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1. Inleiding
Het Kwaliteitsplan 2019 van het Rosa Spier Huis is mede gebaseerd op het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg 2017. In dit Kwaliteitsplan leggen wij verantwoording af over de activiteiten die
plaatsvinden in het Rosa Spier Huis op het gebied van zorg- en dienstverlening. Het betreft met
nadruk de activiteiten die gefinancierd worden uit algemene middelen (Wlz en, in mindere mate,
Zvw). Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in 2019 geschetst.
Het jaar 2019 heeft in vooral in het teken gestaan van de nieuwbouw van het Rosa Spier Huis aan
de Hector Treublaan in Laren en van de (voorbereidingen op) de verhuizing daar naartoe eind
november 2019.
Bij dit omvangrijke project, wat veel inspanning heeft gekost, hebben alle medewerkers van alle
afdelingen en alle vrijwilligers een enorme inzet, flexibiliteit en creativiteit getoond, ook met het
oog op het zo optimaal mogelijk continueren van de zorg en het beperken van de overlast voor
de bewoners.
Ook voor de bewoners en hun familieleden/mantelzorgers was 2019 door de voorbereidingen op
de verhuizing naar de nieuwbouw met alles wat daarbij komt kijken een intensief jaar vol
vraagstukken en uitdagingen waarbij niets dan lof voor de getoonde inzet en betrokkenheid van
allen gegeven kan worden en dank betuigd.
En bij dit alles zijn ook alle culturele activiteiten op volle kracht doorgezet en is op 9 oktober met
bewoners, medewerkers en vrijwilligers gevierd dat het Rosa Spier Huis 50 jaar bestaat.
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2. Profiel van de organisatie
2.1. Omschrijving Missie en visie
Statutaire doelstelling van de Rosa Spier Stichting:
“De Stichting heeft tot doel huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan kunstenaars en
wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur.
Zowel de huisvesting als zorg en diensten worden op een zodanige wijze aangeboden dat dit het
kunstenaarschap ondersteunt en de werkzaamheden van bewoners bevordert.” Dit doet zij door:
• Het exploiteren van één of meerdere woon-, werk- en zorgcentra ten behoeve van haar
doelgroep.
• Het organiseren van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis.
• Het aanbieden van zorg op individuele basis, gebruikmakend van gesubsidieerde en particuliere
gelden.
• Alle overige wettelijke middelen.

2.2. Koers Rosa Spier Huis
Het Rosa Spier Huis is 50 jaar geleden geopend als een woon-werk gemeenschap voor oudere
kunstenaars, waar indertijd slechts één verpleegkundige in dienst was. De laatste jaren is de
balans t.g.v. vergrijzing sterk opgeschoven naar de zorg. De bewoners bereiken een hogere
leeftijd, e.e.a. gaat doorgaans gepaard met een hogere zorgbehoefte.
Het Rosa Spier Huis beoogt met de verhuizing de balans te herstellen. Op de nieuwe locatie
komen veel nieuwe particuliere bewoners te wonen, die nog volop aan het werk zijn. De
bewoners wonen en werken daar onder gelijkgestemden, in een culturele omgeving. Het Rosa
Spier Huis zet de deur in de nieuwbouw nog meer open voor het publiek. Samen met jongeren
(studenten, scholieren) ontwikkelen we nieuwe (openbare) activiteiten onder de naam “Jong en
oud in kunst verbonden” maar ook andere activiteiten en projecten.
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Tegelijkertijd houden we uiteraard rekening met de demografische ontwikkelingen, de
toenemende zorgbehoefte en de krapte op de arbeidsmarkt. De personeelsformatie in
kwalitatieve en kwantitatieve zin wordt voortdurend gemonitord. Ook inhoudelijk worden
aanpassingen van het algehele en zorggerichte beleid uitgevoerd. Gezien wordt bijvoorbeeld dat
er meer bewoners zijn met psychogeriatrische problematiek die om specifieke aandacht en
deskundigheid vraagt. Het RSH ziet hierin niet alleen een uitdaging in voor de V&V alleen maar
voor alle diensten en disciplines binnen de organisatie, waarbij resultaten ten goede alleen in
goede samenwerking bereikt kunnen worden. Dit vraagt o.a. om een goede
communicatiestructuur, korte lijnen en kennisdeling.

2.3. Omschrijving organisatie
Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap van kunstenaars en wetenschappers. Zij
wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een atelier of muziekstudio en een
podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van onze betrokken medewerkers, kunnen deze
kunstenaars tot op hoge leeftijd hun vak blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren
voortzetten. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten een podium,
om hun inspiratie te delen met het publiek. Met haar eigen concert- en theaterzaal,
expositieruimte, bibliotheek, algemene atelier, galerie café en een hoogwaardig culturele
programmering, vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en
kunstliefhebbers, jong en oud. Kenmerken van de organisatie waar uitdrukkelijk op gestuurd
wordt zijn:
- Wonen: op maat, van seniorenappartement tot 24/7 verpleeghuis.
- Werken: het blijven beoefenen van het eigen vak.
- Cultuur: beoefenen, beleven en delen.
- Zorg: licht tot intensief op maat.
Het Rosa Spier Huis beschikt over een scala aan faciliteiten: er zijn muziekstudio’s, ateliers, een
concert- en theaterzaal, expositieruimte en een bibliotheek. In deze ruimten programmeren we
ieder jaar uiteenlopende culturele activiteiten, variërend van openbare concerten,
theatervoorstellingen en exposities tot lezingen, workshops en presentaties voor bewoners of
een specifieke doelgroep.
De nieuwbouw aan de Hector Treublaan (eveneens in Laren) is in de laatste week van november
2019 betrokken. Op de nieuwe locatie heeft het Rosa Spier Huis meer ruimte en kunnen wij meer
bewoners verwelkomen. Het aantal woningen in het huis wordt bijna verdubbeld. In de oudbouw
stonden 68 appartementen ter beschikking, aan de Hector Treublaan beschikken we over een
Zorg- & Cultuurgebouw waar naast de algemene en culturele voorzieningen 43 bewoners met
een intramurale Wlz-indicatie kunnen wonen. Er is een afdeling voor bewoners die voornamelijk
somatische zorg behoeven, deze afdeling telt 21 plaatsen plus twee kamers voor ELV (eerstelijns
verblijf). Op de begane grond is de afdeling voor bewoners die voornamelijk psychogeriatrische
problematiek hebben, deze afdeling is verdeeld in twee groepen van 10 plaatsen met voor elke
groep een gemeenschappelijke woonkamer.
Daarnaast zijn er vier appartementengebouwen met in totaal 92 zelfstandige appartementen in
de verhuur. In deze appartementen kan met desgewenst extra dienstverlening verkrijgen zoals
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maaltijdabonnement of huishoudelijke hulp. Indien een particuliere bewoner zorgbehoeftig
wordt kan de zorg via Zvw of Wlz geboden worden.
In overzicht:
Zorgvleugel De Toneelspeler: 25 intramurale appartementen voor Wlz-zorg.
Zorgvleugel De Danser: 25 intramurale appartementen voor Wlz-zorg.
Appartementengebouwen De Musicus, De Schrijver, De Beeldhouwer en De Schilder: elk 23
zelfstandige appartementen voor particulieren, zorg middels Zvw of Wlz (VPT) is mogelijk.

2.4. Organogram

2.5. Doelgroep en toelating
Het RSH kent een toelatingsprocedure. De aspirant-bewoner stelt daartoe zijn Curriculum Vitae
op. In dit document wordt het werkzame leven van de bewoner beschreven (inclusief eventuele
optredens, publicaties etc.). Op basis van deze CV bepaalt de toelatingscommissie (bestaande uit
twee leden van de Raad van Toezicht) of men toegelaten wordt tot het Rosa Spier Huis. Er is
geen leeftijdsgrens bij de toelating. Indien men als particulier een appartement huurt en op enig
moment zorgbehoeftig wordt dan wordt in overleg bekeken hoe en op welke grondslag deze
zorg geboden en gefinancierd kan worden.
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3. Kwaliteit en veiligheid
3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
De thema’s compassie, uniciteit, autonomie en persoonsgerichte zorg zijn leidend in het
vormgeven van het zorgproces in de organisatie.
Compassie: “de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip”.
- Alle bewoners die zorg ontvangen (Zvw of Wlz) hebben een Eerst Verantwoordelijke
Verzorgende of Verpleegkundige (EVV’er) die hen regelmatig bezoekt en bespreekt hoe
het gaat en die verantwoordelijk is voor het actueel houden van het zorgleefplan, dit in
nauw overleg met de bewoner zelf en met familie, vertegenwoordiger en eventuele
relevante behandelaren.
- Bij nieuwe bewoners vindt een uitgebreide intake plaats waarin uitdrukkelijk plaats is voor
het levensverhaal van de bewoner.
- Bewoners, familie en mantelzorgers worden benaderd door de EVV’ers om zaken
betreffende de zorg te bespreken. Omgedraaid is het uiteraard mogelijk voor familie om
contact op te nemen met de EVV’er en waar wenselijk met andere medewerkers zoals de
teamleiders zorg, het hoofd huishouding of de adjunct-directeur.
- De directeur-bestuurder houdt maandelijks een inloopspreekuur voor de bewoners.
Bewoners kunnen ook laagdrempelig een afspraak maken met de directie.
- Bij vragen of opmerkingen van familie of mantelzorgers worden getracht direct (binnen 24
uur) de zaken op te pakken. Veelal gebeurt dit per mail of telefonisch contact. De drempel
om contact op te nemen is laag, omdat de verzorging de familie goed kent.
- Door bewoners als waardevol beschouwde tradities als het jaarlijkse kerstdiner waarbij
ook de directie en Raad van Toezicht aanwezig is worden in ere gehouden.
- Er vindt monitoring van intensivering van zorgbehoefte (toename aantal ZZP’s en hoogte
ervan) plaats op basis waarvan uitbreiding of aanpassing van formatie in gang wordt gezet,
zowel in de zorg als bij de andere disciplines.
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-

-

Door uitbreiding van de zorgvragen (meer en hogere indicaties Wlz) en door het moeilijker
dan voorheen opvullen van de vacatureruimte met personeel in loondienst is er in 2019
sprake geweest van een toename van inzet van uitzendkrachten en ZZP’ers. Dit wil het RSH
tot een minimum beperken en vooral in blijven zetten op de werving van personeel in
vaste loondienst.
Anticiperend op de nieuwbouw waar de intramurale bewoners met PG-problematiek een
op hun zorgvraag toegespitste afdeling zijn gaan bewonen, zijn er in oktober en november
al een aantal huiskamermedewerkers aangesteld zodat deze in zekere mate ingewerkt en
voorbereid konden worden op de nieuwe situatie. Op elk van de twee huiskamers van de
PG-afdeling is van 08.00 uur tot 20.00 uur met een onderbreking aan het begin van de
middag, een huiskamermedewerker aanwezig.

Uniek zijn: “de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met
een eigen identiteit die tot zijn recht komt”.
- Met bewoners met een indicatie wordt minimaal eenmaal per jaar een multidisciplinair
overleg (MDO) gepland, waar naast de bewoner en door deze gekozen naasten ook de
huisarts, eventuele andere externe eventuele betrokkenen (bijv. paramedici) aanwezig
zijn. Als er geen tweede MDO gepland kan worden wordt bewoner in ieder geval
besproken in intern teamoverleg (V&V).
- Bij dit MDO is de insteek het welzijn van de bewoner en niet louter de eventuele
zorgvraag. De EVV stemt voorafgaand en na het MDO ook af met de andere disciplines en
diensten binnen het RSH, zoals de Activiteitenbegeleiding.
- Vooral ook op het vlak van (professionele) bezigheden van de bewoner wordt een
stimulerende en motiverende aanpak gekozen.
- Het Rosa Spier Huis zet zich in om de sterke pijlers van de geboden zorg en dienstverlening
te behouden en deze waar mogelijk verder uit te breiden. Zo wordt door de keuken
dagelijks met verse producten gekookt, rekening houdend met alle mogelijke voorkeuren
van bewoners en dieetvoorschriften. De broodmaaltijden worden geserveerd vanaf een
broodkar waarbij ter plaatse aan de bewoners wordt gevraagd wat men die maaltijd wil
eten. In de huiskamers van de PG worden de tafels gedekt en worden brood /beleg etc.
uitgestald, zodat de bewoner op het moment zelf een keuze kan maken. Ook de warme
maaltijd wordt opgediend in schalen, met diverse groenten etc. Zodat de bewoner ook dan
op dat moment een keuze kan maken.
- Er vindt tweewekelijks overleg plaats tussen de medewerkers V&V die
aandachtsfunctionaris voeding zijn en medewerkers van de keuken om betere
samenwerking te creëren maar ook en vooral om gezamenlijk de bewoners te bespreken
waarbij extra aandacht op het gebied van voeding geïndiceerd is. Dit kan dan bijvoorbeeld
(mede in overleg met diëtiste) leiden tot het verschaffen van smoothies, supplementen of
andere aanpassingen in de voeding.
- In 2019 zijn drie verzorgenden IG bezig afgestudeerd voor de opleiding tot Gespecialiseerd
Verzorgende Psychogeriatrie met als doel een hoger kennis- en kundeniveau te genereren
binnen het team V&V op het gebied van dementie en onbegrepen gedrag. Zij hebben
gezamenlijk een plan opgesteld om de verworven kennis verder te delen binnen de teams.
- Er is een zeer uitgebreid programma van activiteiten en er wordt een sfeer getracht te
creëren waarbij ook buiten de planning om activiteiten zijn, zo vindt bijvoorbeeld
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regelmatig ad hoc een spontaan musiceren van bewoners tijdens gezamenlijke
koffiemomenten plaats. Ook worden specifieke activiteiten die direct verbinding leggen
naar de achtergrond van individuele bewoners uitgevoerd (bijv. in kleine groep luisteren
naar CD opnames van een bewoonster, waarover dan ook een gesprek wordt aangegaan).
Autonomie: “voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden
leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase”.
- De bewoner wordt uitdrukkelijk betrokken bij de periodieke MDO’s waarbij naar zijn
mening en ervaringen gevraagd wordt.
- Er vindt voortdurend een weging plaats tussen risicoreductie (bijvoorbeeld valgevaar)
enerzijds en de leefbaarheid voor, alsmede de autonomie van de bewoners anderzijds.
- Vanwege het belang wat gehecht wordt aan de autonomie van bewoners wordt bij
werving en selectie expliciet besproken /onderzocht of toekomstige medewerkers in staat
zijn om flexibel en cliëntgericht te werken en of zij zich kunnen committeren aan de visie
van het RSH.
- Nieuwe medewerkers hebben een uitgebreide inwerkperiode van weken waarin zij boven
de formatie ingeroosterd worden zodat zij de ruimte hebben om zich de organisatie goed
eigen te maken.
- Een aanpassing van de gedragscode heeft plaatsgevonden en deze is gekoppeld aan alle
overeenkomsten die met nieuwe medewerkers en vrijwilligers afgesloten wordt.
- Vanaf de verhuizing naar de nieuwbouw beschikt elke bewoner over een tablet waarmee
hij de zorg op kan roepen. Dit oproepsysteem is gebaseerd op het systeem van Bprocare,
welke in principe vele mogelijkheden op het gebied van domotica en veiligheid kent. In
aanvang wordt gekozen voor een beperkte toepassing van deze mogelijkheden. Bewoners
van de appartementengebouwen kunnen bijvoorbeeld wel de centrale voordeur van het
appartementengebouw met de tablet bedienen (spraakverbinding met het bezoek).
Inmiddels is ook de functionaliteit beeldbellen toegevoegd aan de tablet.
Zorgdoelen: “iedere cliënt heeft vastgestelde afspraken over (en inspraak bij) de doelen t.a.v.
zijn zorg, behandeling en ondersteuning” dit is vastgelegd in het zorgleefplan.
- Iedere bewoner beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgplan.
- Binnen een week (bij opname op een ELV-bed) of zes weken (bewoners met een indicatie
op basis van de Wet langdurige zorg) wordt een definitief zorgleefplan opgesteld met de
bewoner en relevante andere betrokkenen zoals familie, wettelijke vertegenwoordiger,
huisarts, etc.
- Het definitieve eerste zorgleefplan wordt door de bewoner ondertekend voor akkoord, bij
aanpassingen (bijv. na evaluatie) wordt aangetekend in het EPD of de bewoner met de
aanpassingen akkoord is.
- De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het zorgleefplan is belegd bij een
verzorgende van minimaal niveau 3 of bij een verpleegkundige. Toezicht op actualiteit van
de zorgleefplannen wordt gehouden door de zorgcoördinatoren.
- In 2019 is het elektronisch patiëntendossier (Nedap ONS) op een aantal punten aangepast
en zijn de (zorg)medewerkers ondersteund in het werken hiermee. De
aandachtsfunctionarissen die hier verantwoordelijk voor zijn ontwikkelen specifieke op het
RSH geënte formulieren binnen het EPD.
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3.2. Wonen en welzijn

-

-

-

-

Verhuizing naar de nieuwbouw
In 2018 is een nieuwe functie gecreëerd en is een namelijk de Bewonerscoördinator (24
uur per week). Deze richt zich op de ondersteuning van de huidige en aspirant-bewoners
wat betreft alle praktische en formele zaken die bij inhuizing, door- en overplaatsing in het
Rosa Spier Huis aan de orde kunnen komen. Ook kan zij de bewoners terzijde staan met
adviezen en zorgdragen voor afstemming binnen de afdelingen van de dienstverlening aan
de bewoners.
In ieder geval twee keer per jaar neemt de zorgcoördinator contact op met particuliere
bewoners om door te nemen hoe het wonen in het RSH ervaren wordt en of er punten van
aandacht zijn. Bij signalen vanuit de medewerkers of van familie dat er mogelijk
zorggerelateerde problemen kunnen zijn neemt de zorgcoördinator het initiatief voor een
proactief bezoek en schakelt indien nodig en in overleg met de bewoner passende zorg in
(in eerste instantie wordt geadviseerd de huisarts te consulteren).
Naast de aanstelling van een Bewonerscoördinator is er ook een overeenkomst afgesloten
met PAC’90. Deze firma heeft het RSH naar de verhuizing toe bijgestaan met het
adviseren, ondersteunen en coördineren bij de inrichting van de nieuwbouw en bij de
daadwerkelijke verhuizing. Veel werkzaamheden van PAC’90 waren t.b.v. de bewoners,
namelijk ter ondersteuning bij de inrichting, selecteren van te verhuizen inboedel,
afstemming met familie, etc.
In 2019 zijn vanwege de gewijzigde verhuur- en zorgsystematiek (duidelijker scheiding
tussen wonen en zorg) nieuwe huur-, dienstverlenings- en zorgovereenkomsten opgesteld.
Daarnaast is er een uitgebreid informatiepakket samengesteld voor zowel huidige als
aspirant-bewoners waarbij eveneens rekening is gehouden met een heldere scheiding
tussen wonen en zorg & wonen.

Zingeving
Vanuit de zorg en activiteitenbegeleiding wordt aandacht besteedt aan specifieke
levensvragen zoals afname van vitaliteit, eenzaamheidsvraagstukken, psychische problemen
als rouw, depressie en een zinvolle invulling van de laatste levensfase. Er wordt getracht
hierbij ook openingen te zoeken voor interactie tussen de bewoners en onderlinge steun.
Zinvolle tijdsbesteding
Voor het RSH staat een zinvolle dagbesteding hoog in het vaandel. In 2019 zijn er enige extra
uren aan de activiteitenbegeleiding toegevoegd waarbij de aandacht vooral gericht wordt op
een uitbreiding van het aanbod voor bewoners met dementiële problematiek daar gezien
werd dat voor een aantal van deze bewoners meer structuur aangewezen is. Er wordt
getracht een voortdurende dialoog te creëren tussen de medewerkers met als doel een
goede balans te vinden tussen een maximaal haalbare autonomie van de bewoners enerzijds
en voldoende stimulering en sturing op gedrag en activiteitenniveau anderzijds. Waar nodig
wordt door de medewerkers met familie gekeken naar mogelijkheden voor extra
10
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ondersteuning en begeleiding op het vlak van activiteiten. Voor een nadere beschrijving van
het aanbod aan zinvolle dagbesteding wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
Er is een ruime mate van participatie van de naasten bij het de zorg en ondersteuning van de
bewoners. Vanwege o.a. geografische beperkingen (bewoners komen uit alle windstreken
van het land en soms ook het buitenland) is er nog ruimte voor groei in betrokkenheid van
naasten als vrijwilliger bij het RSH, hier is aandacht voor.
Er is een groei in het aantal vrijwilligers, eind 2019 zijn er zo’n 60 vrijwilligers betrokken op
diverse terreinen, voornamelijk op het vlak van activiteiten binnen en buiten het RSH,
culturele evenementen etc.

3.3. Veiligheid
Vereisten: “zorgorganisaties streven naar optimale veiligheid. Dit moet in balans zijn met de
persoonlijke vrijheid en het welzijn van cliënten. Organisaties gebruiken twee manieren om de
basisveiligheid te borgen; meten indicatoren en leren en verbeteren”.
•

•

•

Medicatieveiligheid: ontwikkelafspraak met zorgkantoor. De medicatiemeldingen
worden vastgelegd in MIC/MIM-rapportages. De rapportage werd driemaandelijks
besproken met de bestuurder en de Cliëntenraad.
Voor de medicatieverstrekking aan bewoners die in zorg zijn wordt gebruik gemaakt van
Medimo, dit is een digitaal geneesmiddelen distributiesysteem. Het gebruik van
psychofarmaca wordt driemaal per jaar geëvalueerd in een driegesprek met huisarts,
apotheker en medewerkers V&V.
Decubituspreventie: decubitus komt in wisselende mate voor. Met de toename van
hogere zorgindicaties (hetgeen betekent dat de betreffende bewoners meer zorg
behoeven) is er ook wel een toename van (dreigende) decubitus te zien. Preventief
wordt jaarlijks een risicometing gedaan. Hierbij wordt de bewoner gewogen en wordt de
voedingstoestand in beeld gebracht. Ook wordt gekeken of iemand incontinent is.
Tweemaandelijks is er een overleg met de diëtiste om mogelijke voedingsproblemen te
bespreken. In die gevallen waarbij er wel sprake is van decubitus, is er frequent overleg
met huisarts en zo nodig een wondverpleegkundige. Daarnaast is er een uitgebreid
decubitus protocol aanwezig, welke als handleiding gebruikt wordt.
Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen: Middelen & Maatregelen
worden sporadisch toegepast en tot op heden altijd op vrijwillige basis, d.i. is overleg en
met instemming van de bewoner en/of diens wettige vertegenwoordiger en de
maatregel wordt vastgelegd in het zorgdossier. Met de aanschaf van eigen bedden t.b.v.
het Zorggebouw is gekozen voor bedden die een optimale veiligheid bij maximaal
haalbare bewegingsvrijheid kent. De bedhekken zijn bijvoorbeeld in drieën opklapbaar
waardoor de bewoner een veilig gevoel ervaart maar toch desgewenst zelfstandig uit
bed kan komen omdat nooit alle drie de delen opgeklapt worden. Ook in die gevallen
11
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wordt dit vastgelegd. Er wordt altijd gekeken of er alternatieven zijn voor het toepassen
binnen de M&M, bijvoorbeeld het niet toepassen van bedhekken, maar het gebruik van
valmatten. De nieuwe bedden in het zorggebouw kunnen op verschillende hoogtes
gesteld worden (laagste stand 29 cm van vloer tot bovenkant matras) om risico op letsel
t.g.v. vallen te beperken. D.m.v. het Bprocare systeem zijn er veiligheidsvergrotende
maatregelen als dwaaldetectie mogelijk, wat in individuele gevallen, en altijd in overleg
en met instemming van bewoner en/of diens vertegenwoordiger, ingezet wordt.
Maandelijks vindt er een evaluatie plaats of de M&M nog toegepast moet worden. Tot
dusverre zijn alle vrijheidsbeperkende maatregelen op basis van vrijwilligheid en
overeenstemming van/met de bewoners c.q. wettelijk vertegenwoordigers toegepast.
Preventie acute ziekenhuisopnamen: acute ziekenhuisopnamen proberen wij altijd te
voorkomen, omdat onze ervaring is dat dit in de meeste gevallen een negatief effect
heeft op het welzijn en welbevinden van de bewoner. Wanneer iemand ander gedrag
laat zien, wordt altijd urine gestript om te kijken of iemand een blaasontsteking heeft. Is
dit het geval wordt daarover contact opgenomen met de huisarts. Valincidenten zijn niet
altijd te voorkomen. Dit is gerelateerd aan de doelgroep. Het komt ook bij óns voor dat
iemand een heupfractuur oploopt door een valincident. Wij houden dagelijks contact
met het ziekenhuis en zodra het maar enigszins mogelijk is, laten we de bewoner weer
naar het Rosa Spier Huis terug keren.
Inzet externe deskundigen: waar nodig en mogelijk wordt bij het toepassen van
veiligheidsmaatregelen een beroep gedaan op deskundigheid van externe paramedici of
andere hulpverleners, met name ergotherapeut.
Meten met indicatoren: de meting m.b.t. ‘indicatoren basisveiligheid over 2019 via ZIN’
zijn aangeleverd bij Zorginstituut Nederland.
Deze metingen hebben betrekking op 4 indicatoren, te weten:

o Medicatieveiligheid
o Decubituspreventie
o Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
o Advance care planning
Naast de verplichte indicatoren is er de ruimte geboden om in overleg met de Cliëntenraad
te komen tot twee keuze-indicatoren. Een voorstel hiervoor naar de Cliëntenraad toe is in
samenspraak met de teamleiders zorg tot stand gekomen. De Cliëntenraad heeft ingestemd
met de keuze-indicatoren ‘Casuïstiekbespreking decubitus’ en ‘Continentie’.

3.4. Leren en werken aan kwaliteit
Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2018 heeft Perspect de Prezo eindaudit uitgevoerd. De conclusie luidde: In het Rosa Spier
huis sluit de zorg en dienstverlening goed aan op de specifieke doelgroep. De reeds
aanwezige cultuur gericht op continue verbeteren heeft zich verder ontwikkeld waarbij de
verantwoordelijkheid hiervoor meer door medewerkers wordt opgepakt (bijvoorbeeld door
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aandachtsfunctionarissen). Ook cliënten zijn nauw betrokken bij verbeteringen en
veranderingen. Hiermee heeft het RSH het PREZO Gouden Keurmerk behouden.
Verbeter- en ontwikkelpunten die via diverse kanalen (interne en externe signalering,
afstemming tussen directie en OR en CR, managementteamoverleg, ect.) naar voren komen
worden in een verbeterregister genoteerd en gemonitord en de voortgang wordt elk
kwartaal met OR en CR besproken.
Met Perspect is besproken dat vanwege de aanloop naar de verhuizing naar de nieuwbouw
een nieuwe startaudit eind 2019 niet opportuun is en er is afgesproken deze februari/maart
2020 uit te voeren.
Opm: inmiddels is in 2020 wederom de audit uitgevoerd en is het Gouden Keurmerk
opnieuw toegekend.
Werken aan verbeteren door zorgverleners
Zorgverleners worden via periodiek werkoverleg betrokken bij de totstandkoming van het
kwaliteitsplan en -verslag. Voor een verbetering van betrokkenheid bij inhoudelijke
ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering zijn voor 17 aangewezen deskundigheidsvelden
aandachtsfunctionarissen aangewezen. Het betreft doorgaans per deskundigheidsveld
minimaal twee medewerkers uit het team V&V en daar waar aangewezen ook medewerkers
van andere afdelingen. Op deze wijze wordt ook getracht de samenwerking tussen de diverse
afdelingen (bijvoorbeeld V&V, Huishoudelijke dienst, Keuken) te verbeteren. Medewerkers
signaleren tot dusverre zelf dat er een betere communicatie en daarmee ook betere
verstandhouding gerealiseerd wordt. Tevens dragen de aandachtsfunctionarissen zorg voor
interne klinische lessen. De 17 deskundigheidsvelden zijn:
• Bejegening & ouderenmishandeling
• BHV
• Decubitus & wondzorg
• Dementie
• Ergotherapie & verpleegmiddelen
• Incontinentie
• Infectiepreventie
• INR-trombose
• Medicatie
• Middelen en maatregelen (waaronder WZD)
• Mondzorg
• ONS/ZLP/AVG
• Palliatieve en terminale zorg
• Praktijkbegeleiding
• Somatiek en ziektebeelden
• Valpreventie & vitaliteitsbeleid
• Voeding
Structureel overleg
Overlegvormen met een direct zorggericht karakter zijn:
• Werkoverleg V&V
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Bewonersbespreking V&V (7 – 8 keer per jaar)
EVV-overleg
Verpleegkundigenberaad
Driemaandelijkse evaluatie met huisarts(en) m.b.t. psychofarmaca verstrekking
(wekelijks) overleg zorgcoördinatoren en adjunct-directeur
(wekelijks) overleg directeur-bestuurder en adjunct-directeur
(maandelijks) afstemming tussen zorgcoördinatoren en hoofden van dienst &
bewonerscoördinator

Meerjarenopleidingsplan
Het RSH hanteert een meerjarenopleidingsplan waarin structurele en eenmalige opleidingsen scholingsplannen zijn opgenomen, het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig
aangepast. Daarnaast wordt op thema bepaald waar medewerkers scholing in dienen te
krijgen. In 2020 zal het meerjarenopleidingsplan tegen het licht gehouden worden. Daarnaast
is een aanzet gegeven tot de invoering van e-learning.
Intern worden klinische lessen verzorgd door o.a. aandachtsfunctionarissen t.b.v.
medewerkers V&V maar ook medewerkers van andere afdelingen.
Het Rosa Spier Huis is ook een erkend leerbedrijf. Wij bieden stage en/of werkplekken voor
MBO-opleidingen (helpende, verzorgende, verpleegkundige).
Lerend netwerk
Het Rosa Spier Huis heeft ook in 2018 een aantal uitwisselingen gehad met Nusantara op
verschillende niveaus. Het RSH participeert ook in het regio-overleg wat onder auspiciën van
het Zorgkantoor plaatsvindt. Deelnemers zijn naast het Zorgkantoor en de regionale
verpleeghuizen andere instellingen op het gebied van zorg, de werkgeversorganisatie
Utrechtzorg en opleidingsinstituten (bijv. ROC). Hieruit afgeleide projecten waarin het RSH
participeert zijn o.a. het Zorginnovatiehuis (samen met Amaris en Inovum), RAAT (Regionaal
Actieplan Aanpak Personeelstekorten) en DIVA (bevorderen van digitale vaardigheden onder
medewerkers). Ook neemt de directie deel aan de periodieke Actiz bijeenkomsten “Kleine
Zorgorganisaties”.

3.5. Cliëntoordelen
In november is door onafhankelijk bureau Facit een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd
uit met de CQ-index. Voor het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen twee groepen
bewoners. De eerste groep betreft de particuliere bewoners plus de bewoners met een Wlzindicatie somatiek.
De uitkomsten worden begin 2020 besproken met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad,
de Raad van Toezicht en binnen het Diensthoofdenoverleg.
De Net Promotor Score (NPS), berekend op het onderzoek bij particuliere bewoners en
bewoners met een Wlz-indicatie somatiek bedraagt 84%. De NPS voor de afdeling
psychogeriatrie, op basis van vragenlijsten bij familieleden / vertegenwoordigers van
bewoners, bedraagt 84%.
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Conclusies op indicatorniveau
Alle geraadpleegde cliënten hebben een positief antwoord gegeven op de vragen over
Veiligheid, Inrichting en Privacy. De minste positieve antwoorden zijn gegeven op de vragen
over maaltijden, smaak.
In vergelijking met de raadpleging die in 2018 is gehouden, blijkt dat de bewoners van het
Rosa Spier Huis (iets) meer positieve antwoorden hebben gegeven op de vragen over
kwaliteit personeel. Voor de vragen over Informatie zijn juist minder positieve antwoorden
gegeven: dat verschil is ook statistisch significant bevonden.
In vergelijking met het Facit totaal blijkt dat de bewoners van het Rosa Spier Huis vooral
meer positieve antwoorden hebben gegeven dan de bewoners van andere door Facit
geraadpleegde organisaties, op de vragen over Beschikbaarheid Personeel: een statistisch
significant verschil.
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4. Randvoorwaarden
4.1. Leiderschap, Governance en Management
Het Rosa Spier Huis is een betrekkelijk kleine organisatie maar maakt een zekere groei door op
gebied van personeelsformatie en anticipeert daarbij ook op de te verwachten toename van de
bewonerspopulatie in de nieuwbouw. De directie wil vooral voorwaardenscheppend en
ondersteunend zijn naar de medewerkers toe. De organisatie streeft ernaar om de voordelen die
zij ziet in een kleine organisatie, namelijk en sterk gevoelde betrokkenheid tussen medewerkers
en bewoners en korte lijnen tussen de (beperkte) hiërarchische lagen, te behouden maar tegelijk
ook de vragen die een groeiende personeelsformatie met zich meebrengt adequaat te
beantwoorden. Dit impliceert o.a. dat er gewerkt wordt aan het vergroten van de eigen
verantwoordelijkheden van medewerkers en afdelingen.
Het RSH werkt conform de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht en Bestuurder
hebben in 2018 een analyse van de stand van zaken binnen het RSH in relatie tot de nieuwe
Governance Code en deze waar nodig herzien en opnieuw vastgesteld. De Governance Code zal
jaarlijks op de agenda van de RvT worden gezet.
Een van de leden van de RvT heeft een specifieke achtergrond in de zorg. De Directeurbestuurder heeft een verpleegkundige achtergrond maar is thans niet meer BIG-geregistreerd.
De Adjunct-directeur heeft eveneens een verpleegkundige achtergrond en een tot 2023 geldige
BIG-registratie. Daarmee wordt een verankering van de zorg in het management geborgd. Ook in
de OR hebben medewerkers van V&V zitting.
Het Rosa Spier Huis kent korte lijnen en een open, kritische en op samenwerking gerichte
communicatie. De overlegstructuur is als volgt.
-

-

Elke zes weken overlegt de Directie met de Raad van Toezicht.
Elk kwartaal wanneer de kernzaken als de begroting, jaarverslag e.d. op de agenda staan
neemt ook een afvaardiging van de OR en de CR deel aan het overleg.
De organisatie wordt geleid door een eenhoofdig bestuur (directeur-bestuurder) welke
formeel wekelijks overlegd met de adjunct-directeur en daarnaast op indicatie
laagdrempelig.
De adjunct-directeur heeft wekelijks werkoverleg met de teamleiders zorg en maandelijks
met de diensthoofden van Keuken, Huishouding en Activiteitenbegeleiding & vrijwilligers.
De Directeur-bestuurder heeft periodiek werkoverleg met de diensthoofden van de
Administratie, Facilitaire & technische dienst en Cultuur.
Maandelijks vindt het managementteamoverleg plaats (Directie en diensthoofden en
teamleiders).
Elke zes weken overlegt de Directie met de Ondernemingsraad, de samenwerking wordt
jaarlijks geëvalueerd.
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Elke zes weken overlegt de Directie met de Cliëntenraad, de samenwerking wordt jaarlijks
geëvalueerd. In de CR hebben zowel bewoners als familieleden van (ex)bewoners zitting,
alle leden hebben hiermee een directe en persoonlijke band met het RSH.
Naast deze formele overlegstructuur wordt waar mogelijk getracht verdere participatie
van OR en CR te realiseren, bijvoorbeeld door betrokkenheid van een deel van de CR bij de
totstandkoming van het Kwaliteitsplan en van een ander deel van de CR bij de begroting.
De CR toont een grote mate van betrokkenheid, legt contact met de bewoners middels
o.a. inloopspreekuren en een jaarlijkse algemene bewonersvergadering.
Werkoverleggen vinden binnen de afdelingen/diensten structureel plaats, voor de afdeling
V&V is dit bijvoorbeeld eens per 6 weken onder voorzitterschap van de teamleiders zorg.

4.2. Personeelssamenstelling
Opbouw personeel V&V en activiteitenbegeleiding
Het RSH streeft naar een goede mix in disciplines die waarborgen biedt aan een adequate en
kwalitatief hoogstaande zorgverlening. Nieuwe medewerkers krijgen een contract voor een
jaar, in de regel geldt dat bij gebleken geschiktheid hierna overgegaan wordt tot een
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het RSH tracht de inzet van uitzendkrachten en ZZP’ers
tot een absoluut minimum te beperken in het belang van onder andere continuïteit van
zorgverlener en zorgverlening. Ook spelen kostenoverwegingen hierin mee. In 2019 is het
moeilijker gebleken dan in voorgaande jaren om personeel in loondienst te werven wat,
gevoegd bij de toegenomen vraag naar personeel vanwege uitbreiding van het aantal
bewoners met een zorgindicatie betekende dat er verhoudingsgewijs veel vaker en meer
gebruik gemaakt moest worden van personeel niet in loondienst. Door de samenwerking
met vooral één bureau voor uitleen van ZZP’ers is hier toch een zekere continuïteit in
gewaarborgd.
Als voorgenomen in het kwaliteitsplan 2019 is dit jaar met beide zorgcoördinatoren nader
geïnventariseerd waar de ambities maar ook de kwaliteiten liggen. Op basis van deze
gesprekken is vastgesteld dat beide zorgcoördinatoren gekwalificeerd geacht kunnen worden
voor de functie van teamleider en zijn in deze functie aangesteld. Een van de
zorgcoördinatoren volgde vooruitlopend hierop al een HBO-opleiding ‘Management in de
zorg’ en de andere gaat deze opleiding volgen. De functiebeschrijving ‘teamleider zorg’ is in
overleg met CR en OR vastgesteld.
Voor de nieuwbouw is voorzien in twee specifieke PG-afdelingen en hiervoor is in het najaar
2019 al de werving gestart van huiskamermedewerkers. Vóór en tijdens werving van deze
medewerkers is gebleken dat er aanleiding bestond om te differentiëren naar o.a.
opleidingsniveau van de sollicitanten hetgeen heeft geleid tot de typering
huiskamermedewerker 1 en huiskamermedewerker 2, naar gelang opleidingsniveau en
(werk)ervaring.
De disciplinemix is ultimo 2019 als volgt:
• De adjunct-directeur, verantwoordelijk voor de zorg is BIG-geregistreerd
verpleegkundige (niv. 5/6).
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Het team V&V wordt functioneel aangestuurd door twee teamleiders zorg, beiden
verpleegkundige niv. 5/6.
Er zijn daarnaast 6 verpleegkundigen niv. 4 werkzaam. Vier van deze
verpleegkundigen alsmede de twee teamleiders zorg dragen zorg voor 24 uur
bereikbaarheid van de verpleegkundige discipline, indien niet daadwerkelijk
aanwezig dan binnen een half uur ter plaatse indien noodzakelijk. Een van de
verzorgenden IG alsmede een zij-instromer zijn in opleiding tot verpleegkundige niv.
4.
Van de discipline verzorgende IG niv. 3 zijn 20 medewerkers in dienst. Drie
verzorgenden IG hebben in 2019 de opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende
Psychogeriatrie succesvol afgerond.
De formatie Helpende Zorg en Welzijn niv 2 en niv 2 plus bedraagt 6 personen.
Tot slot worden t.b.v. begeleiding bij de maaltijden nog zorghulpen in dienst, 1,08
FTE. Deze medewerkers hebben voor de nieuwbouw de functie
huiskamermedewerker gekregen.
Naast de reeds in dienst zijn medewerkers t.b.v. de huiskamers PG zijn er nieuwe
medewerkers geworven.
Het aantal uren t.b.v. de activiteitenbegeleiding is opgehoogd, deze worden
aangestuurd door de (meewerkend) Coördinator Activiteitenbegeleiding &
Vrijwilligers. Een van de activiteitenbegeleiders heeft in 2019 de HBO-opleiding
‘Dementiezorg’ afgerond. Een student van de Hogeschool voor de Kunsten van
Utrecht heeft haar afstudeeropdracht in het RSH gedaan en na afronding van de
opleiding is zijn aangesteld als activiteitenbegeleider ter vervanging van een
vertrekkende medewerker.

4.3. Gebruik van hulpbronnen & informatie
In 2018 heeft een verdere herstructurering van de administratie plaatsgevonden. Daarnaast
is er een uitbreiding geweest met de aanstelling van een Bewonerscoördinator. Vooral via
contacten door zorgcoördinatoren en specifieke aandachtsfunctionarissen wordt de
samenwerking met medische en paramedische disciplines gemonitord. Er wordt voortdurend
gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van ICT-middelen om de
kwaliteit van zorg te waarborgen en een hogere efficiëntie te realiseren, o.a. door digitale
koppeling met medicatiesystemen van de apotheek. Daarnaast heeft ion 2018 de invoering
van een beoogd beter EPD (Nedap ONS) plaatsgevonden. Er vond uitgebreide inventarisatie
plaats van toepassingen van domotica in de nieuwbouw die in 2019 betrokken is.
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5. Culturele activiteiten en inzet extra middelen Waardigheid en Trots
Vanaf september 2016 worden er in het kader van het project ‘Waardigheid & Trots’ extra
activiteiten georganiseerd. Deze extra activiteiten hebben betrekking op een zinvolle dag
invulling waarbij het belangrijk is dat dit vraaggerichte activiteiten zijn, oftewel de wens van
de bewoner is hierbij doorslaggevend. Oorspronkelijk ervan uitgaand zo’n twee extra
activiteiten per maand te organiseren.

5.1. Toelichting activiteiten 2019
De afgelopen jaren (2014 – 2018) heeft het Rosa Spier Huis op kleine schaal
geëxperimenteerd met projecten met bewoners en kunststudenten. Eén van deze projecten
was ‘De Kunst van het Leven’, een interdisciplinair project met de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU). Over de samenwerking met de HKU waren zowel bewoners als
studenten zeer positief. Bewoners gaven aan dat jonge kunstenaars in staat waren hen te
inspireren, motiveren en activeren. Een bewoonster, een bekende operazangeres, is weer
begonnen met zingen na lange stilte en repeteert weer twee keer per week. Ook zijn
bewoners in aanraking gekomen met nieuwe technieken en ideeën in hun vakgebied,
bijvoorbeeld: stop-motion, videomapping etc. Studenten gaven aan de schat aan werk- en
levenservaring van bewoners waardevol te vinden. De kritische blik werd gewaardeerd.
Deze projecten heeft het Rosa Spier Huis op het idee gebracht om hiervoor een
programmalijn te ontwikkelen. Na een voorbereidende fase in 2018 is het Rosa Spier Huis in
2019 begonnen met het uitvoeren van activiteiten die vallen binnen de programmalijn ‘Jong
& Oud Door Kunst Verbonden’. Hiervoor werden (en worden) gelden geworven bij fondsen
en particulieren.
In de visie van het Rosa Spier Huis dragen betekenisvolle ontmoetingen tussen bewoners en
jongeren bij aan een inspirerend en artistiek klimaat in het Rosa Spier Huis. De komende
jaren hebben de culturele uitwisselingen tussen jong en oud daarom speciale aandacht. De
nadruk ligt op samenwerkingsprojecten, workshops en try-outs met studenten van
hogescholen voor de kunsten.
Het doel is om een verrijkte omgeving te creëren voor bewoners en studenten. Voor
studenten willen we bijdragen aan hun talent-ontwikkeling door ze een podium te geven met
een kritisch publiek en in contact te brengen met professionele kunstenaars uit een creatief
vakgebied. Bewoners willen we stimuleren om zich artistiek te blijven ontwikkelen en
inspireren in een omgeving van gelijkgestemden. De visie van het Rosa Spier Huis past binnen
de tendens van de participerende samenleving, inclusiviteit en de emancipatie van ouderen.
Het Rosa Spier Huis biedt bij uitstek een geschikte omgeving waar culturele ontmoetingen
tussen jong en oud kunnen plaatsvinden. De bewoners van het Rosa Spier Huis hebben
jarenlange professionele ervaring in de kunst en cultuurwereld opgebouwd en hebben tijd
om dit te delen met anderen. Jonge kunstenaars, musici en acteurs kunnen veel leren van
mensen uit het vak, maar hebben ook een vernieuwende en frisse blik op het culturele veld.
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Deze nieuwe ideeën, stijlen en expressiemogelijkheden kunnen op hun beurt een
inspiratiebron vormen voor oudere generaties, met wederzijdse inspiratie als resultaat.
Doelstellingen
Het Rosa Spier Huis hanteert een aantal doelstellingen:
Het welzijn en de kwaliteit van leven van bewoners bevorderen door middel van kunst en
cultuur en een inspirerend werk- en leefmilieu;
De positie als een openbaar toegankelijk cultureel ontmoetingscentrum versterken met als
resultaat dat de culturele en sociale participatie van bewoners, jonge en oude bezoekers
wordt gestimuleerd;
Contact tussen kunststudenten en ervaren kunstenaars op leeftijd stimuleren waardoor
jongeren hun talenten verder ontwikkelen en ervaring opdoen en oudere kunstenaars
betrokken blijven bij de ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook willen we de studenten een
podium bieden.
Vertaald in projecten zijn voor 2019 had het Rosa Spier Huis ten doel de volgende projecten
te realiseren:
Een project te doen met een hogeschool;
Een stagiaire te hebben van een hogeschool voor de kunsten;
Een workshop door studenten voor bewoners;
Twee try-outs eindexamen theater- en muziekstudenten;

5.2. De activiteiten van 2019
Hinkel
‘Hinkel’ is een regie-eindexamenproductie van 4e-jaars studente Louisa Lansdorp (1996) van
de theateropleiding aan de HKU. Zij heeft samen met vijf bewoners een theatervoorstelling
ontwikkeld (december 2018 t/m 28 mei 2019). Hieraan heeft zij tevens haar HBO onderzoek
gekoppeld, waarbij de volgende onderzoeksvraag centraal staat:
Hoe kan deelname aan een theatraal maakproces bijdragen aan verbondenheid onder de
bewoners van het Rosa Spier Huis?
Deze onderzoeksvraag staat in relatie tot de verhuizing van het Rosa Spier Huis eind
november 2019 en het ontwikkelen van een nieuwe woon- en werkgemeenschap (Het Rosa
Spier Huis gaat van 70 naar 140 bewoners). De studente werkte hierbij vanuit het
‘Community-art’ model, waarbij een sociaal vraagstuk centraal staat (in dit geval verbinding).
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Hinkel in het Academie Theater (HKU) te Utrecht, 24 mei 2019

Onder regie van Louisa hebben bewoners zelf thema’s ingebracht, zo ontstond er uiteindelijk
een voorstelling waarbij figuurlijk van het ene thema naar het andere thema werd gehinkeld.
Deze voorstelling is 25 april 2019 in het Rosa Spier Huis gespeeld en 24 mei 2019 is deze
gespeeld in het Academietheater Utrecht (HKU). Bij de voorstelling in Utrecht ging er ook een
groep bewoners mee als publiek. Voor hen was het een bijzondere ervaring weer eens op de
academie te zijn, zelfs ontmoeten enkelen daar oude bekenden. Beide voorstellingen werden
zeer goed door het publiek ontvangen, voor de deelnemende bewoners smaakte dit naar
meer, ‘Zouden we niet in meer theaters kunnen spelen’, werd er gezegd. Vier bewoners
waren de acteurs, één van hen had nog geen podiumervaring. Voor haar (80+) was dit haar
debuut! Daarnaast heeft één bewoner de muziek ingespeeld. Ook werden andere bewoners
bij de productie betrokken. Een oud opera regisseur werd door Louisa om advies gevraagd.
De begeleidster ‘Beeldend werken’ heeft met haar groep bewoners (bewoners met een
verpleeghuis indicatie) delen van het decor gemaakt. Verder was er bij deze voorstelling een
productie assistente betrokken van de opleiding Kunst & economie (HKU). De techniek werd
overigens gedaan door een student van de Herman Brood academie. Het moge duidelijk zijn
dat de verbindende kracht van kunst, in dit geval theater, hierbij volop benut werd. De
voorstelling en het traject hiernaartoe leefde ook echt in het huis.

De Kunst van het Leven (interdisciplinair project)
Van 16 april 2019 t/m 17 juni 2019 vond de 4e editie van ‘De Kunst van het Leven’ plaats. Bij
dit interdisciplinaire project werden acht studenten van diverse opleidingen aan de HKU
gekoppeld aan acht bewoners. Gedurende twee maanden gingen zij in duo’s de dialoog aan
over kunstenaarschap.
De studenten en de bewoners deelden met elkaar, middels gesprekken en eigen werk,
artistieke visies en uitgangspunten. Voor de student is dit ook een onderzoek naar het eigen
kunstenaarschap en hoe zich dat kan ontwikkelen, een reflectie op het leven van een
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kunstenaar. Voor de bewoners is het een waardevolle interactie met vakgenoten uit deze
tijd.

De Kunst van het Leven, 17 juni 2019

De studenten werden geïnspireerd door de bijzondere levensverhalen en het artistieke werk
van de ‘gelijkgestemde zielen op leeftijd’. Het materiaal waarmee de studenten werkten
komt voort uit de gesprekken die zij voerden, de verhalen die zij hoorden en de situaties die
zij observeerden in de ontmoeting met ‘hun’ bewoner van het Rosa Spier Huis. Middels deze
ontmoetingen en uitwisseling komen de studenten (al dan niet in samenwerking) tot een
artistiek eindproduct.
Dit resulteerde in: een miniopera, een korte film, een kinderboek, muziek, e.a. De bewoners
en studenten presenteerden dit middels eindpresentaties op maandag 17 juni 2019 in een
openbare voorstelling.
Bijzonder om te vermelden is dat ook hier weer enkele bewoners een podiumdebuut
maakten. Een bewoner die aangaf wel mee te willen doen met het project maar zeker niet
het podium te willen betreden (en dat hoeft ook niet perse) stond uiteindelijk toch met haar
studente op het podium (en wat genoot zij hiervan). De operazangeres die n.a.v. de vorige
editie in 2018 weer is gaan zingen maar dit niet en public wilde doen, zong toch weer voor
een volle zaal. Begeleid aan de piano door ‘haar’ student wist zij het publiek binnen een mum
van tijd te bespelen en lag de muisstille zaal weer als vanouds aan haar voeten (wat een
vakmanschap).
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De Kunst van het Leven, 17 juni 2019

Classic Young Masters
Onderzoek naar de wensen van zeer jonge musici heeft geleid tot de oprichting van de
stichting Classic Young Masters (CYM). Doel: het scouten en coachen van jong en bijzonder
talent in de klassieke muziek. CYM is een organisatie die opteert voor ’meesterschap’ in het
vak. De coaching is gericht op jongeren die zich al via de bestaande educatiekanalen
(muziekscholen, sociaal- maatschappelijke initiatieven op het gebied van muziek) hebben
onderscheiden door bijzondere prestaties en vaardigheden; talenten in de beheersing van
vocale en instrumentale klassieke muziek.
Voor de jongeren die voor de keuze staan een opleiding te volgen tot professioneel musicus
‘on top’ of misschien een ander vak te kiezen en zich als goede amateurmusicus te
ontwikkelen is CYM opgericht. Zij heeft als onafhankelijke organisatie de mogelijkheid, deze
talenten van adviezen, kennis en inzichten te voorzien die ‘los’ staan van de verhouding met
docent of instituut. Hier gaat kwaliteit boven kwantiteit. Als hoogste doel is geformuleerd:
die mogelijkheden en middelen aan te reiken die bijdragen aan een evenwichtig en gelukkig
leven.
CYM betekent support voor jong muziektalent. Meespelen in het internationale veld
betekent investeren. Coaching naar een balans in persoonlijke en muzikale ontwikkeling.
Muzikale competenties (adviseren, workshops , masterclasses en concertmogelijkheden) in
relatie tot niet muzikale competenties (maatschappelijke relevantie, timemanagement, de
beroepspraktijk, publiciteit en marketing).
Naar aanleiding van het ontwikkelen van de plannen rondom ‘Oud en Jong door Kunst
Verbonden’ heeft het Rosa Spier Huis eind 2018 Classic Young Masters benaderd. Begin 2019
hebben zij gezamenlijk een aantal concrete plannen bedacht die in 2019 gezamenlijk verder
ontwikkeld werden. De eerste activiteit, het openingsconcert, vond 29 september 2019 in
het Rosa Spier Huis plaats. De overige activiteiten vinden in 2020 plaats. Deze gezamenlijke
activiteiten worden in het volgende hoofdstuk ‘Een blik op 2020’ verder toegelicht.
Voor bewoners van het Rosa Spier Huis dragen deze projecten bij aan: het actief bezig zijn
met het vak, sociaal contact (met jongeren), welzijn, en het op de hoogte blijven van nieuwe
ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Voor laureaten van Classic Young Masters dragen
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deze projecten bij aan: talentontwikkeling, verdieping in het vakgebied, en is dit een
bijzondere (leer)ervaring met ouderen. Onder jonge kunstenaars, en dus ook jonge musici, is
er een behoefte aan plekken en podia om ervaring op te kunnen doen voor de toekomstige
beroepspraktijk. Jonge laureaten, die aan het begin van hun carrière staan, krijgen zo de
mogelijkheid in contact te komen met oudere musici met een schat aan ervaring, zo kunnen
zij tevens bouwen aan een netwerk.

openingsconcert door harpiste, Inge van Grinsven (29 september 2019)

Het openingsconcert, welke de officiële start van deze samenwerking markeert, door
harpiste en laureaat van CYM Inge van Grinsven (2000) heeft plaatsgevonden op 29
september 2019. Na afloop van het concert en de ‘Meet & Greet’ met bewoners zei Inge
‘Later kom ik hier ook wonen’.
Try-outs
In het kader van ‘Jong & Oud door Kunst Verbonden’ biedt het Rosa Spier Huis een podium
aan jonge kunstenaars, studenten van de diverse kunstopleidingen. In 2019 hebben de
volgende try-outs in het Rosa Spier Huis plaatsgevonden:
- 31 mei 2019: Try-Out door harp studenten i.v.m. (eind)examen voor bachelor- en
masterstudies conservatoria.
- 9 juni 2019: Try-out door de liedklas van het Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
Workshops door studenten
Dinsdag 27 augustus 2019 heeft er een workshop theater door een vierdejaarsstudent van de
theateracademie (HKU) plaatsgevonden. Hieraan hebben achttien bewoners deelgenomen.
Zowel bewoners met een verpleeghuisindicatie als bewoners zonder indicatie konden
hieraan deelnemen. Bijzonder is dat theater mede aanzet tot bewegen. Bewoners met een
zorgindicatie die geen interesse hebben in bewegingsactiviteiten namen wel deel aan deze
theaterworkshop, en waren zo toch aan het bewegen.
HBO (kunst opleidingen) stages
Behalve bovengenoemd project zijn er in 2019 twee stagiaires werkzaam in het Rosa Spier
Huis. Eén stagiaire is aan het Conservatorium Utrecht (HKU) met het hoofdvak zang bachelor
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afgestudeerd en volgt nu een masteropleiding compositie aan de HKU. Hierbij doet ze
onderzoek naar gecomponeerde muziek en beeld voor mensen met dementie.
De tweede stagiaire studeert in het 3e jaar aan de opleiding docent beeldend van de Breitner
Academie (AHK).
Beide stagiaires zijn in september 2019 gestart en hun stage loopt door tot en met januari
2020. De stagiaire van de Breitner Academie zal vervolgens deelnemen aan een
interdisciplinair project met de AHK (zie volgende hoofdstuk).
Virtual reality
Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), namelijk bedrijfskunde,
productdesign, en communicatie hebben voor een minor Designing User Research
gebruikersonderzoek gedaan naar de Virtual Reality Experience van het Nationaal Ballet. Aan
de hand van een simulatie van het Nationaal Ballet ‘Nightfall’, waarbij een aantal bewoners
middels een VR-bril deze voorstelling konden beleven hebben zij deze groep bewoners, 22
mei en 4 juni 2019, geobserveerd en geïnterviewd. Dit onderzoek heeft betrekking op o.a.
het beleven van VR voorstellingen voor ouderen die niet in (meer) in staat zijn naar het
theater te gaan. De onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend.
Mamedia
Mamedia is het interne leerbedrijf van het Mediacollege (MBO) Amsterdam, gerund door
een jong team van video- en tv-makers. Drie studenten van deze opleiding hebben 3 items
voor de Amsterdamse lokale omroep Salto gemaakt. In deze items spraken steeds twee
bewoners met elkaar over alledaagse onderwerpen zoals: liefde, technologie, seksualiteit,
etc. Deze items zijn in maart/april 2019 gedurende vier opnamedagen opgenomen. Uitzenddata waren 29 maart, 26 april en 31 mei 2019.

Draaidag met studenten van Mamedia, voorjaar 2019

Maatschappelijke stages (middelbare scholen)
In 2019, op het moment van schrijven (oktober 2019) hebben er 11 middelbare scholieren
een maatschappelijke stage in het Rosa Spier Huis gedaan. Gemiddeld zo’n 15 uur per
scholier. Deze scholieren zijn afkomstig van verschillende scholen uit de regio.
Eén van deze scholieren is een getalenteerd pianist met ambities om naar het
conservatorium te gaan. Naar aanleiding van het contact tijdens zijn stage is hij sinds
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augustus 2019 gekoppeld aan een bewoner en internationaal vermaard pianist die om
medische redenen niet meer kan musiceren. De scholier studeert harder dan ooit op zijn
instrument en laat dit om de paar weken horen aan deze bewoner. De bewoner is hierdoor
toch nog bezig met zijn vak, hij probeert toch wat voor de scholier voor te spelen, en hij
concludeerde onlangs dat het spelen toch iets beter gaat dan verwacht. Kortom, voor beiden
zijn dit stimulerende ontmoetingen.
Samenvatting
Samengevat kan geconcludeerd worden dat projecten waarbij jongeren en ouderen elkaar
ontmoeten en/of samen werken een win-win situatie opleveren. Generaties leren van elkaar,
dragen kennis over, inspireren en motiveren elkaar. Ook bewoners die niet aan projecten
deelnemen profiteren indirect. Namelijk; zij komen kijken en luisteren bij presentaties, maar
ook merken zij de dynamiek in het huis van de aanwezige jongeren. Jongeren die niet in de
zorgsector zijn opgeleid durven net andere dingen te vragen, tevens zorgen zij ervoor dat de
dynamiek in huis meer een afspiegeling van de samenleving is.
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