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I

Inleiding

Dit meerjarenontwikkelingsplan is tot stand gekomen door de
input van cliënten en medewerkers, onder andere op de Urtica De
Vijfsprongdagen, ontmoetingen en gesprekken met externe relaties,
zorgkantoren en gemeenten, ontwikkelingen binnen de GGZ en
ontwikkelingen in het denken over de zorg en de samenleving.

I.1 Urtica De Vijfsprong dagen
De laatste drie jaar is er ieder jaar een Urtica De Vijfsprongdag
georganiseerd waarin cliënten en medewerkers met elkaar gewerkt
hebben aan de stroom vanuit het verleden (wat was de oorspronkelijke
impuls en hoe kan die werkzaam zijn in het heden), hoe kan ik me
vanuit mijn eigenheid met die stroom verbinden en wat nemen we
waar wat vanuit de toekomst op ons afkomt.
Deze dagen zijn georganiseerd naar aanleiding van de fase van 33
jaar waarin Urtica De Vijfsprong zich bevindt, waarbij loslaten en
transformeren, sterven en opstanding horen. In de laatste bijeenkomst
op 6 september 2018 is er via de diverse werkgroepen veel input
gekomen over wat de toekomst van ons vraagt en wat we mee willen
nemen of nieuw willen vormen om de toekomst op een goede wijze in
te kunnen gaan.
Het gaat er om hoe we de geworden tijd in nieuwe tijd kunnen
transformeren, waardoor het belang van de oorspronkelijke impuls
altijd opgenomen is in het nieuwe. Op deze dagen zijn veel cliënten
en medewerkers geweest en hebben een bijdrage geleverd. Van
alle werkgroepen zijn presentaties geweest en verslagen waarin
ontwikkelingen en aanbevelingen zijn genoteerd. Deze uitkomsten zijn
in dit meerjarenbeleid verwerkt.
Daarnaast is er veel tijd geïnvesteerd om met zo veel mogelijk
medewerkers en cliënten over de onderwerpen en ontwikkelingen
die aan de tijd zijn met elkaar van gedachten te wisselen, ook in de
diverse overleggen (zorgteam, teamoverleggen, beleidsvergadering,
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aandachtsgebieden). Voor de input is belangrijk geweest dat zoveel
mogelijk mensen betrokken zijn geweest om bij te dragen.

I.2 Hoop en gemeenschap
De gedachte dat we niet leven in een tijdperk van veranderingen
maar in een verandering van tijdperk is een gedachte die ik afgelopen
jaren regelmatig gedeeld heb. Jan Rotmans hoogleraar transitiekunde
en Cees Zwart, emeritus-hoogleraar Sociale pedagogiek spreken
hierover. In het boek “Over Hoop” geschreven door Anne Pastors in
een samenwerkingsverband met Cees Zwart wordt beschreven dat
deze verandering het meest tot uitdrukking komt in de gemeenschap.
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Er wordt oude en nieuwe gemeenschap onderscheiden. Toen ik het
las ging door mij heen: dit zijn we binnen Urtica De Vijfsprong aan het
doen, nog onwennig, maar we zijn op weg. Niet alleen de gedachte
over nieuwe gemeenschap deelde ik, maar ook de vraag wat het van
ons vraagt om nieuwe gemeenschap te worden.
Omdat gemeenschap voor de bewoners en medewerkers van
Urtica de Vijfsprong een belangrijk thema is en beschreven staat
in de grondsteenspreuk, is het een belangrijke ingang om de
meerjarenontwikkeling vorm te geven. Om te kunnen groeien naar
een gemeenschap waar ieder individu werkzaam kan zijn vanuit eigen
kracht en betekenis en daarmee ook bewust verantwoordelijkheid
kan nemen in het handelen. Een gemeenschap waarin we elkaar als
individuen werkelijk zien en elkaar willen bekrachtigen. Dat geldt
voor ieder individu die in de gemeenschap is, of we nu als bewoner of
deelnemer in het werkgebied of als medewerker in de gemeenschap
zijn. Dat is een nieuwe kracht in de gemeenschap die betekenis
kan hebben in een samenleving die sterk gericht is op controle en
mechanisatie en op eigen belang.
Om dit te realiseren zijn een aantal waarden van belang: onderzoeken,
vertrouwen, open staan, liefde, beweging tussen onderscheiden en
verbinden, vitaliseren, ontmoeting. Deze waarden zijn daarnaast ook
vaardigheden die nodig zijn om met elkaar nieuwe gemeenschap te
vormen. In ieder onderdeel dat beschreven is in dit meerjarenbeleid
zullen we deze vaardigheden oefenen en nodig hebben. Hieraan
werken biedt hoop om de onvermoede mogelijkheden van de
toekomst waar te nemen.
Dit alleen werkt genezend
als in de spiegel van de mensenziel
de gehele gemeenschap ontstaat
en als in de gemeenschap leeft                      
de kracht van ieder individu
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I.3 Diversiteit en Context
Naast de input van de cliënten en medewerkers zijn we ook onderdeel
van de ontwikkelingen in de zorg en samenleving en is er met de
belanghebbenden van Urtica De Vijfsprong gesproken over de
huidige situatie. Een complex en hectisch bedrijf (bedrijven) met
diverse financieringsstromen en de daarmee gepaard gaande wet en
regelgeving. Iedereen die Urtica De Vijfsprong bezoekt is onder de
indruk van hetgeen zij ervaren en beleven: een werkgemeenschap van
zeer diverse mensen waarin de gelijkwaardigheid beleefbaar is, waarin
de menselijkheid geleefd wordt. Het overkwam mij net zo toen ik voor
mijn sollicitatie het erf op kwam.
De diverse wet- en regelgeving en de druk die dit oplevert, het
spanningsveld tussen een landbouwbedrijf en een zorgbedrijf, tussen
productie en zorg, leveren regelmatig ook hectische situaties op. Dit
vraagt een helder en duidelijk fundament, een stevige grond binnen
de organisatie. In de cultuur en het samenwerken vraagt het openheid,
bewustzijn en momenten van bezinning en reflectie. Voordat er
besluiten genomen kunnen worden om wel of niet te vereenvoudigen
in de organisatie is het in mijn optiek nodig om het fundament in de
organisatie helder en duidelijk te maken, zodat idealen een grond
krijgen.
Belanghebbenden waar Urtica De Vijfsprong mee te maken heeft zijn:
•

Zorgkantoor Menzis

•

De gemeenten Bronckhorst, Zutphen, Lochem en Doetinchem. In
de gemeente Bronckhorst nemen we deel aan de regietafel.

•

Voor de psychiatrie met GGNet en Ixta Noa.

•

Samenwerking met ’s Heerenloo, Driekant, Geitenboerderij Groot
Windenberg, boerderij de Hulshoeve voor dagbesteding hoofd en
onderaannemerschappen VG.
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•

NVAZ en VGN waar Urtica De Vijfsprong lid van is.

•

William Schrikkerstichting en Jeugdbescherming Overijssel

•

Deelname aan Bernard Lievegoed onderzoekscentrum en Lectoraat
Antroposofische Gezondheidszorg.

•

Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken (Astrid Vermeer) en Pim
Blomaard Consult rondom organisatie.

•

Speciaal onderwijs in de regio (Anne Flokstraschool en Het
Mozaïek)

•

Opleidingen voor mbo en hbo (SPW, SPH, Verpleekunde,
Warmonderhof) voor het verwerven van stagiaires.

•

Met Scilzz, academie AG en Plegan voor antroposofische scholing.

•

Voor het landbouwbedrijf met Distreco, Odin, De Nieuwe Band, e.a.

•

Rondom pachten van gronden met boeren, natuurmonumenten en
grondbeheer.

•

Voor huisvesting met natuurmonumenten en woningcorporatie.

I.4 Biologisch dynamische landbouw
Als laatste heb ik gemeend naar antwoorden te zoeken in de BDlandbouw. De vraag die in me opkwam is: hoe kunnen we benutten
dat de oorspronkelijke initiatiefnemers die veel kennis hebben van de
BD-landbouw nog zo nabij zijn? (Buren) Dat resulteerde in een aantal
mooie gesprekken over deze landbouw en hoe zij een voorbeeld kan
zijn voor menselijke gemeenschap.
Belangrijke elementen die daarin naar voren kwamen zijn het
vruchtbaar maken van tegenstellingen (ontmoeting tussen het
minerale en het levende, het verleden en toekomst in de compost
en de humusvorming, en het gebruik van preparaten waarin
tegengestelde krachten werkzaam zijn). Deze preparaten hebben een
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meditatief element wat ook een richting kan zijn in het samenwerken.
Deze elementen kunnen een voorbeeld zijn voor het leven in de
sociaal therapie. Een belangrijk element daarbij is hoe bijvoorbeeld
het verleden verzameld wordt om als humus door te werken in de
toekomst. Ook is er een spanningsveld tussen zorg en landbouw,
tussen zorg en productie. Dit spanningsveld roept iedere keer weer
de vraag op: waar gaat het eigenlijk om? De ontmoeting tussen het
minerale en levende zorgt ervoor dat het vruchtbaar wordt, wie ben je
en wat brengt het leven je. Het gaat ook steeds over de afzonderlijke
onderdelen naast het bewust zijn voor de samenhang ervan.
De innerlijke stilte bewaren midden in het lawaai.
Open, stille,
vochtige teelaarde blijven,
in de vruchtbare duisternis waar de regen valt en het zaad kiemt hoe velen er ook zijn,
die in het droge daglicht over de velden trekken,
alles vertrappend in wervelend stof.
Dag Hammarskjold
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II. Thema’s en acties
Organisatieniveau
Organisatie en gemeenschap hebben een samenhang met
verschillende zijden. In de organisatie hebben we met het individu,
een team en het geheel van de organisatie te maken. Deze drie hebben
invloed op elkaar en zijn voor een goed functioneren afhankelijk van
elkaar. De komende jaren wordt deze functionele kant meer benadrukt
zodat iedere medewerker en team zelfstandig, bewust en met
verantwoordelijkheid kan werken.
Dit functioneren richt zich op goede zorg en het vraagt een heldere en
duidelijke structuur op alle gebieden en duidelijke kaders waar teams
en medewerkers mee kunnen werken. In de gemeenschap hebben we
het over alle individuen die met elkaar de gemeenschap vormen. Het
betreft in principe alle mensen die binnen die gemeenschap leven en
werken; maar iedere keer vormt de gemeenschap zich opnieuw aan
de hand van een thema, een feest, een vergadering, een team, een
woonhuis, het geheel. Het is een dynamische geheel en het vraagt
bewustzijn. Die gemeenschap werkt door, ook als we niet bij elkaar zijn.
Het sociale is dragend en verbindend en vraagt van ieder een eigen
kunstzinnige creatieve inzet en aanwezigheid. Die kracht kunnen we bij
elkaar wekken, zodat in de gemeenschap ieder individu zichtbaar is.

II.1 Dragend lichaam
Om te kunnen groeien naar een organisatie die toekomstbestendig is,
is een fundament nodig dat stevig en helder is en grond biedt voor de
idealen die er leven. Het betekent dat de structuur van alle gebieden
(zorg en kwaliteit, personeel en financiën) in de organisatie helder en
op orde en up to date zijn. Er is al veel gebeurd; de komende jaren
zullen nog in het teken hiervan staan.
Vooral op het gebied van personele zaken vraagt het een nieuwe
structuur en samenhang, deskundigheid en bekwaamheid
en het op orde brengen van documenten.
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In mindere mate
geldt dit voor zorg
en kwaliteit en de
financiën, waar al
veel gebeurd is.
Wel is voor beide
gebieden een update
van de systemen
nodig zodat er meer
conform de wet - en
regelgeving gewerkt
kan worden en een
slag gemaakt kan
worden die efficiënt
doorwerkt. Voor de zorg zal er een stap gemaakt worden naar een
digitaal zorgdossier waarbinnen een nieuw eenvoudiger zorgplan
wordt ingericht en cliënten de mogelijkheid krijgen om hun eigen
zorgdossier in te zien.
Voor de financiën zullen we naar een verdere verheldering van de
kosten en baten op teamniveau werken; de begroting in het jaar
2019 geeft hier als eerste inzicht in; het zal door het jaar heen ook op
teamniveau gevolgd worden. Het Cashsysteem voor de boekhouding
wordt uitgebreid waardoor veel handmatig werk verdwijnt. Dit
geldt ook voor het rooster en urensysteem Monaco, zodat de
foutgevoeligheid verbeterd wordt. Voor een beter een duidelijke
communicatie wordt intranet geïnstalleerd.
Gewenste situatie:
Urtica heeft een fundament dat dragend is en 			
overdraagbaar is. Het betekent dat de structuur in de 		
organisatie en de kaders, waarbinnen de teams vrij met elkaar
kunnen werken helder en duidelijk zijn en voor iedereen bekend
zijn. De systemen die hierbij nodig zijn, zijn daar dienstbaar aan.
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2019
Financieel:
inzicht voor de
teams voor de
eigen kostenplaats, zowel
in begroting als
rapportage
Roostersysteem
Monaco, Cash
boekhoudingsysteem zijn uitgebreid. Intranet
wordt opgestart.
Medewerkers en
teams werken
binnen roostersysteem Monaco

2020
Teams voelen
zich verantwoordelijk voor hun
plek en zijn in
wisselwerking
met administrateur / controller
Digitaal cliënt
dossier wordt
onderzocht en
keuze gemaakt.

2021
2022
Teams zijn
Teams nemen
bekwaam om
initiatief
verantwoordelijkheid te dragen

Personeelszaken:
Functieomschrijvingen zijn vernieuwd en geven
competenties
aan.

Teams werken
met de kaders.

Leeftijdsfase
beleid wordt
geëvalueerd en
aangepast.

Kaders voor de
teams zijn duidelijk.
Er is een nieuw
scholingsbeleid
en meerjaren
scholingsplan.
Er is een leeftijdsfasebeleid
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Alle medewerEvaluatie en
kers werken in
eventueel aanhet digitaal cliënt passen
dossier.
Cliënten kunnen
bij hun eigen
dossier.

Kaders zijn
aangepast aan
Aanpassing kaontwikkelingen in ders in relatie tot
dit jaar
de ontwikkelingen in dit jaar.

II.2 Ziel in verbinding
De ziel van de organisatie zijn de teams, de individuele mensen
en de cultuur die er leeft. De visitatie van afgelopen jaar door een
aantal externe genodigden, liet zien dat het teamniveau weinig
zichtbaar werd en teamvorming belangrijk is om aan te werken.
De zelfondernemende impuls draagt hier ook aan bij doordat
medewerkers van teams een aantal verantwoordelijkheden hebben
die zij verdelen in taken die zij samen vormgeven. Hoe kunnen
medewerkers van teams elkaar waarderen en met elkaar reflecteren
op de zorg die zij leveren? Hoe kunnen teams zich verhouden tot
de kaders van de organisatie en zich als onderdeel van een geheel
ervaren? Een teamcoach begint in januari 2019 om de teams hierin te
ondersteunen. Scholing wordt ingezet op het gebied van waarachtige
dan wel openhartige communicatie om de medewerkers van een team
te stimuleren elkaar te bevragen, te verhelderen, aan te spreken enz.
Teams werken aan een eigen visie in relatie tot de bewoners waar zij
mee werken. Deze visie heeft een verhouding tot de algemene visie.
Duidelijk wordt welke opgave ieder team heeft en waarin zij zich
onderscheiden. Naast de diversiteit wordt duidelijk waar de verbinding
ligt om een relatie met het geheel te hebben.
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II.2.a Bronnen van arbeidsvreugde
Om vreugde in het werk te behouden zijn er workshops “7 bronnen
van arbeidsvreugde”. De laatste workshops in oktober 2018 maken
zichtbaar dat de bronnen “fysieke welbevinden” en “groei“ belangrijk
worden gevonden maar relatief laag scoren op beleving. Duurzame
inzetbaarheid, waarin beide bronnen een grote rol hebben, is een
aandachtspunt, waarbij zowel organisatie als individu betrokken zijn.
Het bewustzijn dat je ook als individu verantwoordelijkheid draagt
voor je eigen gezondheid is inzet in diverse bijeenkomsten. Daarbij
hoort het aanbod van informatie over de mogelijkheden om op een
gezonde manier je werk te verlaten als je ouder wordt. Daarin kan
de organisatie faciliteren evenals het omgaan met bijvoorbeeld meer
flexibiliteit in de roosters. Een vraag is hoe je de opgedane kennis
en deskundigheid van oudere medewerkers voor de organisatie
vruchtbaar kunt inzetten.
Bij de bron van de groei richten we ons sterk op de innerlijke groei
van de medewerker. Er is een nieuw scholingsbeleid voor de komende
jaren waarin geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van medewerkers.
Waar nemen we signalen waar dat medewerkers meer willen en hoe
kunnen we daarin tegemoetkomen en initiatieven ondersteunen. Hoe
kunnen we de ander meer zichtbaar laten worden in diens kwaliteiten?
Hier worden de vaardigheden die een relatie hebben met de waarden
sterk aangesproken. Willen we openstaan voor en luisteren wat in de
ander leeft en mee onderzoeken hoe dit verwezenlijkt kan worden.
Dit geldt voor de organisatie maar ook voor collega’s onderling. De al
eerdergenoemde openhartige communicatie is hier ondersteunend in;
daarnaast het vertellen van verhalen aan elkaar. Wat was je motief om
te komen werken en hoe leeft dit nu?
In de vergaderingen die we met elkaar hebben, vinden naast gesprek
ook andere werkwijzen plaats. Om beurten doet iemand een opmaat,
waardoor iemand ook zichtbaar wordt en de vergadering op een
andere wijze begint. Tijdens de vergadering kan er ook met stilte,
meditatie, wandelgesprek als bespreking, met kunst enz. gewerkt
worden. Deze werkwijzen bieden de mogelijkheid dat we in een andere
12

laag van ons zijn worden aangesproken en dat ieder op zijn eigen wijze
mee kan doen en betrokken kan zijn.
Ontmoeting met aandacht staat centraal en zorgt ervoor dat we
zichtbaar worden voor elkaar; de ontmoeting speelt zich af in de
zorgrelatie maar is net zo belangrijk tussen collega’s en tussen alle
mensen waar we mee te maken hebben.
Gewenste situatie:
In de organisatie zijn de teams verantwoordelijk voor het
primaire proces waarin zorg en diensten tot stand komen die
worden geleverd aan cliënten. De cultuur van samenwerken wordt
gekenmerkt door openheid en vertrouwen van medewerkers in
teams onderling en teams en de organisatie. Medewerkers dragen
bij aan het team vanuit de individuele kwaliteiten en worden daar
in zichtbaar.

2019
Teams kunnen
omgaan met
de kaders en
worden daarin
ondersteund
door een coach
De cultuur is op
weg naar openheid en transparantie
Er is aandacht
voor de bronnen
groei en fysiek
welbevinden.

2020
Teams werken
binnen de kaders
op een eigen
wijze en nemen
eigen initiatieven.
De cultuur is op
weg naar openheid en transparantie
Medewerkers
zijn tevreden
over hun groei en
fysieke welbehagen

2021

2022

De cultuur is op
weg naar openheid en transparantie
Er is aandacht
voor de bronnen psychisch
welbevinden en
zingeving.

De cultuur is
open en transparant
Medewerkers
zijn tevreden
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II.2.b De culturele commissie
Deze werkt vanuit een nieuwe impuls en is gedeeltelijk nieuw
samengesteld. Zij zien de verbinding als een belangrijke waarde in
het culturele leven die kansen biedt. De commissie stelt zich de vraag
hoe zij mensen kunnen prikkelen om deel te nemen of initiatieven
te nemen in het culturele. Initiatieven waar een open podium voor
geboden wordt en die ondersteund wordt door de organisatie. Oude
gewoonten worden losgelaten. De culturele commissie is een orgaan
dat prikkelt en motiveert, inspireert en uitnodigt en dus verbonden
is met de leefwereld om het leven te verrijken, initiatieven een
fundament te bieden zodat activiteiten tot stand kunnen komen.
De commissie is een afspiegeling van de organisatie. Rondom
jaarfeesten wordt vooraf gekeken hoe een eigen verbinding van
ieder mens gestimuleerd kan worden. Het vraagt een meer levendige
communicatie en in verbinding zijn. Intranet moet daar ondersteunend
en activerend in worden. Afspraken voor budget en investering van tijd
zijn nodig.
Gewenste situatie:
Het culturele leven is stimulerend en activerend en leidt tot nieuwe
initiatieven.
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2019
Culturele commissie presenteert plan met
haar nieuwe
werkwijze.
Budget en investering tijd zijn
duidelijk

2020
Evaluatie einde
jaar over werkwijze.

2021

2022

Cultureel programma voor
mensen binnen
en buiten Urtica

Cursus jaarfeesten die aansluit
bij de beleving
en ervaring van
deelnemers

Cursus jaarfeesten die aansluit
bij de beleving
en ervaring van
deelnemers

II.3. Geestelijk streven
Het geestelijke streven van Urtica De Vijfsprong als organisatie wordt
uitgedrukt in de grondsteenspreuk. Het verlevendigen van de inhoud
is een aandachtspunt in samenhang met de mensen die er op een
bepaald moment leven en werken en de heersende tijdgeest. Dat geldt
ook voor de visie en waarden die er leven. In deze tijd vraagt het om
een eigen verbinding van iedere medewerker hiermee en de vraag wat
dit voor het eigen handelen kan betekenen.
De grondsteen zal opnieuw geplaatst worden; het is een mogelijkheid
om het bewustzijn te wekken dat deze grondsteen voor heel Urtica
De Vijfsprong dragend is. Het verzorgen en verlevendigen van de
antroposofische impuls en het wekken van bewustzijn voor een wereld
die met de zintuigen niet zichtbaar is, dragen daar aan bij.
Gewenste situatie:
Er is bewustzijn voor het geestelijk streven binnen de organisatie;
dit wordt zichtbaar in de eigen verbinding en handelen van
individuele medewerkers.
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2019
Herplaatsing en
herijking grondsteen en spreuk

2020
De grondsteen
spreuk is een
onderdeel in
de introductiecursus en klinkt
bij bijzondere
evenementen.
Er is bewustzijn Een thema uit
op alle plekken de grondsteendat de grondspreuk wordt
steenspreuk
uitgewerkt in
een inspiratievoor geheel
middag.
Urtica De Vijfsprong geldt.
Introductiecursus voor medewerkers

2021
De grondsteen
spreuk klinkt
bij bijzondere
evenementen

2022
De grondsteen
spreuk klinkt
bij bijzondere
evenementen

Een thema uit
de grondsteenspreuk wordt
uitgewerkt in
een inspiratiemiddag.

Een thema uit
de grondsteenspreuk wordt
uitgewerkt in
een inspiratiemiddag.

Introductiecursus voor medewerkers

II.4 Balanceren tussen landbouw en zorg
We staan voor de keuze hoe de samenwerking tussen landbouwbedrijf
en zorgbedrijf verder gaat, waarbij het uitgangspunt is dat er
helderheid op het gebied van de financiën en de samenwerking is
tussen de twee bedrijven.
Dat betekent dat helder is welke diensten De Vijfsprong levert aan
Urtica waarvoor betaald wordt, zodat het te verantwoorden is.
Daarbij is winst op zich niet belangrijk, wel een heldere en duidelijke
bedrijfsvoering die gezond is. Om dat haalbaar te maken is het nodig
om een nieuwe richting in te slaan.
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Gewenste situatie:
De samenhang tussen Urtica en De Vijfsprong is helder uitgewerkt.
De bedrijven zijn ieder financieel gezond en versterken elkaar.

2019
Er wordt samengewerkt
alsof Urtica en
De Vijfsprong 1
bedrijf is.

2021
De betekenis
voor de zorg
van het landbouwbedrijf is
geëxpliciteerd
door middel van
onderzoek
Er is instroom
Nieuwe initiatieEr wordt gezamenlijk onderno- van nieuwe deel- ven in aansluimen
nemers
ting op nieuwe
zorgvragers
Er zijn 2 nieuwe Nieuwe initiainitiatieven
tieven leiden tot
zorgvacatures en
hebben een aantrekkende werking op nieuwe
deelnemers in de
dagbesteding
De Vijfsprong
Het bedrijf is
Het bedrijf kan
heeft een nieuwe financieel stabiel zelfstandig zijn
vorm
Er is een samenwerking tussen
grondbeheer en
De Vijfsprong

2020
Er is helderheid
over de diensten
aan elkaar en
wat daar tegenover staat.

De samenwerking met grondbeheer leidt
tot een nieuwe
sociale impuls

2022
Uitkomst geeft
richting aan de
zorg

Nieuwe vorm in
de verhouding
Urtica De Vijfsprong

Mensen uit de
regio worden
mededragend in
de verantwoordelijkheid voor
De Vijfsprong
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II.5 Psychiatrie op weg naar herstel
Binnen de psychiatrie leeft al langer de vraag welke plek het binnen
Urtica kan innemen. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de
behandeling is groot/ zwaar; al jaren heeft de samenwerking met
GGNet dit mede opgevangen. De ontwikkeling binnen de GGZ naar
meer herstelgerichte ondersteuning en de afbouw van bedden, het
tekort aan psychiaters en de veranderende samenwerking met GGNet
en de afname van behandelklimaat gebaseerd op een antroposofische
mensvisie doen ook de vraag aan Urtica stellen hoe er verder gegaan
zal worden met behandeling in de toekomst.
Gewenste situatie:
De psychiatrie is een onderdeel van Urtica met een team dat
verantwoordelijk is voor de behandeling en de uitvoering
daarvan. In de keuze die gemaakt wordt, kan Urtica zelfstandig
verantwoordelijk zijn en wordt de kwaliteit van Urtica zichtbaar.

2019
Er is een keuze
gemaakt hoe en
of Urtica verder
gaat met psychiatrie (klinisch).
Overeenkomst
GGNet is aangepast
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2020
Uitwerking n.a.v.
de keuze in projectplan

2021
Onderzoek naar
nieuwe insteek
met externen

2022

II.6 Versterken open cultuur door middel van
teamsamenwerking
Aan een open cultuur dragen
waarden bij als vertrouwen,
luisteren naar elkaar, bewegen
tussen onderscheiden en
verbinden. We oefenen deze
waarden op verschillende wijzen
met elkaar binnen de teams en in
de verbinding tussen de teams en
de organisatie.

Gewenste situatie:
Mensen spreken zich uit naar elkaar, luisteren naar elkaar en
onderzoeken gezamenlijk wat nodig is.

2019
Medewerkers
van alle teams
zijn vaardig in
openhartige
communicatie
Medewerkers
zijn zichtbaar
door middel van
hun verhaal
Medewerkers
voelen zich uitgenodigd zich uit te
spreken

2020
Intranet is werkzaam voor de
informatie

2021
Medewerkers
leveren actieve
bijdrage aan
intranet

Medewerkers
zijn zichtbaar
door middel van
hun verhaal
Medewerkers
spreken zich uit
in de organisatie

Medewerkers
zijn zichtbaar
door middel van
hun verhaal

2022
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II.7 Leren op de boerderij
De boerderij is een plek waar
deelnemers en werkleiders kunnen
leren. Niet alleen het leren waarbij
er een ontwikkeling plaatsvindt
om een bepaald beroep uit te
oefenen is een insteek maar ook
het aansluiten bij het talent om
vandaar uit naar een nieuw beroep
te groeien.
Gewenste situatie:
Cliënten hebben een beroep waarin hun talent leidend is dan
wel opgenomen is. Dit is het perspectief voor ontwikkeling. De
werkleiders zijn begeleider en opleider.

2019
Medewerkers
en cliënten doen
mee aan Inclutrain
Er is een pilot
met drie cliënten
waarin aangesloten wordt bij
de talenten voor
beroepsontwikkeling
Er wordt gedacht
vanuit talenten
en ontwikkelingskansen
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2020
Werkleider is
opleider

2021
Werkleider is
opleider

Talenten en de
daarmee gepaard
gaande mogelijkheden zijn
uitgangspunt
Talenten en ontwikkelingskansen
staan centraal

2022

II.8 Naar binnen en buiten
Urtica De Vijfsprong wordt meer zichtbaar voor de wereld om ons
heen door niet alleen aanwezig en zichtbaar te zijn bij bijeenkomsten
of markten, maar ook door in brede zin mensen uit te nodigen om deel
te nemen aan de werkgemeenschap of een bijdrage te leveren.
Dit geldt voor de zorg en het bedrijf op het gebied van het aantrekken
van deelnemers in de dagbesteding , aantrekken van klanten voor de
producten en de gemeenschap openstellen voor anderen.
Gewenste situatie:
Urtica de Vijfsprong is bekend bij de lokale buurt en
belanghebbenden.

2019
Er is een nieuwe
website

2020
Verhalen van
mensen verlevendigen de
website

Open dag
Ontmoetingen
met thema’s cultuur – natuur
Er is een ontmoe- herhalen
tingsmoment
met proeverij,
rondleiding en
thema voor verwijzers, gemeente e.a.
Reclame en
acties

2021
2022
Publicatie onderzoek

Open dag
herhalen

herhalen
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II.9 Vitaliseren visie en waarden
De waarden in de sociaal therapie worden nieuw leven in geblazen
zodat medewerkers er weer een verbinding mee kunnen krijgen.
De vraag erbij is op welke wijze de waarden invloed hebben op je
handelen. Dus wat zien we dan in de praktijk.
Gewenste situatie:
De waarden van de sociaal therapie werken door in het handelen
en zijn beleefbaar.

2019
Introductiecursus
van 10 dagdelen
voor nieuwe
medewerkers in
aansluiting op de
vraag
BD landbouwcursus vindt plaats
voor mensen
binnen en buiten
Urtica
Inspiratiemiddagen voor
medewerkers in
samenhang met
OR
Inspireren en
activeren door
culturele commissie
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2020
2 dagdelen Follow up

2021
introductiecursus

Nieuwe inspiratie
rond samenkomsten “Wat
leeft binnen
het bedrijf” in
samenhang met
thema’s uit BD
herhalen

BD landbouwcursus wordt
aangeboden aan
deelnemers en
medewerkers

Inspireren en
activeren door
culturele commissie

Inspireren en
activeren door
culturele commissie

2022
Follow up

herhalen

Inspireren en
activeren door
culturele commissie

II.10 Een huis, een thuis
Door de nieuwbouw van De Roos is het thema hoe je van een huis een
thuis kunt maken actueel. Daarbij speelt de gedachte dat de omgeving
van invloed is op je welzijn een belangrijke rol. Het gaat hier niet om de
zorgrelatie.
Heb je voldoende privacy in je woning, heb je eigen sanitair. Hoe zien
de huizen er uit. Hoe ziet de omgeving waar het huis staat er uit.
Hoe is de omgeving voor de zintuigen op het gebied van licht, lucht,
geluid, ruimte, kleur enz. Hoe zijn al deze indrukken tesamen voor de
levenszin. Wat vinden de bewoners belangrijk in en om het huis.

Gewenste situatie:
De huizen waar cliënten wonen, worden als thuis ervaren. Dat
betekent dat de huizen voldoen aan de mogelijkheid tot privacy,
een omgeving die mooi, schoon en heel is, eigenheid, zorg en
aandacht voor de omgeving.
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2019
Bouw van de
Roos is afgerond
Onderzoek behuizing Hofhuis
en planvorming
Nieuwe afspraken natuurmonumenten die
helder zijn over
onderhoud

Bewust wekken
van de aandacht
voor de omgeving en cliënten
betrekken op
huisavonden
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2020
2021
Aanpassing
onderhoudsplan
met betrekking
tot Roos
Opknappen/renovatie behuizing
appartementen
Hofhuis
Werken met
nieuwe invulling
van technische
dienst Urtica
in samenhang
met natuurmonumenten en
woningbouwvereniging
Werkzaamheid
Een locatie staat
van de omgecentraal
ving opnemen
in plannen voor
aandacht voor de
omgeving en ieder jaar een huis
centraal stellen

2022

Een locatie staat
centraal

III.

Over het vervolg

Een uitgebreidere uitwerking van de onderwerpen vindt plaats in
de komende jaarplannen, te beginnen met het jaarplan 2019. Een
belangrijke insteek blijft om steeds opnieuw zoveel mogelijk de
cliënten en medewerkers te betrekken door huisavonden te bezoeken,
thema’s te agenderen bij de cliëntenraad en de teamvergaderingen,
medewerkersmiddagen enz. In het beleidsoverleg worden de stappen
en ontwikkelingen per kwartaal gevolgd.
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