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Voorwoord
Voor u ligt het eerste kwaliteitsverslag van In Harmony. Wij zijn trots op onze
organisatie die wij sinds 1 april 2014 met passie, betrokkenheid en bezieling, iedere
dag opnieuw kleur geeft aan vele hun leven. Deze kleur is MAGENTA! Dé kleur die
in betekening volledig overeenkomt met In Harmony. De kleur Magenta staat voor
enthousiasme, het leven intens leven, spontaniteit, vuur, passie, geen gedoe, lichtheid.
Dat je liever mogelijkheden en creatieve oplossingen ziet. Het gaat over intuïtie, liefde
voor mensen en in je kracht staan.
In Harmony is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip!
Niet alleen onder de gasten, hun mantelzorgers, de omliggende dorpen, maar ook
diverse zorgpartners en de gemeenten (Maastricht en Heuvelland). Iets waar we enorm
trots op zijn en iedere dag uitstralen.
Een uniek huwelijk dat in de vezels van In Harmony voelbaar is.
“We zijn op 1 april 2014 getrouwd!” zeggen we altijd. Als in een goed huwelijk is
communicatie van groot belang, horen en gehoord worden. Je hoeft het niet altijd met
elkaar eens te zijn”.
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Wie zijn wij en wat zijn onze waarden
“Wij geloven in de eigen kracht van mensen en willen met In
Harmony kwetsbare inwoners en mantelzorgers bijstaan om
hun leven zo goed mogelijk in te kunnen richten”
In Harmony begeleidt mensen die het niet meer lukt om zelfstandig hun dag een
zinvolle invulling te geven. We bieden de gasten maar ook de familie en mantelzorgers
professionele ondersteuning op maat, blijven hun eigen regie aanspreken, zodat
aangenaam wonen in de eigen omgeving mogelijk blijft.
De medewerkers van In Harmony gaan samen met de gast en zijn of haar netwerk in
gesprek om persoonlijke wensen te ontdekken en vorm te geven in de vorm van
individuele- als groepsactiviteiten.
De waarden van In Harmony zijn WELZIJN, GEBORGENHEID, ZELFREDZAAMHEID
EN ONTZORGEN. Hierbij willen we vooral de EIGEN KRACHT van de gast en/of de
mantelzorger benutten en stimuleren.  
De gasten, familie en mantelzorgers beleven als geen ander, de mate van het uitdragen
van onze waarden en kwaliteit van onze dienstverlening omdat wij dagelijks openstaan
voor hun verhalen, gesprekken en dilemma’s. Deze vertellen ons evenals onze
tipkaarten, hoe de kwaliteit beleefd wordt.
De onderneming krijgt praktisch handen en voeten in een accommodatie waarbij
samenwerking met andere doelgroepen mogelijk is. De huidige locatie is ingericht
binnen een basisschool waarbij de interactie met de kinderen als zeer waardevol
wordt ervaren. In de toekomst zou dit een combinatie met een huiskamerproject
of met verenigingen kunnen zijn. Er kunnen 15 gasten tegelijk (per groep/locatie)
gebruik maken van de groepsactiviteit. Gemiddeld genomen komt een gast 4 dagdelen
per week naar de dagbesteding toe. Dit kan 52 weken per jaar. Onze stelling hierin;
Dementie neemt ook geen vakantie!
Daarnaast wordt er begeleiding individueel thuis aangeboden, waarbij deze momenten
individueel worden afgestemd of bestaat de mogelijkheid voor respijtzorg onder andere
door logeeropvang thuis.
De indicaties komen vanuit verwijzers als samenwerking met diverse zorgpartners tot
stand tot stand vanuit de WMO en WLZ. Daarnaast kan er particulier ook begeleiding
worden afgenomen.
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Het twee koppig bestuur van In Harmony biedt een dagelijkse grote bijdrage aan de
uitvoerende zaken in het primaire proces. Hierdoor blijven ze goed op de hoogte van
alle zaken rondom het primaire ondersteunings- en begeleidingsproces, bewaken het
gedachtegoed en geven ze directe aansturing op de visie, normen en waarden van In
Harmony.
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Organisatiegroei en
personeelssamenstelling

2019 was voor In Harmony het jaar van uitbreiden van zowel in het aantal gasten als
het aantal medewerkers.
Het aantal gasten in 2019 is licht gestegen ten opzichte van 2018, van 62 naar 69
gasten. In deze cliëntenpopulatie merkten we een toename van complexiteit in
gedragsverandering (agressie, extreme loopdrang) waarbij in overleg met casemanager
en behandelinstellingen een adequate begeleiding extern is ingericht.
Het personeelsbestand werd in 2019 uitgebreid met 5 medewerkers in loondienst, 3
vrijwilligers voor ondersteunende werkzaamheden. Een stagiaire Ergotherapie en een
leerling MMZ kregen de kans om te leren en ontwikkelen binnen In Harmony.
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Kwaliteitsontwikkelingen en borging
Evaluaties, bijstellen en borgen van afspraken van zaken wordt veelal in de uitvoer
gedaan maar eveneens via de formele organen en overleggen t.w.:
-

Teamoverleg inclusief casuïstiek bespreking
Ontwikkelingsgesprekken
Themabijeenkomsten met gast en mantelzorger
Tipkaarten (clienttevredenheidsmeting)
Begeleidingsplanbespreking en evaluatie
Evaluatieformulier bij afscheid
Cliëntenraad
Klachtencommissie
Overleg Samenwerkingspartners
Overleg gemeente Maastricht en Heuvelland gemeentes
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Prezo care
Vanaf april is onderzocht welk kwaliteitsmodel past bij in Harmony. Hierbij is de
cliëntenraad betrokken en gekozen om Prezo Care als ondersteunend werk- en
denkmodel te gebruiken om kwaliteit te verdiepen en implementeren binnen In
Harmony.
Door middel van een certificeringstraject aan de hand van Prezo Care een
professionaliserings- en kwaliteitsslag gemaakt. Hierin werden onze waarden en
normen afgezet tegen dilemma’s d.m.v. dialoogbijeenkomsten en documentupdates in
de doorsnee van onze organisatie. Wij waren dan ook trots met het behalen van het
Prezo Care certificaat in oktober 2019.
Het kwaliteitsbeleid werd opgesteld en inhoud gegeven. De kwaliteitswijzers vanuit
Prezo care zorgen voor structuur en leidraad om kwaliteit te meten, bespreekbaar te
houden en aantoonbaar te maken. Prezo Care gaat uit van de normen en waarden van
de organisatie en zorgt voor bewustwording van mogelijke dilemma’s in bedrijfsvoering
en uitvoering van de Begeleiding in Welzijn.
Om de structuur in teamoverleg te koppelen aan de kwaliteitswijzers van Prezo Care,
werd een nieuwe opzet van de agenda gehanteerd. Dit werkt volgens de medewerkers
gestructureerd en duidelijk. Een enkele keer werd bewust afgestapt van de agenda
omdat die keren de behoefte tot open dialoog aanwezig was en de tijd te beperkt om
de gestructureerde agenda te hanteren.
Voor het bespreken van de ontwikkeling, wordt per medewerker een beroep
gedaan op de eigen regie en verantwoordelijkheid tot groei en ontwikkeling. Zowel
zelfbeeld, teambeeld als organisatiebeeld wordt in voorbereiding door de medewerker
beschreven. Het ontwikkelperspectief van de medewerker wordt tijdens het
ontwikkelingsgesprek met een of beide bestuurders besproken en afgestemd. Dit wordt
vastgelegd en de gemaakte afspraken geëvalueerd met betreffende medewerker.
In augustus/september vonden de Prezo Care audits plaats. Deze werden uitgevoerd
in de vorm van dialooggesprekken en een documentatiecheck. De dialooggesprekken
bestonden uit een waarden dialoog, stem van de gasten en naasten en shadowing.
Uit deze verschillende gesprekvormen werden de volgende ontwikkelpunten
geformuleerd.
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borging om de hoge kwaliteit (in lijn met onze waarden) overeind te
• De
houden
delen over (structurele) dilemma’s en/of risico’s met alle
• Ervaringen
medewerkers en vrijwilligers
en groei onderwerpen in beeld houden om structureel leren en
• Leer
reflecteren te borgen
veranderingen bespreken en delen in het team om de
• Stapsgewijze
toenemende verantwoordelijkheden te continueren. Het eigenaarschap
stimuleren waarbij de normen en waarden behouden blijven. De magentakleur van In Harmony helder houden!
Deze ontwikkelpunten werden bevestigd en besproken in de bevindingen dialoog.
Met als resultaat het Prezo Care certificaat.

Kwaliteit Management Systeem (KMS)
In Harmony is vanuit haar kwaliteitswaarden een professionele organisatie en heeft
ter ondersteuning het Kwaliteit Management Systeem (KMS) opnieuw ingericht. Dit
digitale dossier met vele ondersteunende documenten kreeg in 2019 een update met
een nieuwe index en ordening. Ook werd ervan uit wet- en regelgeving gecontroleerd
of alle regels waaraan In Harmony minimaal moet voldoen, gedocumenteerd staat en
nageleefd wordt.
Processen worden inzichtelijker en zijn transparant voor medewerkers.
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Begeleiding in Welzijn
Binnen de verschillende producten die In Harmony aanbiedt, vindt een steeds
terugkerende cyclus plaats. Ter ondersteuning, informatieverwerking en verantwoording
van deze cyclus wordt in 2019 nog gebruik gemaakt van DINZ.
Het al reeds uitgevoerde proces van Begeleiding in Welzijn werd in 2019 beschreven en
bestaat uit de volgende fasen:
Introductieperiode (intake)
Welzijn en Ondersteuningsperiode
Afscheidsperiode (evaluatie)

•
•
•

			

DINZ
Om de Begeleiding in Welzijn te ondersteunen met een praktisch en eenvoudige
dossiervorming, werd in oktober 2019 kritisch gekeken naar dilemma’s in en door het
gebruik van het DINZ-systeem. Uiteindelijk werd in december besloten om verder te
gaan met ZilliZ in 2020. ZilliZ biedt onze kleinschalige organisatie de mogelijkheid om
een complete zorgadministratie in te richten die niet te ingewikkeld is en biedt wat
noodzakelijk is. Het systeem, enerzijds het (zorg)leefplan is meer in te richten op onze
manier van begeleiden in welzijn, anderzijds is het toegankelijk voor cliënt en diens
mantelzorger.
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Voeding en vocht
Zowel de inkoop als beleid op voeding werd gestructureerd vormgegeven vanuit de
teamoverleggen. Hiertoe werden gezamenlijke afspraken gemaakt. Om de eigen regie
en dagelijkse activiteit te stimuleren werd ook in 2019 samen met de gasten per dag
een lunch voorbereidt. De wens van een individuele gast om nog eens een bepaald
gerecht te maken, was vaak uitgangspunt. Gecombineerd met gezonde, gevarieerde en
verse ingrediënten.
Aandacht voor een juiste voedsel hygiëne wordt geboden op basis van de richtlijn 2016,
kleinschalig wonen, hygiënecode voor woonvormen.

Veiligheid
De wettelijk vereiste hygiëne protocollen kregen aandacht in het teamoverleg. Dit
zorgde voor bewustwording en tevens naleving ervan. In december 2019 was sprake
van het Norovirus onder gasten als personeel. Er is contact geweest met de GGD-Zuid
Limburg, waaruit bleek dat de het ingezette hygiënebeleid afdoende was.
In het kader van veiligheid werd in het najaar van 2019 een Veiligheidsoverleg binnen de
basisschool bijgewoond. De BHV binnen de school is leidend voor In Harmony, in het
geval van een calamiteit. Het verslag met de afspraken zal worden besproken met het
team en vervolgens vastgelegd in de afspraken rondom BHV.
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In de medewerkersplanning per dag is opgenomen dat de dagoudste tevens BHV’er is.
Eén van onze medewerkers behaalde een nieuw BHV certificaat, de overige
medewerkers zijn in 2019 in bezit van een geldig BHV certificaat. In 2020 zal er een
vorming- en opleidingsplan worden aangelegd, waarin oa de BHV structureel wordt
ingepland.
Meldcode ouderenmishandeling werd als document opgenomen in Kwaliteits
Management Systeem en uitgelegd aan de medewerkers in het teamoverleg.
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Tevredenheidspeilingen

In 2019 werden de gasten bevraagd over hun mate van tevredenheid door middel van
een Tipkaart. We mochten 32 kaarten retour ontvangen, met lovende woorden en 11
keer de score op het cijfer 10! 11 maal het cijfer 9, 9 maal het cijfer 8 en 1 maal een 7-8.

Tips die voortkwamen uit deze tevredenheidsmeting waren:
* Duurt ’s morgens soms lang eer de activiteiten opstarten.
* Bij BMR de tafels gezelliger dekken en gezamenlijk opscheppen aan de tafels.
Deze zijn meteen opgepakt, uitgezet en geborgd.
We proberen ten alle tijden een afrondend gesprek te organiseren op het moment dat
de gast weet en bewust is van zijn/haar laatste bezoek aan In Harmony. In 2019 werd
ondersteunend aan het kwaliteitsproces en ondersteunend voor de evaluatie, een brief
ontwikkeld voor de gasten met evaluatie vragen. De ontwikkeling en borging krijgt in
2020 nog beter vorm in de zin van monitoring en onderbouwing.
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Klachtencommissie
De klachtencommissie is in het jaar 2019 niet benaderd door zowel de cliënten als de
medewerkers van In Harmony om een klachtenprocedure op te starten. De commissie
heeft in het jaar 2019 geen structurele knelpunten kunnen signaleren en doet dan ook
geen aanbevelingen.
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Leiderschap, Governance en
management
De Governance code voor kleine organisaties werd in 2019 beschreven.
Vanuit het team wordt gestimuleerd tot zelfsturing op het proces Begeleiding in
Welzijn. Hierin worden zij ondersteund door het meewerkend bestuur als dagelijkse
vraagbaak, personele coördinatie en administratieve lastenverlichting.Verder vindt er
coaching op de zelfsturing plaats, in de dagelijkse praktijk, door met medewerker te
reflecteren op situaties. Gestimuleerd wordt dat medewerkers elkaar aanspreken op
gedrag, elkaar feedback geven en zelfreflectie toepassen.
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Samenwerkingspartners
Training Sulis

In een vervolgtraining van Sulis is er een vervolg ingezet op SPIN-techniek, waarbij deze
op 5 verschillende gebieden is ingezet:
1. In Harmony als organisatie;
2. Het Team van In Harmony;
3. De individuele medewerkers en vrijwilligers;
4. De gasten;
5. De mantelzorgers/familie van de gasten.
De kracht van de SPIN zit in het in kaart kunnen brengen van de situatie (S), problemen (P) en de bijbehorende behoeften van ieder van de 5 groepen. Zo worden overeenkomsten en verschillen duidelijk.Vervolgens kan gekeken worden welke oplossingen
(I) elkaar overlappen en wat deze zouden opleveren (N). Dit maakt het onderling communiceren, het maken van afspraken en het evalueren van behaalde resultaten een stuk
efficiënter. Tijdens dit dagdeel is gebied 1, 3 en 4 opgepakt. Elk teamlid was individueel
goed voorbereid.

Academie Informele Zorg

In Harmony Is sinds de Zomer 2019 officieel toegetreden als partner van de Academie
Informele zorg. Academie Informele Zorg (AIZ) is een samenwerkingsverband van een
10-tal organisaties die vrijwilligers inzetten in zorg en welzijn en/of mantelzorgers ondersteunen. In de Academie Informele Zorg bundelen wij onze kennis, menskracht en
middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.
We waarderen hun inzet en betrokkenheid in zorg en welzijn en stellen bij de samenstelling van het programma hun scholingsvragen centraal. Door ons Partnerschap mogen
gasten/cliënten, Mantelzorgers en vrijwilligers ook deelnemen aan het aanbod van AIZ.

Ergotherapie

Samenwerking met een 2-tal praktijken voor ergotherapie werd “Kracht van herinneringen ” geboden aan een aantal gasten en hun mantelzorger. Het ophalen van herinneringen is voor ouderen met dementie een manier om hun identiteit te bewaren en zich
te presenteren zoals zij zichzelf zien.Voor ouderen die hun oriëntatie in het verleden
kwijt zijn, kan de oriëntatie in het verleden zorgen voor meer grip op het leven.
Ook werd “Verlies niet je geduld met mij” ontwikkeld, Een bijeenkomst om de mantelzorger te laten beleven wat het is voor iemand met dementie wanneer zij ongemakkelijke vragen krijgen. Tips en handvatten werden aangereikt om eraan te een optimaal
gesprek te voeren en te ervaren met iemand met dementie.
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Zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording van het omgaan met
iemand met dementie en is er thuis een sfeer van meer begrip.

Movisie

Intensivering van samenwerken; Duurzaam Respijtbeleid Maastricht en Heuvelland- gemeente. Onder begeleiding van Movisie werd aan de hand van het kwaliteitskompas.
Met de resultaten te komen tot aandachtspunten voor (respijt)beleid en het concretiseren van doelen.

Dagbesteding en Toerisme

Het initiatief “Geen grenzen voor beperkingen” maakt het mogelijk voor mantelzorgers
en zorgvragen om gezamenlijk, en zorgeloos, op vakantie te gaan. Het projectplan werd
verder uitgewerkt. In Harmony biedt passende begeleiding aan, zodat mantelzorger echt
even ( evt samen met familie) met respijt kan, tijdens een gezamenlijke vakantie.

Maatschappelijke Beursvloer

De beursvloer verbindt mensen en wensen met elkaar. Je ontmoet er zeker meerdere
mensen die een oplossing of een kans bieden. Deelnemers zijn ondernemers en
maatschappelijke organisaties als verenigingen, stichtingen, scholen en buurtinitiatieven.
Al deze partijen hebben elkaar iets te bieden en de beursvloer maakt het mogelijk
dat ze elkaar vinden. In Harmony was ook vertegenwoordigd en er waren een
3-talmatches.
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Gebruik van hulpbronnen
Prezo care is sinds 2019 een belangrijke hulpbron om de kwaliteitsbeleving van
onze gasten, medewerkers en vrijwilligers af te meten aan onze normen en waarden.
Dilemma’s die hieruit voortkomen worden direct opgepakt in een korte verbetercyclus
en afgestemd met de cliëntenraad.
De werkbaarheid van DINZ rondom zorgleefplan en registraties via Dinz zijn eind
2019 geëvalueerd. De werkbaarheid en eenvoud van het systeem voldoet niet aan de
wensen van de medewerkers. Zowel het team als bestuur heeft besloten verder te gaan
met een andere leverancier Zilliz in 2020.

Gebruik van informatie
In 2019 maakt In Harmony gebruik van een Nieuwsflits om gasten, mantelzorgers en
medewerkers te informeren over actueel nieuws en weetjes vanuit de organisatie. Dit
wordt als prettig, werkbaar ervaren en ondersteund de communicatie positief.
In de individuele communicatieschriften wordt een korte algemene rapportage
bijgehouden voor onze gasten en de mantelzorger. Dit werkt prettig en wordt
uitsluitend met toestemming naar behoefte ingezet.
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De Uitblinkers van 2019

In het kader van het 5-jarig bestaan van In Harmony werd in april een jubileumfeest
gehouden met alle betrokkenen van In Harmony. Uitgangspunt hierbij was om
gast en zijn/haar mantelzorger SAMEN plezier te laten beleven.
Een nieuwe bus als extra vervoersmiddel om onze gasten op te halen en veilig weer
thuis te brengen door een bekende begeleider.
Met trots behaalden we het Prezo Care certificaat
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Een 1e kwaliteitsverslag
Het conceptverslag is oa door cliëntenraad, collega-organisatie van het lerend netwerk
doorgenomen. Het verslag wordt openbaar gemaakt op de website en interne
organisatie.
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