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1. Samenstelling commissie 2017
Marjanne Meijer
Femke Janse (voorzitter)
Dick van Homoet
Peter Loenen (notulist)
Leonie Verhulst/Nienke Toonen

Locatiemanager
Gedragsdeskundige
Locatiemanager
Persoonlijk begeleider
Gedragsdeskundige

De deelname van Leonie is halverwege 2017 deels overgenomen door Nienke Toonen.
In 2017 heeft de commissie een half jaar niet op volle sterkte gedraaid i.v.m. uitval van een commissielid

2. Overleggen
In 2017 heeft er geen regionaal overleg plaatsgevonden.
De commissie heeft zelf 4 keer vergaderd. Eén keer is vergaderd middels Conference Call. Zoals gebruikelijk
heeft de laatste vergadering met Jos Hiel plaatsgevonden. Hierin is terug gekeken op 2017 en vooruit
gekeken naar wensen en doelen voor 2018.

3. Werkbezoeken
Vanaf 2017 heeft de commissie zijn naam verandert. De oude naam sloot onvoldoende aan bij de visie en
missie van Gemiva-SVG groep. Vanaf 2017 stond “vrijheid & eigen regie”.
In de werkbezoeken is ervoor gekozen om aan te sluiten bij het oplossingsgerichte werken en kijken.
Hierdoor hebben de gesprekken tijdens de bezoeken een iets andere insteek / vorm gekregen.
De keuze van de te bezoeken locaties heeft plaatsgevonden op basis van de maandelijkse M&M
registratielijsten, de interne lijst BOPZ locaties met laatste datum van bezoek en verzoeken of signalen
vanaf de werkvloer/ overleggen.
De bezoeken hebben wederom zoveel als mogelijk in duo’s, bestaande uit locatiehoofd/pb-er en
gedragsdeskundige, plaatsgevonden. De commissie is nog steeds van mening dat zowel de inhoud als de
organisatorische aspecten in een bezoek beter tot hun recht komen.
De volgende locaties zijn bezocht
Locatie

Opmerking

Vlietlande

Niet bezocht in 2017

De Gouwe

Verslag gemaakt

Atalanta

Verslag gemaakt

Het Karveel

Niet bezocht in 2017

Castorstraat

Verslag en plan van aanpak is gemaakt
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Zuidwester

Nog niet bezocht in 2017

Vlechtbaan

Verslag en plan van aanpak is gemaakt

Leliepark

Verslag gemaakt

Entree

Niet bezocht in 2017

Brouwersdijk

Verslag gemaakt

Jakweide

Niet bezocht in 2017

In 2017 is er niet na gebeld naar locaties die in 2016 bezocht zijn.

4. Speerpunt 2017
In 2017 stond wederom de bewustwording centraal. De volgende manieren zijn daarvoor gebruikt:




Brainstorm bijeenkomsten op 4 plekken. Tijdens de brainstormsessies is er gesproken over vrijheid &
eigen regie. Hierin zijn actuele thema’s, knelpunten en best practices besproken. Op basis van de
informatie is vervolgens een terugkoppeling binnen de organisatie gedaan i.d.v.v. een poster, interview,
kaartjes, etc.
In 2017 is er gewerkt aan het maken van een kalender op basis van de verzamelde informatie. De
kalender is eind 2017 uitgedeeld.

5. BOPZ 2017
De verfijning en optimalisering van vrijheid en eigen regie op procedure, formulieren, etc. die in 2016 is
ingezet, is in 2017 verder vorm gegeven. Vanuit de werkgroep (AVG, GD, manager B&O) zijn er Inhoudelijke
adviezen op papier gezet.
Vanuit de technische kant is er gesproken over de wensen en mogelijkheden binnen het huidige PC2 met
de module onvrijwillige zorg. Deze stuurt al sterk op de wet Zorg en Dwang. Aangezien deze wet er nog niet
aan zit te komen en de BOPZ wet nog steeds het uitgangspunt is, is besloten om de huidige formulieren in
PC2 van autorecht naar vragenlijst om te zetten. Hierbij wordt direct de voorgestelde inhoudelijke adviezen
opgenomen. De commissie Vrijheid & Eigen Regie werkt hierbij samen met de werkgroep PC.

7. Wet Zorg en Dwang
De ontwikkelingen op het gebied van de wet Zorg en Dwang zijn gevolgd.

8. Verbinden en samenwerken
Vanuit de commissie is met de verschillende betrokken partijen (Veilig verder, coaches, etc.) contact
gezocht om te blijven verbinden.
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9. Informatievoorziening M&M
Er is in 2017 geen analyse gedaan op de M&M. Wel is het onderzoek van Jessie Dunbar, naar effecten van
de Second Opinions, besproken en is bekeken wat we als commissie met de conclusies kunnen doen.

10. Communicatie
De themapagina Middelen en maatregelen is in 2017 opnieuw vormgegeven met de verandering van de
website.
Op de J-schijf gebruikt de commissie een eigen map om gezamenlijke informatie en notulen te bewaren,
zodat het gebruik van papier geminimaliseerd kan worden.
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