Samensturen

Wet zorg en dwang

In 2019 hebben we op een paar woonlocaties geoefend
met ‘Samensturen’. Dit betekent dat we samen met
begeleiders, ouders/vertegenwoordigers en bewoners
beslissingen maken. Bijvoorbeeld over maaltijden of
groepsuitjes. Ook wordt er soms meegeholpen met het
kiezen van nieuwe collega’s.

In 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan.
Dit is een nieuwe wet. De wet zorgt ervoor dat
je altijd vrijwillige zorg krijgt, tenzij het echt
niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat je jezelf of
iemand anders pijn kan doen. In 2019 hebben
we iedereen verteld over deze nieuwe wet.

ESTINEA

Shandy, Miranda en Maayke van de Dr. Huber Noodstraat in Doetinchem vertellen: “Het is
goed dat we mee praten. Het gaat toch ook om ons? Je leert er ook van. En je ontmoet
andere ouders.”

Ondersteuningsplan
Vertrouwenspersoon
Bij Estinea hebben we een vertrouwenspersoon. Als je een
probleem hebt en je komt er met je begeleider niet uit, kun je
naar de vertrouwenspersoon. In 2019 zijn 11 mensen naar de
vertrouwenspersoon gegaan. Zij kon in bijna alle gevallen gelijk
helpen.

Klachten
Als cliënt kun je een klacht indienen. Bijvoorbeeld als je vindt dat je
begeleider iets niet goed doet. In 2019 zijn er 6 klachten ingediend.

Elk half jaar heb je een gesprek met je begeleider over het ondersteuningsplan.
Dan kijken we of je tevreden bent en hoe het gaat. Binnenkort hoef je dit plan
niet meer te ondertekenen. Dat scheelt weer.
We schrijven geregeld op hoe het
met je gaat. Dit noemen we de
cliëntrapportage. Je hebt er recht
op om die rapportage te lezen.
En vanaf januari 2019 kan dat ook
digitaal. Ook je ondersteuningsplan
kun je bekijken. Je kunt je
begeleider vragen hoe dat moet.

2019
Dit is een korte versie van het Kwaliteitsrapport 2019.
In het kwaliteitsrapport leggen we uit wat we in 2019 gedaan hebben.
Ook vertellen we of jullie tevreden waren met de ondersteuning die jullie ontvangen.

Tevreden ja of nee ?
Samen met een begeleider vul je het ondersteuningsplan in. In het
ondersteuningsplan vragen we ook of je tevreden bent. Bijna alle cliënten
hebben deze vraag in 2019 beantwoord.
TEVREDEN
796 mensen zijn tevreden. Dit is 95%.
42 mensen zijn niet tevreden. Dat is 5%.
Waarom zijn mensen tevreden:
• Ik heb weer zin in mijn hobby’s
• Ik heb fijne begeleiding
• Ik voel me gewoon fijn
• Ik heb leuk werk
• Ik ben blij met mijn eigen appartement

Zo zie ik dat
Elke twee jaar komt een POS interviewer met je
praten over hoe jij je ondersteuning vindt gaan.
Misschien wil je nog iets leren. Of ben je ergens bang
voor. Dit gesprek is het POS gesprek. Hierin kun je
duidelijk vertellen wat jij graag wilt.

Waarom zijn mensen soms niet tevreden:
• Ik heb geen leuke buren
• Ik wil liever in een andere plaats wonen
• Ik voel me niet fijn. Ik ben vaak boos
• Ik ben niet tevreden met mijn werk
• Ik kan geen fijn werk vinden

Mevrouw Sumiati heeft pas een
POS gesprek gehad.
“Ik vond het leuk om te vertellen
hoe het met me gaat. Ik kon
vertellen wat ik graag zou willen
veranderen.”

Leren
Soms wil je iets nieuws ontdekken. Misschien wil je leren hoe je een gezonde maaltijd
maakt. Of hoe je met het openbaar vervoer reist. Of wat je moet doen als je gepest wordt.
Je kunt dan zelf of via een begeleider een leervraag stellen aan Leren. Het mailadres is
leren@estinea.nl. Soms leer je alleen, soms in een groep maar vaak ook samen met een
begeleider.
In 2019 hebben 243 cliënten en begeleiders een leervraag gesteld. Vaak ging
de leervraag over veiligheid. Daarbij kun je denken aan een EHBO cursus,
brandveiligheid of je veilig voelen in een relatie.

