de komende jaren wordt het plan
verder uitgewerkt.
Met Claudy Jongstra is een eerste stap gezet op de weg van samenwerking. Het team van haar heeft
een dag op de Vijfsprong verzorgd om op diverse manieren te spinnen. De samenwerking zal bestaan
uit: het opzetten van een weverij, waarbij de wol via de plaatselijke schaapsherder komt, de wol
geverfd wordt met planten van eigen teelt, en vervolgens verwerkt wordt in kunstzinnige producten.
Claudy Jongstra studio neemt de scholing van medewerkers en cliënten voor haar rekening.
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Samenwerking
Urtica de Vijfsprong werkt met diverse instanties samen. We noemen hier de meest belangrijke
partijen en op welk gebied er samenwerking was.
-Het pachten en beheren van grond met Stichting Grondbeheer, Natuurmonumenten en diverse
boeren in de omgeving.
-Biologisch Dynmische landbouw met BD vereniging en Demeter.
-Voor afzet van de producten: Odin, Distreco
-Voor de financiering van zorg met Menzis zorgkantoor, de Achterhoekse Gemeenten, Gemeente
Berkelland en Gemeente Zutphen, jeugdwet Bronckhorst en diverse zorgverzekeraars voor de GGZ.
- Onderaannemerschap op het gebied van de zorg: Philadelphia, Pluryn, Zonnehoek Zorgboerderij,
Groot Windenberg, Bejaardenhuis in Vorden, Boedelhof, Uniek, Volkshuis Deventer en Zutphen,
Hullek es, Passarel, de Rode Hoed, stal aan het Enzerinck.
- Uitwisseling op het gebied van zorg: Ixta Noa, Dagelijks Bestaan, Noaberhoeve, BijBram, Epos.
- Op het gebied van positieve gezondheid en herstellen in het groen met institute for Positive Health,
Groene GGZ, Instituut voor natuur en educatie (IVN) en nature for health (NFH).
- Diverse scholen voor stage voor cliënten: De Lans, Anne Flokstraschool VSO en Daniël de
Brouwerschool.
- MBO en HBO instellingen: Warmonderhof,
- Ontwikkelen van nieuwe werkgebieden: bloementeelt voor verf met B &D, wol met de
schaapsherder uit Wichmond, verven wol en weven met Studio Claudy Jongstra.
- Ontwikkeling werkgroepen telos met Stichting Corona
- Ontwikkeling Agro-forestry met Rombouts Agroecologie
- Op het gebied van huisvesting met Natuurmonumenten en woningcorporatie.
- Op het gebied van ICT en systemen met Indito, ONS, Afas, Nedap

22

Financiën
Zowel Urtica als de Vijfsprong hebben het jaar positief afgesloten.
Wie de jaarrekening wil zien kan deze vinden op de website van Urtica de Vijfsprong:
www.urticadevijfsprong.nl rechts onder het kopje verantwoording.

Toezicht
Stichting Urtica heeft een Raad van Toezicht en Stichting de Vijfsprong heeft ook een Raad van
Toezicht. Doordat de stichtingen nauw samenwerken worden vergaderingen gedeeltelijk gezamenlijk
gedaan. Ook heeft ieder een aantal keren apart vergaderd met de directeur / bestuurder. In 2021 is
de samenstelling van beide Raden van Toezicht, van Urtica en van De Vijfsprong, ongewijzigd
gebleven.
RvT Urtica (eigen verslag)
De Raad van Toezicht Urtica heeft een zelfevaluatie gehouden waarvoor input is geleverd door de
Clientenraad, OR en Bestuurder. De Raad wil haar effectiviteit verbeteren en kijkt daarbij naar het
proces van agendavoering en besluitvorming, teambuilding en het opstellen van een toezichtvisie.
zijn 6 bijeenkomsten geweest waarin de volgende onderwerpen aan de orde kwamen:







Goedkeuring jaarrekening, jaarverslag, jaarplan en jaarbegroting
Implementatie Wet Zorg en Dwang
Ontwikkelscenario's psychiatrie en Groene GGZ
Zelfondernemende teams, impact op governance en de verbinding tussen Urtica en De
Vijfsprong RvT's, Bestuurder en ondernemers
Conflictregeling Bestuur-RvT
Bespreken diverse ontwikkelingen als omgang Corona, visitatie, incidenten, positieve
gezondheid, persoonsgebonden zorg, ontwikkeling wetgeving en regelingen rondom
governance
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RvT De Vijfsprong (eigen verslag)
In dit tweede jaar van ons drietal hebben wij op een prettige, constructieve manier samengewerkt
met elkaar en met Astrid als bestuurder.
Vanuit de RvT de Vijfsprong zijn wij, naast het meekijken met de terugkerende financiële
verslaglegging, het afgelopen jaar bezig geweest met:
* hoe kan de Vijfsprong meer betekenis krijgen voor de zorg?
* hoe kan het toezicht meer geïntegreerd worden en de samenwerking met RvT Urtica in een andere,
doelmatigere vorm gegoten worden?
* wat is de bedrijfsindividualiteit van de Vijfsprong en hoe kan daarop voortgebouwd worden?
* wat betekenen de principes van het zelfondernemend zijn voor de functie van de RvT?
* de bezetting van het team dat de Vijfsprong draagt, in het bijzonder het profiel voor de nieuwe
winkelier;
* het telos onderzoek dat plaatsvindt;
* het vraagstuk van de opvolging van Astrid;
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