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1. Voorwoord
Een leven lang leren
2019 was een goed jaar. Er is meer tijd en aandacht voor onze bewoners, met meer medewerkers en
een steviger grip op de kwaliteit van zorg en welzijn. Zowel het rapport van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd (januari 2019: Ze constateert ‘een creatieve en energieke aanpak om zorg en
veiligheid voor cliënten naar een hoger niveau te brengen. De inspectie heeft vertrouwen in de
verbeterkracht van de organisatie’) als het in 2019 afgeronde kwaliteitsverbetertraject van
Waardigheid en Trots bevestigen dit.
Het Hooge Heem ligt op koers in haar ambitie om een duurzame en toekomstbestendige
ouderenzorgorganisatie te zijn en te blijven in Grootegast en omgeving. In 2019 zijn belangrijke
mijlpalen gerealiseerd. In dit bestuursverslag wordt samen met het geïntegreerde kwaliteitsverslag
inzicht gegeven in de voortgang en de ontwikkelingen van Het Hooge Heem.
In 2019 zijn er verhoudingsgewijs veel nieuwe zorgmedewerkers komen werken bij Het Hooge Heem.
Het goed inbedden van de nieuwe manier van werken (dichterbij, aandacht voor individuele welzijn) in
de organisatie, in combinatie met een nieuw roosterprogramma hebben er toe geleid dat er
weloverwogen meer medewerkers zijn ingezet dan de eerder geplande en overeengekomen aantallen
uit het kwaliteitsbudget. Die extra personeelsinzet heeft geleid tot meer rust en stabiliteit en heeft het
leer- en ontwikkelklimaat bijzonder goed gedaan. Afgelopen zomer, waarin traditioneel een adequate
bezetting van zorgmedewerkers een uitdaging is, was er voor Het Hooge Heem juist veel rust, stabiliteit
en kon er volop aandacht worden gegeven aan onze bewoners door de voor hen bekende gezichten.
Het Hooge Heem bouwt gestaag door om de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familie zich thuis
te laten voelen in Het Hooge Heem. We zijn vol vertrouwen om de komende jaren het kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg verder in te voeren. De grootste uitdaging voor de gehele sector is en blijft om
voldoende gekwalificeerd personeel, dat de focus van puur zorg naar een breed individueel welzijn
verlegt, te binden en te boeien. De start van het werven en binden van kennismakers met de zorg, de
eerstejaars studenten, vraagt een extra inspanning. De ouderenzorg is traditioneel (nog) niet de meest
gewilde sector in de zorg. Het Hooge Heem heeft het afgelopen jaar mooie resultaten bereikt door veel
(extra) mensen een stageplaats te bieden, open dagen te organiseren en leerlingen een werkleerovereenkomst te geven om ze op die manier aan Het Hooge Heem te binden. Die extra aandacht
blijkt goed te werken; gediplomeerde schoolverlaters solliciteren spontaan!
Ik ben trots op de gemaakte stappen en zie uit naar het vervolg dat we met elkaar gaan maken. In 2020
besteden wij aandacht aan ons 50-jarig jubileum.
Ik dank alle betrokken voor hun inzet voor Het Hooge Heem !
Klaas Lindeboom, Directeur

N.B. Ten tijde van de realisatie van dit bestuursverslag is de wereld veranderd door de komst van het
coronavirus. Dat betekent met name voor ons woonzorgcentrum dat we onze ambities op korte en
middellange termijn zullen moeten bijstellen.
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2. Profiel Woonzorgcentrum Het Hooge Heem
2.1. Kerngegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel nummer
E-mailadres
Internetpagina

Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem
De Gast 4
9861 BM
Grootegast
0594-695800
41009778
info@hethoogeheem.nl
www.hethoogeheem.nl

Het Hooge Heem is een stand-alone woonzorglocatie in de gemeente Westerkwartier waar
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (wijkverpleging) wordt geboden. De zorg en de ondersteuning
worden in verschillende leveringsvormen aangeboden. Het betreft prestaties vanuit de Wet
Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), en particuliere dienstverlening in de vorm van gemakservices, zoals externe
maaltijdverstrekking, linnenverzorging en welzijnsdiensten. Het Hooge Heem wil een omgeving
faciliteren die zoveel mogelijk aansluit op de leefwijze van de individuele cliënt, zodat deze zijn
leven op de door hem gewenste wijze kan voortzetten. Zij streeft naar een klantgerichte
benadering en behandeling. Mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen
tijde het uitgangspunt. Het Hooge Heem wil dit met haar betrokken, professionele medewerkers
in samenwerking doen met de familie, de vrijwilligers en de bewoner.
Kerngegevens Het Hooge Heem 2019

Aantal per 31-12/
bedrag over 2019

Aantal intramurale cliënten
Aantal cliënten dagbesteding wmo
Aantal cliënten wijkverpleging+elv

Totaal aantal
over 2019
83
5
13

113
17
30

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen wlz+elv

82
16

Aantal beschikbare plaatsen aanleunwoning
Productie
Intramurale verzorgingsdagen
Intramurale verpleegdagen
Dagdelen dagbesteding WMO

19.109
10.071
1.980

Personeel (vpt en extramurale zorg)
Aantal personeelsleden in loondienst
Fte

187
93

Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Totale bedrijfsopbrengsten
Wv wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Wv opbrengsten Zorgverzekeringswet (TZ-ELV)
Waarvan opbrengsten WMO
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€ 7.908.596
€ 7.073.970
€ 236.563
€ 73.261
€ 524.802
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Personele samenstelling op 31 december 2019:
•
•
•
•
•
•
•

fte woonassistenten niveau 1: 8,5
fte helpenden niveau 2: 11
fte verzorgenden, verzorgenden-IG en GVP-ers niveau 3: 42
fte verpleegkundigen niveau 4: 11
fte verpleegkundigen niveau 5: 2,5
fte indirect ondersteunend: linnenverzorging, keuken en algemene schoonmaak: 8,5
fte staf: 4,5

De personele instroom bestond in 2019 uit 34 medewerkers. De uitstroom betrof 15
medewerkers. Het ziekteverzuim was gemiddeld 3.7%. In 2019 zijn er geen officiële klachten
gemeld.

2.2. Samenwerkingsrelaties
Het Hooge Heem staat in nauwe verbinding met haar omgeving.
De gemeente Grootegast wordt actief betrokken bij de voortgang en de ontwikkeling van Het
Hooge Heem. Op het gebied van de WMO biedt het Hooge Heem, in opdracht van de gemeente,
de functie dagopvang. In 2019 is de gemeente Grootegast opgegaan in de nieuwe gemeente
Westerkwartier. Identiteit, herkenbaarheid en lokale verankering blijven ook in de nieuwe
gemeente Westerkwartier belangrijke kernwaarden voor de samenwerking.
Met het Zorgkantoor Groningen wordt structureel tweemaal per jaar overleg gevoerd. Er worden
afspraken gemaakt over de productie en de voortgang. De ontwikkelingen van de organisatie(s)
worden gedeeld. Het betreft de WLZ-zorg en zorg vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW); zowel
wijkverpleging als Eerste Lijns Verblijf zorg (ELV).
Met de volgende zorgverzekeringskoepels zijn afspraken gemaakt voor de wijkverpleging en de
Eerste Lijns Verblijf zorgafspraken
•
•
•
•
•
•
•
•

ASR
Caresq
CZ
DSW
Menzis
VGZ
VRZ
Zilveren Kruis

Met huisartsenpraktijken Dekker (Grootegast) en Rademaker (Grijpskerk) wordt nauw
samengewerkt. Er is uitgebreid afstemming over hoe de zorg wordt vormgegeven.
Met de ‘Apotheek Grootegast’ worden alle bewoners, zowel met als zonder behandeling,
voorzien van medicatie en verpleegartikelen.
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Met de Zonnehuisgroep (ZHGN) is een meerjarenovereenkomst afgesloten om de
functiebehandeling te organiseren voor cliënten met een WLZ indicatie met behandeling. Tevens
wordt specifieke expertise ingehuurd voor scholing en ontwikkeling van de zorgmedewerkers. De
SO (Specialist Ouderengeneeskunde) en beide huisartsen stemmen in de Multi Disciplinaire
Overleggen af en delen kennis met elkaar en met de organisatie, o.a. door klinische lessen.
De in 2017 gestarte samenwerking met regionale kleine aanbieders (Lerend Netwerk) kent een
aantal veranderingen voor wat betreft de samenstelling. Na overleg maakt Residentie Buitenzorg
uit Groningen niet langer deel uit van het netwerk en is het Derkshoes uit Westerbork
toegetreden.
Onderwerpen van de samenwerking:
-

-

Implementatie AVG (gestart in 2018, afronden van de externe begeleiding in 2020)
doelstelling: structurele kennisuitwisseling/-deling met de partners en bij elkaar audits
afnemen op AVG
Intervisie van de bestuurders
Gezamenlijk auditplan
Delen van jaar- en kwaliteitsdocumenten
Elkaar vertegenwoordigen bij regionale en landelijke bijeenkomsten
Gezamenlijk congres en Actiz branche bezoek

Op 31 december 2019 bestaat het Lerend Netwerk uit:
•
•
•
•

Stichting Westerholm Haren
Stichting Vredewold Leek
Stichting Derkshoes Westerbork
Stichting Het Hooge Heem

Het Hooge Heem participeert in RAAT (Regionale Aanpak ArbeidsTekorten).
Samenwerkingsconvenant met de 17 VVT zorgaanbieders in de provincie Groningen en Netwerk
Zon, de drie Groninger ROC’s: Noorderpoort, AlfaCollege, Menso Alting en ROC De Friese Poort en
de HBO-V van de HanzeHogeschool Groningen.
Het Hooge Heem werkt vanuit een kwaliteitsverbetertraject nauw samen met Waardigheid en
Trots. In april 2019 is het begeleidingstraject afgesloten.
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/van-taakgerichte-naar-mensgerichte-zorg/
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2.3. Structuur
Het Hooge Heem hanteert het Raad van Toezichtmodel. Dat wil zeggen dat de Raad van Toezicht
toezicht houdt op het beleid van de directeur-bestuurder, de werkgeversrol vervult, advies geeft
en als klankbord dient.
Het Hooge Heem kent een platte organisatiestructuur. De directeur staat dicht bij het primaire
proces en geeft leiding aan de 4 leidinggevenden. In Het Hooge Heem zijn een cliëntenraad en een
ondernemingsraad actief.
Organogram 2019

Gastvrij, vertrouwd en professioneel zijn de kernwaarden van Het Hooge Heem. De zorg is
georganiseerd in 9 kleine teams met elk ongeveer 12 medewerkers. De medewerkers staan dicht
bij de bewoners, kennen de bewoners, de familie en de betrokkenen. De teams werken integraal,
waardoor de bewoner een vaste groep medewerkers om zich heen heeft. Er is een onderlinge
taakverdeling maar de medewerkers dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor een groep
van ongeveer 10 bewoners. De teams bestaan uit 2 Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVVers), verzorgenden en verpleegkundigen, helpenden en woonassistenten. De risico indicatoren in
de zorg zijn belegd bij de aandachts-functionarissen. Per vier teams is er een
kwaliteitsverpleegkundige die deze processen begeleidt en borgt. Dit uit zich in de begeleiding van
de medewerkers op de betreffende afdelingen voor het stroomlijnen, begeleiden, protocolleren
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en auditen van processen en procedures. Voor dezelfde vier teams is er een leidinggevende zorg.
De twee leidinggevenden zorg zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de zorg en dienstverlening
van gemiddeld 50 bewoners. In het najaar is op verzoek van en in nauwe samenspraak met
personeel toegewerkt naar een organisatiewijziging: in 2020 wordt een manager wonen, zorg en
welzijn aangesteld in de plaats van de twee leidinggevenden Zorg.
De processen rondom eten en drinken worden vanuit de centrale keuken geborgd en bewaakt. Er
wordt gekookt op de woongroepen en er worden maaltijden vers bereid, teruggekoeld en
gedistribueerd ten behoeve van ruim honderd uitbrengmaaltijden per dag. Tevens wordt er 7
dagen per week gekookt voor het restaurant en voor bewoners die in hun eigen appartement
eten. Het hoofd eten en drinken is hier verantwoordelijk voor.
Voor de schoonmaak van de algemene ruimtes, de wasserij en de kwaliteit van de schoonmaak op
de woningen is het hoofd facilitair verantwoordelijk.
De 4 leidinggevenden, (2 leidinggevenden zorg, het hoofd eten en drinken en het hoofd facilitair)
vormen de spil van het dagelijks reilen en zeilen van Het Hooge Heem.
In april zijn er een manager bedrijfsvoering/financiën en een manager HRM voor elk 8 uur
aangesteld bij Het Hooge Heem. De professionalisering en de eisen die worden gesteld aan de
verslaglegging en de verder complex wordende wet- en regelgeving vragen meer specifieke
expertise dan tot nu toe geborgd is. Voor wat betreft HRM (human resource management) geldt
dat het een steeds grotere uitdaging is om mensen te binden en te boeien. De HRM medewerker
ondersteunt de teams in de ontwikkeling naar meer samenwerking en het nemen van
teamverantwoordelijkheid. Beide medewerkers hebben tevens een arbeidsovereenkomst met een
samenwerkende collega-instelling.
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3. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
De Governance code zorg is leidend voor het bestuur en toezicht van Het Hooge Heem. Er is een
integrale verantwoordelijkheid bij bestuur en toezicht in het afwegen van de maatschappelijke
belangen en hiermee het waarborgen van goede zorg en het krijgen van maatschappelijk
vertrouwen.
De Raad van Bestuur (RvB) dient primair het belang van Het Hooge Heem in relatie tot de
maatschappelijke functie.
De Raad van Toezicht (RvT) heeft verschillende rollen: controlerend, adviserend en de
klankbordfunctie.
De taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van zowel de RvB als de RvT zijn vastgelegd
in de statuten van de stichting van Het Hooge Heem en in het reglement RvT en RvB.

3.1. Raad van Bestuur
Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2019
Naam
Dhr. K .Lindeboom

Bestuursfunctie
Raad van Bestuur

nevenfuncties
*Voorzitter
Westerkwartierse Uitdaging
*Veldcoach programma
Waardigheid en Trots
(Ministerie van VWS)

Verslag Raad van Bestuur
Samenvatting
In 2019 zijn belangrijke stappen gezet in het vorm geven en inrichten van een duurzaam
toekomstbestendig woonzorgcentrum. Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is leidend voor het
meerjarenbeleidsplan van Het Hooge Heem richting eind 2021. Dit is namelijk het moment van
volledige implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader kent duidelijke kpi’s.
(= kritische prestatie indicator: succes objectief kunnen beoordelen en meten). Naast de kpi’s
wordt er in overleg en in afstemming met het Zorgkantoor een kwaliteitsbudget beschikbaar
gesteld om de kpi’s te kunnen realiseren. In 2019 zijn de teamformaties aangepast om
daadwerkelijk meer personeel, handen aan het bed, te kunnen inzetten. Belangrijke rode draad
door het hele jaar heen is aandacht voor communicatie en van elkaar leren. Zo zijn er elk kwartaal
zogenaamde carrousels georganiseerd waarbij gelegenheid is voor personeel om van elkaar te
leren. Tevens is HHH gestart met een eigen BBL-opleiding. Dit heeft ertoe geleid dat er in plaats
van 6 fte extra zorgpersoneel bijna het dubbele is ingezet. Bewust is het risico genomen om op
voorhand niet scherp te sturen op de extra inzet. Het inregelen van de nieuwe werkzaamheden en
de extra scholingsactiviteiten hebben hun vruchten afgeworpen. Er is rust, stabiliteit en
vertrouwen in de organisatie gekomen. Daadwerkelijk samen leren, samen innoveren en te
ontwikkelen vraagt meer tijd. Dit beleid is door het zorgkantoor gehonoreerd door het
kwaliteitsbudget op te hogen.
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3.2. Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019
Naam
Dhr. R. Seinen

Functie
Voorzitter

Dhr. B. Wortmann

Mw. B. Besling

Mw. R. Hazenberg
Mw. P. Koopmans(1-1-2020)

termijn
Aandachtsgebied
2021 (hb) Auditcommissie+
remuneratiecommissie
2021(hb) Remuneratie commissie en
benoemd op voordracht
medewerkers
2022 (hb) Kwaliteitscommissie RVT en
op voordracht cliënt
vertegenwoordigers
2023 (hb) Kwaliteitscommissie RVT
2024 (hb) Auditcommssie

Verslag van de Raad van Toezicht
In 2019 zijn 2 leden teruggetreden. Er zijn 2 nieuwe leden aangesteld waarvan 1 in 2019 is gestart
en de tweede start op 1-1-2020.
De RvT is formeel 6 keer bijeen geweest voor een vergadering met de Raad van Bestuur, 2 keer
hebben zij een ontmoeting gehad met de Cliëntenraad en twee keer met de Ondernemingsraad.
De ontmoetingen met de ondernemingsraad gingen vooral over de rol van de OR, haar positie
t.o.v. het bestuur, formele en informele advies- en instemmingsaanvragen delen en over de
veranderende cultuur in de organisatie en de eisen die daarmee worden gesteld aan een OR.
Met de cliëntenraad is een stagnatie ervaren in ontwikkeling. Dat heeft geleid tot een extra
inspanning om meer wettelijk vertegenwoordigers of externen te betrekken bij de cliëntenraad. In
het kader van de veranderende en een meer professionaliserende cliëntenraad wordt er meer
kennis en expertise gevraagd. Dit laat onverlet dat het advies en de ervaring van de bewoner en
familie zelf van onschatbare waarde zijn en blijven.
Onderwerpen:
•
•
•
•
•

begroting/planning/ jaarcijfers/jaardocument
ontmoeting en ondertekening met de accountant voor de jaarstukken
kwaliteitsplan en kwaliteitsbudget
functioneringsgesprek en beloningsbeoordeling Raad van Bestuur
zelfevaluatie en ontwikkeling RvT: vanaf september is met een externe ondersteuner/
consultant een team ontwikkeltraject gestart verspreid over drie maanden. Dit heeft
geresulteerd in een visiedocument RvT waarin de rollen, de samenwerking met de RvB, de
onderlinge samenwerking en de vorm van zelfevaluatie is vastgelegd.
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3.3. Verslag van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Het Hooge Heem bestond in 2019 uit 7 medewerkers, afkomstig uit
verschillende geledingen. De rol van voorzitter is onderling gewisseld en de OR heeft naast contact
en ondersteuning vanuit de RvT een externe ondersteuning gehad door een coach consultant. Er is
afgesproken om met verschillende commissies te werken. Er zijn 8 vergaderingen geweest met de
bestuurder.
Onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteitsplan en jaardocument
concept activiteitenplan 2020
functiebeschrijvingen van nieuwe & bestaande functies/afspraken om alle functies volgens
de methodiek van resultaatgerichte functiebeschrijvingen ActiZ FWG, te beschrijven
verzuimbeleid
kennismaken + advisering nieuwe Arbo arts
betrokken bij proces en adviesaanvraag m.b.t. wijziging organisatiestructuur
leidinggevende zorg
enquête/advisering dienstkleding
adviesaanvraag mee werken aan de nieuwe RI&E
pilot roosterbeleid en later concrete adviesaanvraag m.b.t. hetzelfde roosterbeleid
cultuurverandering HHH, rol en betrokkenheid van de OR in deze veranderende
organisatie: start met nieuwsbrieven
bespreken medewerkers monitoren onderzoek afgenomen in Q3.
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3.4. Cliëntenraad
Verslag van de cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van Het Hooge Heem. De ingezette koers
om meer met wettelijk vertegenwoordigers en familie te werken heeft in 2019 nog geen verder
vervolg gekregen. Bewoners komen kwetsbaarder, en vaker met cognitieve problemen, wonen in
Het Hooge Heem. De ambitie voor 2020 is om in de cliëntenraad meer wettelijk
vertegenwoordigers zitting te laten nemen. In 2019 is er 6 keer overleg geweest met de Raad van
Bestuur. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ondersteuner die de verslagen maakt en de
bijeenkomsten organiseert.
Onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•

kwaliteitsplan
begroting/ jaarstukken
klachten(regeling)
voortgang voedingsbeleid
voldoende afwisselende activiteiten
bewonerskrant
bespreken medewerkersmonitoren onderzoek afgenomen in Q3
activiteiten en feestdagenprogramma.

‘Inspraak zonder inzicht
is een uitspraak zonder uitzicht’
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4. Kwaliteitsverslag
In dit hoofdstuk zal aan de hand van de thema’s uit het kwaliteitskader verslag worden gedaan en
inzicht gegeven in de voortgang van de kwaliteit. Het strategische beleidsplan ‘Thuis in Het Hooge
Heem’ is gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In dit plan staat beschreven hoe Het
Hooge Heem in drie jaar tijd, 2019-2021, toewerkt naar de implementatie van het betreffende
kader. In 2019 is het begeleidingstraject van Waardigheid & Trots afgerond en 2019 is er ook een
inspectiebezoek geweest vanuit de IGJ. Beide rapportages geven aan dat Het Hooge Heem op
koers ligt.

4.1. Thema Persoonsgerichte zorg
Onze visie op persoonsgerichte zorg: ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen
levensverhaal. Het individuele welzijn van elke bewoner staat centraal.
De bewoners komen bij Het Hooge Heem wonen in een levensfase waarin zij kwetsbaar en
afhankelijk zijn. Om zo goed mogelijk onze bewoners te leren kennen, wordt er vanaf 2019 daar
waar mogelijk een huisbezoek afgelegd. Ook is in 2019 verder vorm en inhoud gegeven aan het
cliëntendossier. Dit dossier is een hulpmiddel om de continuïteit van de zorg en dienstverlening te
waarborgen. Het dossier zo inrichten dat gelijk duidelijk wordt wie de bewoner is, draagt bij aan
onze visie op persoonsgerichte zorg. In 2019 zijn alle dossiers aangepast met een
levensloopbeschrijving en een beschrijving vanuit het perspectief van de bewoner: ‘ik in 1
oogopslag’. Hierin vertelt de bewoner wat voor hem/haar belangrijk is. Het continue betrekken en
‘levend’ houden van iemands netwerk past ook bij dit uitgangspunt. Deze visie waarin maatwerk,
creativiteit en flexibiliteit belangrijke dragers zijn heeft de organisatie in beweging gebracht. Het
Hooge Heem is in zijn route naar dat toekomstbestendige en duurzame WoonZorgCentrum in de
basis nog behoorlijk traditioneel. Deze veranderde manier van werken en denken is een begin van
een cultuur- en denkomslag. Er gebeuren mooie dingen in dit licht, maar de verandering vraagt
een voortdurende scherpte en monitoring om dat hoger gelegen doel te bereiken.
Persoonsgerichte zorg is in onze visie de basis en de kern van alles wat wij doen.
Resultaten dit jaar over persoonsgerichte zorg:
•

•

•

In 2019 is ongeveer 50% van de nieuwe bewoners thuis bezocht. Deze huisbezoeken
zijn waardevol: de informatie en het (sfeer-)beeld zijn duidelijk van toegevoegde
waarde. Doelstelling voor 2020 is om bij minimaal 80% van de nieuwe bewoners
huisbezoeken af te leggen.
In alle dossiers wordt gewerkt met de werkwijze: ‘ik in 1 oogopslag’. De ervaringen zijn
wisselend. De Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden vinden dit formulier niet altijd
even goed werken. Ze ervaren het als omslachtig en (nog) niet van toegevoegde
waarde. De audit waar daadwerkelijk wordt gekeken naar de rapportage en borging
van het individuele welzijn in de dossiers staat gepland voor februari 2020. Uit deze
audit blijkt dat er een verdere aanscherping en verbeterslag nodig is.
De teams zijn gestart met team intervisie (verdieping om visie en waarden met elkaar
te delen en elkaar daarin te leren kennen).
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Multidisciplinaire samenwerking huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en de
psycholoog met de zorgteams om de visie te borgen van het persoonsgericht/
belevingsgericht werken. Bij probleem gedrag van de bewoner wordt de psycholoog
ingezet voor een omgangsadvies.
Nieuw is dat familie tijdens een afspraak voorafgaand aan de multidisciplinaire
besprekingen alle ruimte en tijd krijgen om informatie en ervaringen te delen. Tijdens
de MDO’s is daar vaak weinig tijd en ruimte voor. Dat betekent dat familie niet meer
zelf aanwezig is tijdens de MDO’s. Er zijn nog geen conclusies uit deze vernieuwde
werkwijze te trekken.

4.2. Thema Wonen en Welzijn
Onze visie op het thema Wonen en Welzijn: Het centrale thema bij Het Hooge Heem is je thuis
voelen. Voor de bewoner, familie, naasten, medewerkers en de vrijwilligers.
In 2019 is de betekenis van je thuis voelen verder vorm gegeven in dialoogsessies met teams.
Iedereen heeft verschillende beelden en ervaringen met wat thuis voelen concreet betekent.
Onze visie rondom dit thema is om het leven, het wonen en het welzijn van de kwetsbare
bewoner zo aangenaam en plezierig mogelijk te maken. Dit staat centraal en vanuit dit
vertrekpunt worden de overige zaken opgepakt en uitgevoerd. De bewoner woont gemiddeld
korter dan een jaar in het WoonZorgCentrum. Dit perspectief onderstreept de visie en de wens om
het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Resultaten dit jaar over het thema Wonen en Welzijn:
•

De activiteitenbegeleiders worden vanaf dit jaar ingezet als welzijnscoaches. Een
externe coach heeft de activiteitenbegeleiders hierin ondersteund en begeleid. De
activiteitenbegeleiders hebben een opleiding tot welzijnscoach afgerond. Doelstelling
van het project was om het individuele welzijn van de bewoner maximaal te
faciliteren. Concreet betekende dit een verschuiving van de met name centraal
georganiseerde activiteiten meer individueel en in de nabijheid van de bewoner te
organiseren.
Welzijn zit vooral in de dagelijkse levensverrichtingen en activiteiten, de krant lezen,
een spelletje, etc. De medewerkers op de woongroepen, de woonassistenten, werken
het meest nabij de bewoners. De welzijnscoach ondersteunt die medewerker in het
vinden en begeleiden wat bij de bewoner past. De centraal georganiseerde activiteiten
blijven ook belangrijk voor de reuring en het contact met de omgeving, onder andere
de kerkdienst. Vooral de centraal georganiseerde activiteiten worden nu uitgevoerd
onder regie van de welzijnscoach.
Deze verandering is voor de activiteitenbegeleiders in hun nieuwe rol een
ingewikkelde verandering gebleken. De manier waarop medewerkers veelal nog
gewend zijn om hun werk te doen maakt deze andere manier van werken minder
vertrouwd en comfortabel. Ondanks het onderschrijven van deze visie is het beiden
niet gelukt hun plek hierin te vinden. Uiteindelijk hebben beide medewerkers de keuze
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•

•

•

•

gemaakt om de organisatie te verlaten. Inmiddels is er in februari 2020 een nieuwe
medewerker gestart die bekend is met deze manier van werken.
Eten en drinken vormen een belangrijk onderdeel en mogelijk hoogtepunt van de dag.
Lekker eten, er over praten, de geur, de reuring, de sfeer. In het najaar van 2018 is de
belangrijke stap gezet om op de 5 woongroepen zelf te koken. Bovendien is het tijdstip
van de warme maaltijd gewijzigd naar de avond. Voor de kwetsbare groep bewoners
die overdag nabijheid vragen, blijkt deze wijziging positief bij te dragen aan het
welbevinden. Er is meer rust en er kan meer aandacht worden gegeven aan de
voorbereiding en het moment om te gaan eten. Een andere mooie bijvangst is dat veel
woongroepen 1 of 2 keer in de week ‘uit eten gaan’ in het restaurant. Wij zijn gestart
met het restaurant om een ontmoetingsplek te faciliteren. Het geeft familie en
kennissen de mogelijkheid om op bezoek te komen door lekker met elkaar te eten.
Voor de bewoners op de woongroep is het een welkom uitje geworden: na het
middagslaapje gaan de bewoners zich al verheugen op de avond waarin ze uit eten
gaan. Mooie kleding wordt uitgezocht en ‘s avonds gaan ze uit eten. Op beide avonden
zitten er gemiddeld tussen de 60 en 80 gasten in het restaurant.
De transitie van koken op de groepen is gezet, de transformatie naar nog meer
verdieping en inhoud geven aan het koken is volop gaande. Uitgangspunt bij de
overgang naar koken op de groep was dat het in principe geen extra tijd mocht kosten
en dat het ‘gewoon’ in te passen was. Dus kant en klaar eten bestellen en gemakkelijk
opwarmen zorgt voor weinig tijdsinvestering. De transformatie waarin het eten een
prominente bezigheid wordt van het alledaagse leven op de woongroepen is nu volop
in ontwikkeling.
Bewoners wonen in de laatste levensfase bij ons. Vragen rondom zingeving hebben
een belangrijkere rol gekregen. In individuele gesprekken met behandelaar, dominee
en zorgmedewerker is dit in de familiegesprekken, de mdo’s en in het bijbeluurtje
meer aan de orde. Voor de komende termijn is er een overweging en een oriëntatie
om eventueel nog meer structureel een geestelijk verzorger beschikbaar te stellen
voor deze thema’s. Eveneens is er een sterke roep om jaarlijks
herdenkingsbijeenkomsten te organiseren om de overledenen te herdenken, maar ook
een plek waarin voor de nabestaande (maar ook voor de medewerkers) een fase van
intensieve zorg kan worden afgerond. In het kopje aandachtsvelders verder op in dit
hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de aandachtsvelder palliatieve zorg en de
activiteiten uit het palliatieve netwerk.
Actief behouden en activeren van het eigen netwerk. Niets is zo waardevol als het
eigen netwerk. De medewerkers, de vrijwilligers werken met veel passie en
betrokkenheid met de bewoners aan het thuis en vertrouwd voelen. Onze
medewerkers en vrijwilligers kunnen echter nooit de familie vervangen. Daarom zijn
de rol en betrokkenheid van de familie in onze visie zo belangrijk. Op de vaste
momenten was er al de betrokkenheid: het inhuizen, het mdo, het gesprek met de
behandelaar. Dit is wat ons betreft niet voldoende. Onze ambitie is om de familie daar
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waar het mogelijk is zoveel mogelijk door te laten gaan met die betrokkenheid die ze
vóór het wonen bij Het Hooge Heem ook al hadden.
Om deze visie breed en gedragen te delen en daarin een goede start te maken is er in
november een grote familieavond georganiseerd. Naast het delen van deze visie is er
ook nader kennis gemaakt door met de familie in gesprek te gaan over de thema’s die
voor hen spelen, wat zij nu ervaren, wat zij graag anders zouden zien, etc. Deze
bijeenkomst gaat hopelijk de basis vormen om in samenspraak met de familie inhoud
te geven aan het wonen bij Het Hooge Heem.
Reuring in en om het huis zien wij als onlosmakelijk onderdeel van welzijn. Het
organiseren van optredens van artiesten, zomermarkten en kerstmarkten. De
dagelijkse koffiemomenten in het restaurant. De themamaaltijden in het restaurant.
Buiten naar binnen halen. Het afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in gezamenlijke
activiteiten met de lagere scholen, de kinderopvang en het naast gelegen huis van de
Zijlen, waar bewoners wonen met een verstandelijke beperking. Ook de aanwezigheid
van vele studenten in HHH draagt aanzienlijk bij aan de reuring. Kortom: we willen
midden in de samenleving staan en de bewoners dit laten ervaren. Deze activiteiten
delen we breed op de facebook pagina van Het Hooge Heem. Hiermee worden weer
nieuwe initiatieven gegenereerd merken we nu. De actieve en delende houding maakt
dat de organisatie in de stand van reuring gaat komen.
De rol en positie van de Vrienden Van Het Hooge Heem heeft in 2019 met de komst
van drie nieuwe bestuursleden een enorme boost gekregen. Onder andere hebben zij
de volgende zaken mede mogelijk gemaakt:
o Lokale route voor het fietslabyrint meegefinancierd
o Paasbrunch en een herfstbrunch aangeboden aan bewoners met hun familie
o Nostalgische voorstelling ‘Op de camping’ aangeboden aan bewoners
o Financiële toezegging voor het ontwikkelen van de Dörpstuun, samen met het dorp.
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4.3. Thema Veiligheid
Onze visie op het thema veiligheid: Het Hooge Heem streeft naar optimale veiligheid voor haar
bewoners. De kwetsbare bewoners die afhankelijk zijn van onze zorg en dienstverlening
moeten het vertrouwen hebben en erop kunnen bouwen dat zij in veilige handen zijn.
Wij zien het als één van onze kerntaken waar wij elke dag aan blijven werken en verbeteren. Het is
een continue proces dat doorlopend om onderhoud en bijstelling vraagt, continue leren en
verbeteren. Het gaat er om de balans te vinden tussen persoonlijke vrijheid, welzijn en de
veiligheid van onze bewoners.
Alles begint bij een veilige woonomgeving. Het Hooge Heem beschikt over een betrekkelijk nieuw
gebouw. De kleurstelling, het daglicht, het gebruik van herkenbare en warme materialen en de
toepassing van domotica: bewegingssensoren voor automatische personen alarmering en
automatische lichtinschakeling, dragen bij aan het veilige woon- en leefklimaat. Vanzelfsprekend
werkt Het Hooge Heem met een meldingssysteem van incidenten. Deze worden geregistreerd en
geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor de structurele borging van de inzet van vrijheidsbeperkende
maatregelen (VBM). De commissie VBM registreert, analyseert en adviseert om -bij het toepassendit op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.
Om de zorg veilig, verantwoord en deskundig te laten plaatsvinden is continue deskundigheidsbevordering en -ontwikkeling nodig. Bij Het Hooge Heem worden de medewerkers gefaciliteerd
om hun bevoegd- en bekwaamheden op peil te houden.
In 2019 is er een zogenaamd skills lab ingericht waar medewerkers onder begeleiding kunnen
oefenen en waar zij kunnen worden getoetst. Bij Het Hooge Heem is een aantal collega’s
geschoold en aangewezen als praktijktoetser. In een digitaal leer management systeem (LMS)
wordt het opleidingsprofiel gekoppeld aan de functie door de kwaliteitsverpleegkundige gevuld.
De medewerkers kunnen zelf in dit LMS een groot gedeelte van de opleidingen afwerken via Elearning. Voor de aandachtsgebieden die specifiek zijn en extra scholing en kennis vragen, zijn er
zogenaamde aandachtsvelders aangesteld. Via het principe samen leren en continue verbeteren
instrueren en ondersteunen deze aandachtsvelders hun collega’s op dat specifieke gebied.
De coördinatie, het beheer, de afstemming van alles op het gebied van kwaliteit en veiligheid is
geborgd in de kwaliteitscommissie. De kwaliteitscommissie komt 1 keer in de 6 weken bijeen,
rapportages, signaleringen, afwijkingen worden besproken en bijgesteld en in het
kwaliteitsbeheersysteem van Mavim verwerkt en geactualiseerd. Mavim is het digitale naslagwerk
van alle afspraken m.b.t. beleid, procedures en werkinstructies.
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Resultaten dit jaar op het gebied van het thema veiligheid:
• MIC en MIP meldingen (melding incident cliënten en melding incident medewerkers).
a. Aantallen en omschrijvingen
In 2019 zijn er in totaal 377 meldingen gedaan. Er zijn 166 valincidenten geweest, 167
medicijnincidenten en 29 meldingen die als ‘anders’ zijn ingevuld. Er zijn 16 MIP meldingen gedaan
in 2019.
1e Kwartaal
2019
Valincident
46
Medicijnincident 46
Anders
11
Niet gevuld
18
Agressief gedrag 3

2e kwartaal 2019
46
48
12
17
7

3e kwartaal
2019
41
38
1
15
3

4e kwartaal
2019
33
35
5
10
2

Valincidenten:
Meestal is de oorzaak van het vallen onbekend (67 van de 166 valincidenten). Er worden
meerdere redenen genoemd voor het vallen:
-

Verkeerd gebruik van hulpmiddelen
Onrust
Een obstakel
Geen of verkeerd gebruik van schoeisel
Gezondheidsproblemen zoals duizeligheid
Natte vloer
Sensor stond niet aan

Er zijn 22 valincidenten waarbij de oorzaak is ingevuld als anders. Onder anders worden de
volgende oorzaken beschreven:
-

Krachtverlies
Slechte sta-functie
Niet gebruik van hulpmiddelen
Naast de stoel gaan zitten
Verkeerde beweging gemaakt
Verplaatsen naar sta-stoel en trippelstoel
De poot van het krukje knapte toen de bewoner wilde gaan zitten
Bewoner gleed uit de stoel
Bewoner gleed uit bed toen ze drinken wilde pakken
Bewoner ging te vroeg zitten
Bewoner struikelde over eigen voeten
Verminderde mobiliteit
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De incidenten hadden diverse gevolgen zoals blauwe plekken/zwellingen, pijn en wondjes. Vier
incidenten hadden een ziekenhuisopname tot gevolg i.v.m. breuken (heup/bovenbeen/pols).
Medicijnincident:
Veel incidenten ontstaan doordat de medewerker de medicatie vergeten te geven (74 van de 167
incidenten). Onder ‘anders’ worden de volgende incidenten genoemd zoals fouten van de
apotheek of huisarts (levering bij de verkeerde bewoner, onjuiste aftekenlijsten, baxterrollen die
niet kloppen en medicijnen die bij de verkeerde bewoner waren voorgeschreven).
Twee medicijnincidenten hadden tot gevolg dat er hyperglycaemie ontstond en een bewoner die
’s ochtends de slaapmedicatie had ingenomen was die dag slaperig geweest.
Overige incidenten:
Overige incidenten zijn incidenten die niet een val- of een medicijnincident betreffen. De volgende
incidenten staan beschreven als ‘anders’:
- Geen alarmering in de buurt
- Valincident
- Vermissing
- Agressief gedrag
- Gevaarlijke situatie (staat geen informatie over de situatie beschreven)
- Snij-incident
- Sensor was men vergeten aan te zetten
- Bed stond niet op de rem
- Injectienaald zonder beschermdop gevonden op de grond
- Bewoner lag met één bed over het bedhek en één been onder het bedhek
- Fout apotheek
Deze incidenten hebben geen gevolgen gehad voor de bewoner.
MIP:
In 2019 zijn er 16 MIP meldingen gedaan. Het gaat om 15 meldingen van agressief gedrag van de
bewoner naar de medewerker toe. 2 incidenten hadden knijpplekken tot gevolg en één incident
had krabplekken tot gevolg. Bij herhaaldelijk agressief gedrag is er een omgangsadvies gevraagd
bij de psycholoog. Ook is het agressieve gedrag besproken in het MDO. Er is een melding gedaan
van een prikaccident. Het incident had geen gevolgen voor de medewerker.
b. Correctieve en preventieve maatregelen
In 2019 is het uitvoeren van een PRIMSA analyse toegevoegd aan de MIC procedure. Een Prisma
wordt uitgevoerd bij onderstaande punten:
•
•
•
•

Bij meerdere incidenten bij dezelfde bewoner
Bij incidenten met ernstige gevolgen
Bij veranderde gedrag van de bewoner
Bij mogelijke systeemoorzaken
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Valincident
Bij bewoners die groot risico hebben op vallen wordt er met familie besproken wat de actie
daarop zal zijn. Als er wordt besloten dat het risico wordt geaccepteerd wordt dit vastgelegd in het
zorgplan. Het risico wordt geëvalueerd in het MDO of in overleg met de arts.
Bij deze bewoners wordt er een registratielijst van de valincidenten bijgehouden. Het aantal
valincidenten wordt 1 keer per week opgenomen in de MIC melding.
Medicijnincident
Met de afdelingen wordt de afspraak gemaakt om 2 keer per dag (om 10.00 uur en ’s avonds bij
afronding dienst) een controle te doen op de medicijnkastjes of alle medicatie is gedeeld. Deze
afspraak is per het tweede kwartaal van 2019 ingegaan. De kwaliteitsverpleegkundige bewaakt het
proces door mee te lopen op de afdeling tijdens het delen van medicatie.
De kwartaalrapportages worden besproken in het team en worden gepubliceerd voor alle
medewerkers.
c. Conclusie

Er is een daling geweest in het aantal MIC meldingen zowel het aantal valincidenten en het aantal
medicijnincidenten. In 2018 werd afgesproken om van alle incidenten een melding te maken om
een signaal te geven en in 2019 zijn die afspraken veranderd. Er wordt niet voor alle incidenten
een melding gemaakt. Dit kan een reden zijn voor de daling.
Valincidenten zijn moeilijk te voorkomen doordat de ouderen steeds minder mobiel zijn. Het
streven moet niet zijn om het aantal valincidenten te laten dalen, maar in gesprek gaan met
familie over het valrisico. De gesprekken moet ook gaan over valrisico in samenhang met de Wet
zorg en dwang (vrijheid versus veiligheid).
Het terugdringen van medicijnincidenten was in 2019 een speerpunt. Medicijnincidenten worden
meestal veroorzaakt doordat de medewerker het medicijn vergeet te geven. In de werkgroep:
‘Medicatieveiligheid’ worden verbeteracties besproken en uitgevoerd om een daling te laten
ontstaan in het aantal MIC meldingen.
d. Actiepunten 2020
Het MIC formulier wordt summier ingevuld. Er staat weinig beschrijving over het incident
waardoor het moeilijk is om inzichtelijk te krijgen wat er is gebeurd. Medewerkers geven aan dat
het formulier lang is en dat er dubbele vragen in gesteld worden. De kwaliteitsverpleegkundigen
kijken opnieuw naar het formulier in het eerste kwartaal van 2020. Medewerkers hebben
ondersteuning nodig bij het invullen. Per team wordt gekeken of er een teamlid is die de andere
teamleden ondersteuning kan bieden bij het invullen van het formulier.
In de werkgroep ‘medicatieveiligheid’ zijn acties uitgezet om het aantal medicijnincidenten te
laten dalen. Er wordt o.a. gekeken naar de medicatieprocedure en of er gewerkt wordt volgens
het protocol. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van controles op de procedure. Dit wordt in
2020 verder uitgewerkt.
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Sinds het najaar 2018 worden de MIP meldingen, waarbij een bewoner is betrokken, gedaan in
ONS. De bedrijfsongevallen worden geregistreerd via een papieren formulier dat ingeleverd wordt
bij de leidinggevende. De routing van het melden van bedrijfsongevallen en de registratie daarvan
wordt herzien. Dit is een actiepunt voor het voorjaar 2020.
De kwaliteitsverpleegkundigen, de kwaliteitscoördinator en de Manager wonen, welzijn en zorg
gaan een Prisma training volgen om concrete handvatten te krijgen over de uitvoering van een
Prisma analyse.
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•

VBM (vrijheids beperkende maatregelen.)

Om veilige zorg te leveren is het soms noodzakelijk vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten.
Vooruitlopend op de nieuwe Wet Zorg en Dwang, invoering het 2020, wordt al langere tijd
gewerkt met de mogelijkheden die worden aangereikt in de alternatieven gids. Hiermee worden
alternatieven gegeven voor maatregelen of juist geen maatregelen. Een voorbeeld is om in plaats
van een bedhek omhoog te doen, er voor te kiezen een ultra laag bed in te zetten zodat de
bewoner veilig uit bed kan komen of in geval van grote onrust kan er een valmatras voor het lage
bed worden gelegd. Voordeel hiervan is dat de vrijheid van de bewoner, en daarmee
samenhangend het gevoel van autonomie, maximaal wordt verhoogd. Het gesprek over deze
keuze van wel of niet een VBM in te zetten is veelal gesprek van onderwerp met de familie:
vrijheid versus veiligheid. Ook voor onze medewerkers geldt vaak dat wij voor de ‘zekerheid’ vaker
een VBM inzetten dan wellicht noodzakelijk zou zijn. Dit thema zien wij bij de verdere invoering bij
de nieuwe wet Zorg en Dwang in 2020 als een belangrijk speerpunt.
Onderstaand het overzicht van de toepassing en de registratie van inzet van middelen op de
verschillende afdelingen. (Overzicht komt uit het client registratiesysteem van ONS (Nedap).
Afdeling
Oost BG

Oost 1

Oost 2

Oost 3
West 1

Maatregel
Bedhek
Sensor
Sensor
Bedhek
Bewegingsmelder/sensor
Sensor
Gebruik van een diepe of achterover gekantelde
(rol-)stoel
Medicatietoediening
Sensor
Gebruik van een diepe of achterover gekantelde
(rol-)stoel
Bewegingsmelder/sensor
Bewegingsmelder/sensor
Bewegingsmelder/sensor
Bewegingsmelder/sensor
Gebruik van een diepe of achterover gekantelde
(rol-)stoel
Rolstoel op rem
Plaatsing van een blad op (rol-)stoel
Bewegingsmelder/sensor
Bewegingsmelder/sensor
Sensor
Sensor
Bedhek
Medicatietoediening
Bewegingsmelder/sensor
Plaatsing van een blad op (rol-)stoel
Bedhek
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Start
19-9-2019
19-9-2019
19-5-2019
19-3-2019
3-10-2019
1-10-2019
5-11-2019
10-04-2019
01-10-2019
16-10-2019
14-05-2019
03-12-2019
5-2-2019

4-3-2019
12-6-2019
27-5-2019
6-2-2019
22-05-2019
15-05-2019
15-01-2019
15-02-2019
15-02-2019

West 2

West BG/3

Zuid

Medicatietoediening
Medicatietoediening
Medicatietoediening
Handschoenen oid ter voorkoming van ernstige
krabeffecten
Bewegingsmelder/sensor
Medicatietoediening gecamoufleerd
Sensor
Gebruik gordel of beschermbroek in (rol-)stoel
Sensor
Bedhek
Sensor
Bedhek
Bewegingsmelder/sensor
Verpleegdeken in combinatie met bedhekken
Gebruik van een diepe of achterover gekantelde
(rol-)stoel
Sensor
Bedhek
Bedhek
Bedhek
Medicatietoediening gecamoufleerd
Bedhek
Medicatietoediening
Bewegingsmelder/sensor
Bewegingsmelder/sensor

15-05-2019
16-03-2019
30-09-2019
19-02-2019
17-12-2019
18-12-2019
17-4-2019
1-1-2019
27-5-2019
16-12-2019
28-10-2019
20-6-2019
17-6-2019
17-6-2019
17-6-2019
17-6-2019
8-2-2019
17-12-2019
?
?
17-03-2019
02-09-2019
12-03-2019
04-05-2019
06-09-2019

•

Aandachtsvelders

•

Incontinentie: doelstelling is de diagnosestelling door de arts en het bepalen van het type
hulpmiddel. De aandachtsvelder monitort en bewaakt dit beleidsuitgangspunt en adviseert
m.b.t. inzet van incontinentiemateriaal. In een workshop waar alle verschillende
aandachtsvelders in een carrousel de dialoog aangingen met collega’s is veel waardevolle
input naar boven gekomen. Zo is de open deur van vaker een toiletgang aanbieden vaak al
toereikend en ondersteunend naar de bewoner. Het sowieso borgen op de mdo’s levert
veel winst op. Ook is de roep om toe te werken naar 1 leverancier i.v.m. het juist toepassen
en uniform toepassen van toegevoegde waarde. Er zijn twee verzorgenden-IG specialist op
dit gebied. Voor 2020 gaan we dit beleid verder borgen en verdiepingsscholing regelen
voor beide medewerkers.
Wond: doelstelling bij dit thema is de specifieke kennis en ervaring m.b.t. dit kwetsbare
onderwerp. Wonden bij oudere mensen met een slechte conditie (voeding) kan grote
risico’s met zich meebrengen en tevens veel hinder/ pijn geven. De aandachtsvelders, een
verzorgende IG en een verpleegkundige niveau 4, zijn geschoold op dit thema en volgen
jaarlijkse follow-up’s bij het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. In 2019 hebben 20
medewerkers een workshop zwachtelen en wondzorg gevolgd bij hetzelfde ziekenhuis.

•
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Hiermee is er meer kennis en een breder draagvlak ontstaan voor dit aandachtsgebied. Er
zijn het afgelopen jaar een aantal (nieuwe) beleidsafspraken geformaliseerd:
1.
Bij nieuwe wonden worden de av-ers ingeschakeld
2.
Bij een bestaande wond is er wekelijks contact van de av-er met de betreffende
afdeling
3.
Van elke wond wordt een wondplan volgens een bepaald stramien gemaakt en in
het dossier geplaatst.
4.
Rapportage gebeurt volgens de TIME methode (Tissue: hoe ziet de wond er uit;
Infectie: is er sprake van infectie; Moisture: is de wond droog/ vochtig; Edge:
hoe zien de wondranden eruit)
Decubitus is een wond die is ontstaan door te lang op een bepaalde plek te drukken/
liggen. Het wordt ook wel doorligplek/ drukplek genoemd. Decubitus is in verschillende
graden.
Onderstaande tabel is de situatie zoals die actueel in 2019 aan de orde was. Het relatief
lage getal is illustratief voor de preventieve manier van werken en voorkomen van
decubitus.
2,5

Aantal
2

1,5

1

2

0,5
0

0

0

Categorie 1

Categorie 2

0
Categorie 3

Categorie 4

Aantal

•

Mondzorg: doelstelling is om van elke bewoner een mondzorgplan te hebben. De zorg
voor mensen met eigen tanden en mensen die een prothese dragen is van wezenlijk
belang. Een goede mondverzorging draagt bij aan comfort . Goed kunnen eten en praten
en geen pijn in de mond. Het afgelopen jaar is dit thema in de volle breedte opgepakt. Een
tandarts en een mondhygiënist uit Haren hebben van alle bewoners mondzorgplannen
gemaakt en inmiddels zijn een tweetal mondzorgspecialisten opgeleid die dit onderwerp
bewaken en borgen in de dossiers. Dit onderwerp zal voor de structurele inbedding
komend jaar nog veel blijvende aandacht en ondersteuning vragen.
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•

Diabetes: doelstelling om bij die bewoners waar sprake is van Diabetes Mellitus type 1 of
type 2 de meest adequate zorg te bieden die tevens aansluit bij de visie van comfort en
genieten van eten, sfeer en gezelligheid. Het strikt en stringent uitvoeren van diëten om zo
goed mogelijk ingeregeld zijn, is een balans van de bewoner goed kennen, weten hoe zij/hij
reageert en waar iemand maximaal baat bij heeft. De 2 aandachtsvelders hebben in de
workshop met hun collega’s verdieping gegeven aan de onderwerpen die hiermee zijn
gemoeid:
1. Hoe reageert de betreffende bewoner op een hoge of lage suikerspiegel?
2. Een extra glas water bij de verminderde dorstprikkel en de noodzaak van goede
vochtbalans
3. Het ongemerkt begeleiden en het liefdevol beperken
4. Het leugentje om bestwil: bij verdwenen ziekte inzicht is het soms noodzakelijk even
niet meer te eten en dan te zeggen het is op
5. Balans in genieten
De aandachtsvelders geven advies en instructie bij de verschillende types insulinepen. De
huisarts en de praktijkondersteuner instrueren en hebben bij Het Hooge Heem vaste
aanspreekpunten op het gebied van Diabetes. De aandachtsvelders verzorgen ook klinische
lessen. De voorbereiding van de klinische les werd in samenwerking gedaan met een
diabetes verpleegkundige uit het Martini Ziekenhuis.

•

Palliatieve zorg: doelstelling is om gericht aandacht te geven aan de fase waarin de
bewoners uiteindelijk na korte of iets langere tijd in terecht komen. Alle bewoners van Het
Hooge Heem komen te overlijden. De gemiddelde woontijd in een verpleeghuis is
inmiddels niet langer dan 1 jaar. Vanuit dat perspectief kan gesteld worden dat alle nieuwe
bewoners volgens de definitie en richtlijn (verwacht overlijden binnen een jaar) in een
palliatieve fase terecht komen. Dit laatste gebeurt nu niet. Wel is er met deze focus meer
en gerichtere aandacht om eerder dan de daadwerkelijke laatste fase van dagen, te
spreken over vragen en issues die betrekking hebben op de laatste levensfase. Om met
aandachtsvelders Palliatieve zorg te werken willen we meer en gestructureerder dit
onderwerp aandacht geven.
In 2019 zijn onderstaande activiteiten concreet opgepakt:
1. In 2019 zijn er vier aandachtsvelders palliatieve zorg in Het Hooge Heem geschoold.
In januari 2019 heeft de coördinator van palliatieve zorg de scholing:
‘Vakinhoudelijk leiderschap palliatieve zorg’ gevolgd.
2. Tijdens de carrousel in juli 2019 hebben de aandachtsvelders zich voorgesteld als
aandachtsvelder palliatieve zorg in de organisatie. Ook is er in 2019 gewerkt aan
een rolbeschrijving van de aandachtsvelder.
3. Het Hooge Heem is in juli 2019 lid geworden van het netwerk palliatieve zorg. Om
de 6 weken organiseert het netwerk een bijeenkomst voor de leden waarin
verschillende thema’s worden besproken. Daarnaast organiseert het netwerk 2
keer per jaar een bijeenkomst voor alle bestuurders van de organisaties die lid zijn
van het netwerk.
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4. In november 2019 is het convenant door alle betrokken bestuurders getekend.
5. In september 2019 hebben de aandachtsvelders een klinische les gegeven over
symptoom- en ziektegerichte palliatie.
6. In november heeft Het Hooge Heem zich aangemeld voor het uitvoeren van de
zelfscanevaluatie palliatieve zorg. Deze wordt begin 2020 uitgevoerd en op basis
van de uitkomst wordt er een beleid en een plan van aanpak gemaakt om de
thema’s uit het kwaliteitskader palliatieve zorg te implementeren.
We merken dat er door de aandacht voor dit onderwerp meer vanzelfsprekendheid en
diepgang ontstaat. Het initiatief vanuit de cliëntenraad om een herdenkingsbijeenkomst te
organiseren voor de overledenen geeft ook aan dat sterven en afscheid nemen hoort bij
het leven en wonen in een WoonZorgCentrum. De eventuele komst van een geestelijk
verzorger is eveneens een onderwerp dat in 2020 verder zal worden opgepakt.
•

•

Ergo coaches: doelstelling is om alle bewoners op een zo’n veilig en ergonomisch
verantwoorde manier een transfer te bieden. De doelstelling is ook dat medewerkers niet
t.g.v. fysieke overbelasting ziek worden. In 2018 hebben een 8 verzorgenden IG en een
aantal verpleegkundigen de opleiding tot ergo coach gevolgd. Dit ging vol enthousiasme.
Vorig jaar werd echter duidelijk dat tillen en transfers ook veel met gedrag en cultuur heeft
te maken. De collega’s laten zich niet gemakkelijk aanspreken op gedrag van hoe iemand
het ‘altijd’ deed. Het adviseren en coachen van de collega’s is vrijblijvend en heeft geen
consequenties. In de carrousel waar de Ec-ers zich presenteerden is dit duidelijk als
kwetsbare factor boven komen drijven. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat wij het
voor 2020 met meer stuur en begeleiding gaan implementeren. De doelstelling is dat er
voor elke bewoner en til en transfer document in zijn/haar dossier zit die bij elk mdo wordt
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De rol van de kwaliteitsverpleegkundigen in dezen is
die van ondersteuner van de ergo coaches bij dit proces naar hun collega’s. Concreet
hebben de Ec-ers in november de Gezond en Zeker dag in Heerenveen bezocht en daar
verschillende workshops bezocht. Ook is het advies van de Ec-ers opgevolgd om op elke
afdeling een steady (een hulpmiddel waarmee de mobiliteit van de bewoner wordt
gestimuleerd, een actieve sta op hulpmiddel) aan te schaffen. De procedure van inzet,
aanpassingen, bestellingen rondom til- en transfermiddelen inclusief de til banden en de
glijzeilen is vastgelegd in procedures en protocollen. De groep heeft nu klinische lessen
ontwikkeld die worden ingezet bij de nieuwe stagiaires en leerlingen waarmee in de basis
bij beginnend beroepsbeoefenaren een goede basis wordt gelegd.
Aandachtsvelder hygiëne: doelstelling is het bewaken en bevorderen van de hygiëne in
Het Hooge Heem. Er is een commissie ingesteld die vier keer per jaar bijeenkomt om de
actiepunten uit audits en GGD onderzoeken, te bespreken en uit te voeren. De commissie
bestaat uit 5 leden namelijk, hygiëne- en infectiepreventiemedewerker, de
kwaliteitsverpleegkundigen, hoofd huishouding en een externe IPC deskundige. De leden
van de IPC rapporteren 2 keer per jaar in de kwaliteitscommissie. Daarnaast vergadert de
commissie drie keer per jaar met de aandachtsvelder hygiëne over de hygiëne op de
afdeling. Dit jaar heeft de commissie in samenwerking met de aandachtsvelders een
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•

hygiëneweek georganiseerd om meer aandacht te vragen voor handhygiëne en
schoonmaak. De schoonmaak aftekenlijsten zijn dit jaar ge(her)introduceerd op de
afdeling.
Aandachtsvelders opleiden: doelstelling is om alle stagiaires en leerlingen een optimaal
leer- en ontwikkelklimaat te bieden. Er zijn weliswaar ook werkbegeleiders maar in deze
aanpak zien wij alle collega’s als werkbegeleider. De aandachtsvelder is het aanspreekpunt
voor iedere leerling en stagiaire op de afdeling. De aandachtsvelder is goed geïnformeerd
en op de hoogte van de opleidingen, de types begeleidingsvragen etc. Hij/zij is ook degene
die samen met de praktijkbegeleider de gesprekken met de scholen heeft. Elke afdeling
heeft 1 aandachtsvelder opleiden. Verder op in dit hoofdstuk waarin het gaat over
opleiden en ontwikkelen zal ik verder op ingaan.

• Medicatiereview
Onze bewoners zijn kwetsbaar en hebben chronische ziektes en aandoeningen. Onjuist
geneesmiddelengebruik veroorzaakt ongemak en problemen. Onjuist gebruik kan zelfs leiden tot
ziekenhuisopname of overlijden. Om dit te voorkomen wordt er in ieder geval van alle
verpleeghuisbewoners (inclusief behandeling) half jaarlijks een evaluatie/ beoordeling gehouden
door de specialist ouderengeneeskunde samen met de apotheek en de EVV-er. Dit is voor alle
verpleeghuisbewoners in 2019 uitgevoerd.
Van de bewoners die de medische zorg vanuit de eerste lijn krijgen wordt dit nu (nog) op indicatie
gedaan. De werkwijze hier is dat de EVV-er in overleg met de bewoner een vragenlijst invult welke
door de apotheker wordt nagekeken en al dan niet kortgesloten met de behandeld huisarts. De
ambitie is om voor 2020 hier geen onderscheid meer in te maken (verpleeghuis en
verzorgingshuis) en voor alle bewoners een review te houden.
•

Klachten, omgaan met klachten, vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris

In een lerende organisatie zijn klachten waardevol. Zij bieden een reflectie op hoe de zorg en
dienstverlening worden ervaren. In het kader van continue leren en verbeteren levert een klacht
uiteindelijk meer op dan voortdurend een bevestiging dat het wel goed is. Wat vooral opvalt bij
Het Hooge Heem dat er de afgelopen drie jaar geen officiële klachten zijn geweest. In het
verlengde van de procedure zou dit kunnen betekenen dat alles heel goed gaat. Echter, het is
belangrijk dat er meer inzicht wordt verkregen in de aard en de inhoud van de gesprekken. Want
gesprekken over klachten en op- en aanmerkingen zijn er altijd. Bij onvrede/ klachten vinden er
gesprekken plaats, echter de structurele vastlegging wordt nog niet zorgvuldig gedaan. Een aantal
afdelingen heeft inmiddels een methode van verslaglegging in een schriftje/ bestand opgepakt. De
cultuur speelt ook een rol. De opvatting dat je het personeel niet teveel lastig moet vallen, ‘ze
hebben het al zo druk’. De vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris hebben het afgelopen
jaar in hun jaarverslag vermeld dat er geen klachten waren. In de cliëntenraadvergaderingen is het
thema klachten een vast agendapunt. Kortom, in de structuur wordt er voldaan aan alle
‘verplichtingen’. Het is echter een uitdaging om een meer actieve klachten-/suggestiesstroom op
gang te brengen en deze structureel te rapporteren. Voor 2020 wordt het een speerpunt om in
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ieder geval van elke afdeling een schrift aan te leggen waarin alles op het gebied van kritiek,
klachten, suggesties wordt vermeld. Elke afdeling zal volgend jaar in ditzelfde verslag een
weergave kunnen geven van de onderwerpen die speelden.
De belangrijkste thema’s waar het afgelopen jaar over gesproken is gaat over klachten/vragen
m.b.t. het eten en de wasverzorging. Wij merken dat door de eigen keuken en de eigen wasserij de
lijnen hier dusdanig kort zijn dat klachten snel en probleemloos worden opgelost.

4.4. Thema Kwaliteit
Onze visie op het thema kwaliteit: Het Hooge Heem hanteert de kernwaarden: Gastvrij,
Vertrouwd en Professioneel. Een professioneel kwaliteitssysteem is essentieel.
Het Hooge Heem heeft het keurmerk NEN-EN-NEN-ISO 9001: 2015 kwaliteitssystemen
gezondheidszorg. In 2019 is de externe audit met goed gevolg doorlopen. Alle werkprocessen zijn
beschreven en geactualiseerd. De documentatie en de actualisatie wordt bijgehouden door de
kwaliteitscoördinator. Aan alle processen zijn eigenaren gekoppeld die verantwoordelijk zijn voor
de actualiteit. Het documentbeheerssysteem wordt in de digitale omgeving van Mavim beheerd
en beheerst. Dit programma is voor elke medewerker in te zien en is daarmee voor iedereen altijd
als noodzakelijk naslagwerk te raadplegen. In de kwaliteitscommissie vindt de coördinatie van
onder andere dit proces plaats.
De deelname aan het lerend netwerk heeft in 2019 een verdieping gekregen door het gezamenlijk
vorm geven van de audits. Medicatieveiligheid en de VBM zijn bij elkaar geaudit.
Resultaten audit Medicatieveiligheid:
• Het is onduidelijk of er informatie staat in het documentensysteem. Het systeem werkte op
de dag van auditen namelijk niet.
• Bij een bewoner wordt medicatie gemalen maar dit staat niet vermeld op de
toedieningslijst of in het zorgdossier.
• Eigen beheer medicatie staat niet op de toedienlijst.
• Het is niet duidelijk of er bij een medicatiewijziging binnen 24 uur een actuele geprinte
toedienlijst beschikbaar is als de medicatie wordt gewijzigd buiten kantoortijden. De arts
rapporteert de wijziging in het dossier van de bewoner.
• De dubbelcontrole wordt ook uitgevoerd door een helpende niveau 2 mits zij daar een
scholing voor hebben gevolgd.
• De dubbele controle is bij een bewoner niet afgetekend. Er stond maar één paraaf op de
aftekenlijst.
• De schoonmaak van de voorraadkasten en koelkast wordt niet maandelijks uitgevoerd. Dit
zou wel moeten.
• Bij medicatie zoals neusdruppels, oogdruppels en insuline die beperkt houdbaar zijn na
openen, staat de openingsdatum niet altijd geschreven op de medicatie.
De resultaten van de audit zijn besproken in de werkgroep ‘Medicatie’. De werkgroep houdt zich
daarnaast ook bezig met het invoeren van acties om medicijnincidenten te voorkomen.
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Resultaten audit VBM
• In het beleid van Het Hooge Heem staat beschreven dat de organisatie niet onder de
BOPZ valt, maar er zijn wel gesloten afdelingen.
• In het registratieformulier staat de Zweedse band en de gordel als optie. Dit moet
aangepast worden.
• Scholing VBM is niet opgenomen in het scholingsprogramma.
• De alternatievengids is niet te vinden.
• Bij bewoners met onbegrepen gedrag staat geen benaderingsplan of gedragsanalyse
van de psycholoog in het zorgdossier.
• Bij de inzet van VBM staat niet beschreven welk gevaar of ernstig nadeel door de VBM
wordt voorkomen.
• Er is geen rapportage over het effect van de VBM.
• In het dossier is geen toestemmingsformulier voor inzet van VBM ingevuld,
ondertekend en opgenomen.
• Er is geen registratie van VBM op teamniveau aanwezig
• Er wordt geen jaarlijks rapportage van de VBM gemaakt.
• Dat behandeling met psychofarmaca in overleg met de bewoner/vertegenwoordiger
wordt afgesproken, staat niet gerapporteerd in het zorgdossier.
Uit de audit is naar voren gekomen dat 8 van de 15 punten van de auditlijst voldoen aan de norm.
De aandachtspunten die naar voren komen hebben vooral te maken met scholing over de inzet
van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het rapporteren en registeren van VBM is ook een
aandachtspunt.
De verbeteracties op basis van de resultaten worden meegenomen in de implementatie van de
Wet zorg en dwang. De werkgroep Wzd houdt zich daarmee bezig.
Evaluatie auditprocedure Lerend Netwerk
Het uitvoeren van audits binnen het Lerend Netwerk is als positief ervaren. Doordat een
buitenstaander het proces audit zijn de resultaten objectief. Daarnaast heeft het een lerend effect
door te kunnen kijken hoe andere organisatie processen hebben ingericht.
Op basis van die conclusie is er in het najaar een voorstel gekomen hoe de auditprocedure
ingericht kan worden. Er is een driejarig auditprogramma gemaakt op basis van de thema’s uit het
kwaliteitskader VVT, het toetsingskader van de IGJ en de HKZ norm. Bepaalde thema’s worden elk
jaar geaudit en andere thema’s worden om de drie jaar geaudit. Het auditprogramma is omgezet
in een jaarplan. In het jaarplan staat vermeld, wanneer en wie er bij elkaar gaat auditen. Voor
2020 worden de volgende thema’s geaudit:
− Persoonsgerichte zorg
− Wonen en welzijn
− Medicatieveiligheid en MIC
− Wet zorg en dwang
− Hygiëne- en infectiepreventie
− Kwaliteitsmanagement
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Oordelen van de bewoners, familieleden, medewerkers en de vrijwilligers:
Het Hooge Heem hanteert het model KVC, Kwaliteits Verbeter Cyclus, van Waardigheid en Trots.
Ten tijde van het verbetertraject W&T 2017-2019 is dit instrument voor het eerst in 2018 ingezet.
Aan de bovengenoemde doelgroepen worden vragenlijsten aangeboden.
Met deze groepen worden de uitkomsten besproken en wordt vervolgens bepaald welke
verbeteracties worden opgepakt. Dit zogenaamde kortcyclisch meten en verbeteren brengt de
organisatie in een leerstand. Bijgevoegd de resultaten samengevat van 2018 afgezet naar 2020 (de
meting betreft het jaar 2019, de verwerking heeft plaatsgevonden in januari 2020).

Bewoners en familie:
De bewoners en familie zijn tevreden over de volgende punten:
− Rekening houden met privacy
− Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
− Balans vast- en flexibel personeel
− Hygiënisch werken
− Aandacht voor cliënten
De aandachtspunten uit de KVC 2018 zijn verbeterd. Dit waren de aandachtspunten:
− Samenwerking met vrijwilligers
− Participatie van familie en naasten
− Aandacht voor levensvragen
− Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten
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Uit de KVC 2020 kwamen nieuwe aandachtspunten:
− Participatie van familie en naaste(n)
− Relatie leidinggevende
− Voldoende tijd en ruimte voor de cliënt

− Cliënten en naasten hebben invloed op beleid

− Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten.

Ondanks dat de punten: ‘Participatie van familie en naasten’ en ‘zinvolle tijdsbesteding en
activiteiten’ verbeterd zijn ten opzichte van 2018 blijven het aandachtspunten.
Medewerkers:
De medewerkers zijn tevreden over de volgende punten:
− Evaluatie zorgleefplan
− Technologische hulpbronnen
− Voorbehouden en risicovolle handelingen door bevoegde en bekwame zorgmedewerkers
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− Heldere visie
− Monitoren op huidletsel
Aandachtspunten 2018
− Participatie van familie en naasten (5,5)
− Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten (5,7)
− Samenwerken met vrijwilligers (5,8)
− Zorgmedewerkers hebben invloed op beleid (5,8)
− Evaluatie van werkwijzen en procedures (5,9)
Aandachtspunten 2020:
− Samenwerking met vrijwilligers

− Voldoende overlegmomenten

− Participatie van familie en naaste(n)

− Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten
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− Leiding is ondersteunend, faciliterend en transparant

Drie aandachtspunten uit de KVC 2018 blijven aandachtspunten. Het gaat om onderstaande
punten:
− Participatie van familie en naaste(n)
− Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten
− Samenwerking met vrijwilligers
De participatie van familie en naasten en zinvolle tijdsbesteding en activiteiten zijn iets verbeterd
vrijwilligers is juist iets gedaald, namelijk van 5,8 naar 5,6. Zowel de bewoner als de familie geven
de participatie van familie en naasten(n), de activiteiten en de samenwerking met vrijwilligers als
aandachtspunten. Daarom zijn dit punten voor 2020 waar veel aandacht zal worden besteed.
Medewerkers Monitoren Onderzoek ( M.M.O)
Elke twee jaar vindt er een MMO plaats. Het Hooge Heem gebruikt het onderzoek dat door Actiz
aan haar leden wordt aangeboden. Ten opzichte van de vaste en geselecteerde keuzevragen uit
2017 zijn dezelfde vragen gehanteerd als het onderzoek dat 2019 is afgenomen.
De belangrijkste conclusie en uitkomst is dat de NPS; de Net Promotor Score is gestegen van -5
naar +7. In 2017 scoorde Het Hooge Heem op bijna alle vragen m.b.t. werkbeleving, werkdruk en
ambassadeurschap fors lager dan in de meting van 2019. Een goede verklaring, en zo is dit ook
met zowel de Cliëntenraad als ook de Ondernemingsraad besproken, is de betrekkelijke rust die in
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de organisatie is teruggekeerd. 2017 was het jaar van veel en grote veranderingen: nieuwe
bestuurder, deelname aan Waardigheid & Trots en daarmee veel organisatorische aanpassingen.
Dit gaf onrust en onzekerheid. In dat jaar zijn er ook veel medewerkers vertrokken en zijn er veel
nieuw collega’s teruggekomen. Twee jaar verder lijkt veel ingedaald te zijn en scoort Het Hooge
Heem op bijna alle punten iets hoger dan het landelijke gemiddelde. De NPS, de mate waarin de
medewerkers de organisatie aanbevelen aan derden en daarmee ook de ambassadeurschapsrol
vervullen, is t.o.v. 2017 maar ook t.o.v. het branche gemiddelde hoger. Het grootste
aandachtspunt is communicatie. Dit onderwerp is/wordt in 2020 met de ondernemingsraad, de
cliëntenraad maar bovenal in de team ontwikkeltrajecten als vast item meegenomen.

4.5. Thema Leren en Verbeteren
Onze visie op het thema personeel: de medewerkers zijn de belangrijkste schakels in het
WoonZorgCentrum. Zij maken het verschil, hun aandacht, passie, betrokkenheid en bovenal
professionaliteit bepalen hoe de bewoners en familie het ervaren in Het Hooge Heem.
Continuïteit van de organisatie staat en valt met de komst van voldoende bekwaam en
gemotiveerd personeel. In de volle breedte is dit een uitdaging voor de gehele sector. Regionaal
hebben wij de krachten gebundeld in de Regionale Aanpak Arbeids Tekorten, RAAT. De 17
zorgaanbieders in de provincie Groningen hebben in gezamenlijkheid, met ondersteuning vanuit
Waardigheid & Trots en het zorgkantoor Groningen, een agenda opgesteld met meerdere
actielijnen. Parallel aan de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg loopt het
programma drie jaar, 2019-2021. Voor deze periode is er door het Zorgkantoor een
transitiebudget beschikbaar gesteld om de actielijnen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Belangrijk is nu, halverwege de implementatiefase, dat er wordt gebouwd aan een infrastructuur
waarin de verschillende aanbieders structurele samenwerkingsverbanden ontwikkelen ook na de
ondersteuningsfase die eindigt in 2021. Samen continue leren en verbeteren, niet opnieuw het
wiel uitvinden, gebruik maken van elkaars kunde een expertise en bovenal in gezamenlijkheid het
imago, de aantrekkelijkheid van de sector een boost geven. Vanuit deze visie en die gedachtegang
heeft Het Hooge Heem het afgelopen jaar geïnvesteerd in dat imago en uitstraling voor haar eigen
Hooge Heem. Aantrekkelijk werkgeverschap is de sleutel om mensen te interesseren voor de
sector en de toekomst van de ouderenzorg te garanderen.
Het Hooge Heem wil die lerende organisatie zijn, continue leren en verbeteren. Met de start van
een groep ‘eigen’ leerlingen is een belangrijke stap gezet in de ambitie om te werken aan de
toekomst en te investeren in de collega’s van de toekomst. Opleiden van mensen vraagt dat de
organisatie in een leerstand moet komen te staan. Deze verandering is als een rode draad door
het jaar gegaan. De afdeling Praktijkopleiding heeft een grote professionaliseringsslag gemaakt.
Bijgevoegd haar jaarverslaglegging en een overzicht van de aantallen leerlingen en stagiaires.
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Jaarverslag 2019 Afdeling Praktijkopleiding van Het Hooge Heem

-

Visie en missie afdeling praktijkopleiding
Een leven lang leren en een voorbeeld voor elkaar zijn
Praktijkleren; zichtbaar invullen en de organisatie hierbij betrekken
Opleiden is noodzaak, geen luxe -> verplichting om met elkaar te zorgen voor nieuwe
collega’s
Leren vanuit een welkom gevoel in een veilig leerklimaat
De begeleiders voldoende tools in handen geven zodat zij het vak van begeleiden,
beoordelen en examinering gaan verstaan
Samen succes boeken, slingers ophangen

-

Personele bezetting van de afdeling praktijkopleiding;
Nicole Doornbos, leidinggevende HRM
Agnetha Lont en Truus van der Wier, praktijkopleiders
Gerda Boersema, extern adviseur

-

Beide praktijkopleiders hebben in 2019 de opleiding tot Praktijkopleider (niv 4) aan het
Drenthe College in Assen gevolgd en zijn gediplomeerd in jan. 2020

-

-

-

Ontwikkeling
Het leerbedrijf Het Hooge Heem heeft in 2019 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Op
meerdere fronten hebben we het leren in HHH op een hoger level gebracht.
Het aantal werkbegeleiders hebben we terug gebracht van 29 naar 12 (1 op elke afdeling)
De naam van werkbegeleider is veranderd in Aandachtsvelder Begeleiden (AV). Ook is de
rol-en taakinhoud t.o.v. voormalige werkbegeleiders bijgesteld
(zie ook paragraaf AV begeleiden)
De AV is verantwoordelijk voor het opleiden op de afdeling. Alle collega’s werken mee aan
het aanleren van vaardigheden en de juiste beroepshouding
Veel aandacht is besteed aan scholing van AV-ers: vergroten van kennis & aanleren van
diverse competenties (gespreksvoering, methodisch opleiden etc.)
Naast Zorg & Welzijn is de afdeling PO nu ook betrokken bij het opleiden van studenten
binnen het Facilitair bedrijf
Het beleidsopleidingsplan is geformaliseerd en dient als basis. In diverse documenten
zijn opleidingszaken vastgelegd.
Met iedere AV-er is een persoonlijk individueel plan gemaakt waar voortdurend aan
gewerkt wordt: Wat gaat goed? Wat kan beter? Welke ondersteuning is daarvoor nodig?
Elke 6 tot 8 weken organiseert de PO een bijeenkomst met alle BOL studenten en een
soortgelijk iets met alle BBL studenten. Centraal staat: wat gaat goed, wat kan beter? De
aandachtspunten worden doorgenomen met de AV’ers die er hun voordeel mee doen.
Erkend leerbedrijf voor diverse opleidingen van SBB-> Stichting Samenhangende Beroepen
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Kwantiteit
In 2019 hebben we gemiddeld zo’n 20 BOL (Beroeps opleidende Leerweg) studenten per
week in opleiding gehad. De ROC’ s hebben de stageperiodes verdeeld over 4 perioden.
Over het gehele jaar zijn er zo’n 60 dagschool studenten opgeleid in HHH. Dit aantal is een
behoorlijke uitbreiding van het aantal studenten t.o.v. van de jaren daarvoor. Dit is gevolg
van het feit dat we als leerbedrijf ook qua kwantiteit er toe willen doen. Willen we in de
zorg beschikken over voldoende toekomstig personeel? Dan begint dat met het opleiden
van onze toekomstige collega’s. Ook de personele bezetting van PO is met 26 uren per
week uitgebreid.
Naast de dagschool studenten volgen 4 eigen werknemers een BBL (Beroepsbegeleidende
Leerweg) opleiding t.w. 2 medewerkers Verzorgende niv. 3 en 2 medewerkers
Verpleegkundige niv 4.

-

We leiden studenten van het vmbo op en mbo studenten van diverse opleidingen;
Niv 2 Helpende Zorg & Welzijn, Facilitair
Niv 3 Verzorgende IG -MZIG
Niv 4 Verpleegkundige en Specifieke Doelgroepen
HBO-V

studenten 2019
Alfa College Groningen
Niveau 2: BOL; HZW
Niveau 3: BOL; MZVZIG
Niveau 3: BOL; Verzorgende IG
Niveau 3: BBL-A MZVZIG
Niveau 3: BOL; MZVZ vrijwillige stage
Niveau 4: BOL; facilitair leidinggevende
Niveau 4: BBL-A MBO-verpleegkunde
Niveau 4: BOL; MBO-verpleegkunde
Totaal
Menso Alting Groningen
Niveau 3: BOL; Verzorgende IG
Niveau 4 BOL; MBO-verpleegkunde
Totaal
Drenthe College Assen
Niveau 4 BBL-A; praktijkopleider
Totaal
Friese Poort Drachten
Niveau 2 BBL-S Dienstverlening (HZW)
Niveau 2: BOL Dienstverlening (HZW)
Niveau 3: BOL; Verzorgende IG
Niveau 3: BBL-A Verzorgende IG
Niveau 3: BBL-S Verzorgende IG
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Aantallen:

3
1
2
3
2
1
1
6
19
2
1
3
2
2
6
2
1
4
9

Niveau 4: BOL; MBO-Verpleegkunde
Niveau 4:MZ Pers.begeleider Spec.Doelgr

Niveau 4: BBL-A MBO-verpleegkunde
Totaal
Noorderpoort college Groningen
Niveau 3: BBL-S; Verzorgende IG
Niveau 3: BOL; Verzorgende IG
Niveau 4: BOL; MBO-verpleegkunde
Niveau 4:BOL; Spec. Doelgroepen
Totaal
Terra Oldekerk; orienterende stage

CSG Selion Groningen;orienterende stage
RSG de Borgen Grootegast; orienterende stage
Windesheim Zwolle; toegepaste Gerontologie
Hanzehogeschool Groningen; orienterende stage

4
1
1
28
1
4
5
4
14
3
1
4
1
4

Gemeente Noordenveld/ statushouder: 1
Werkervaring als leerling niv.2
Ter info;
BBL-S = zonder arbeidsovereenkomst
BBL-A = met arbeidsovereenkomst

Samenwerking met ROC’s en vmbo’s en praktijkschool
HHH leidt studenten op van de 3 Groningse ROC’s t.w. Alfa-college, Menso Alting en
Noorderpoort en in Friesland van het ROC Friese Poort te Drachten. Daarnaast wordt
samengewerkt met de regionale vmbo’s in het Westerkwartier en gaan we in contact met
de praktijkschool.

-

-

Naast het opleiden van studenten hebben we aandacht besteed aan;
Introductieprogramma voor nieuwe studenten. Voorheen deed elke afdeling dit op zijn
eigen manier. Nu wordt het centraal door de afd. PO georganiseerd d.m.v. twee
introductiedagen. Afdelingen worden daarmee ontlast en student begint beter voorbereid
aan de stage.
Elke student heeft recht op een welkomgevoel, veilig leerklimaat & aandacht. Klinkt
eenvoudig, maar veel uitval is daarop terug te schrijven.
Duidelijkheid geven aan de afdelingen wat van ze verwacht wordt en welke regels gelden
m.b.t. begeleiden, beoordelen en examineren
Externe relaties
De afdeling PO had geen sterk extern netwerk. Het afgelopen jaar is contact gelegd met
contactpersonen van ROC’s & Netwerk ZON. Ook is de relatie met afdelingen
praktijkopleiding van een aantal andere zorgorganisaties versterkt en worden documenten
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uitgewisseld. Samen met De Hoven is een lesdag van een VZ BBL-klas in HHH verzorgd.
Medewerkers van HHH hebben vaak workshops gegeven. Mooi voorbeeld van de
versterking van de relatie tussen theorie en praktijk. Voor de vmbo relaties in het
Westerkwartier is een kennismakinglunch georganiseerd.
Op de scholingsdag van Leren is altijd (5 nov) in Haren hebben we ( PO, AV en studenten)
een workshop gegeven. We hebben de gasten meegenomen in onze wijze van opleiden en
laten zien dat alles begint bij een welkom gevoel. Ook de bewoner centraal gesteld want
zonder bewoners geen opleiden. Twee bewoners zaten bij de ingangsdeur om iedereen
welkom te heten. Vervolgens de cirkel van opleiden laten zien; student gaat en mag leren,
ontwikkeld zijn/ haar talenten o.l.v. AV, collega s & PO, opleidingsvoorwaarden zijn
aanwezig, korte lijnen, veel structuur.

-

-

-

Deskundigheidsbevordering van AV
Door de PO zijn plm. 8 bijeenkomsten met AV-ers georganiseerd waarin informeren,
communiceren en deskundigheidsbevordering centraal stond
Er wordt een twee daagse training aangeboden; ‘methodisch en succesvol opleiden’
De assessorentraining is door een aantal AV-ers en PO gevolgd. De overige gaan in 2020
Doelstellingen voor 2020;
Doorontwikkelen van het leerbedrijf HHH en praktijkleren centraal stellen
Opleidingscapaciteit verantwoord vaststellen, passend bij de corebusiness en
organisatiedoelstelling van HHH
Deskundigheid & taak/rol van AV verder uitbreiden: talenten ontwikkelen
Afdeling Praktijkopleiding door professionaliseren. Praktijkleren meer zichtbaar maken
Verbeteren van dossiervorming d.m.v. invoering Competent
Aantrekkelijk leerbedrijf willen zijn in de regio
Externe relaties verder uitbreiden en verdiepen
Meer eigen medewerkers via BBL opleiden o.a. door deelname aan de pilot Verzorgende IG
versneld in 1 jaar
Studenten uitdagen door ze opdrachten te geven die ‘ertoe doen’, reuring en laat ze alvast
‘buiten de lijntjes kleuren’: kortom: excellente talentontwikkeling wat zijn weerslag zal
hebben om de medewerkers
Studenten zowel tijdens als na de opleiding aan je binden en boeien
Praktijkleren op de werkvloer meer aandacht geven
Meer skills (in groepsverband)
Communicatie, en dan specifiek gespreksvoering

Continue leren en verbeteren:
Bij Het Hooge Heem zijn het afgelopen jaar veel nieuwe medewerkers komen werken. Deels door
verloop maar ook de autonome groei in verband met een zwaardere zorg mix en de groei vanuit
het kwaliteitsbudget. In 2019 is er veel aandacht geweest voor de samenwerking en de teams. De
teams bestaan gemiddeld uit 12-15 medewerkers. Door de vele personele mutaties, en vanuit de
visie dat de teams verantwoordelijkheid kunnen nemen, is het belangrijk dat een team meer
wordt dan een verzameling van mensen bij elkaar.
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Als individu in een organisatie is eenieder een belangrijke schakel in een groter geheel. Het appèl
op elkaar wordt belangrijker, je moet weten wie wie is en wat je van elkaar kunt verwachten. Dan
wordt het geheel meer dan de som der delen. Met alle teams is een team-ontwikkeltraject gestart.
Alle medewerkers hebben de DISC (een instrument dat een profiel van jou als individu weergeeft;
een soort van een individuele gebruiksaanwijzing) ingevuld en de uitkomsten zijn gedeeld. Dit is
het startpunt geweest dat de collega’s van elkaar weten wie ze zijn en wat ze wel en niet kunnen
verwachten en op basis daarvan als team afspraken kunnen maken met een rol verdeling die bij
die medewerker past.
Deze ontwikkeling is een proces die in 2019 in gang is gezet, vanzelfsprekend gaat dit in 2020
verder. Deze stap is randvoorwaardelijk voor het leerklimaat waar Het Hooge Heem naar streeft.

4.6. Thema Leiderschap, Governance & management
Onze visie op het thema leiderschap en Governance: Het Hooge Heem wil een duurzame en
toekomstbestendige ouderzorgorganisatie zijn in de omgeving van Grootegast. Als stand-alone
organisatie is de verbinding met de omgeving, haar stakeholders, van cruciaal belang.
In de steeds complexere wet en regelgeving is het ook voor Het Hooge Heem een balans zoeken in
samenwerkingsverbanden met organisaties die passen bij het beeld en organisaties die dezelfde
visie hebben om lokaal verankerd ouderenzorg in de volle breedte aan te bieden in de woon- en
leefomgeving van de kwetsbare oudere. De afgelopen drie jaar heeft de huidige bestuurder
gebouwd aan die duurzame organisatie.
Resultaten stand van zaken:
•

•

In juli 2017 is de nieuwe Raad van Toezicht compleet. In de afgelopen drie jaar is het
rooster van aftreden en de aanname van nieuwe leden gerealiseerd. De RvT
vertegenwoordigt een duurzame afspiegeling van de samenleving. Er is qua
samenstelling niet alleen rekening gehouden met de expertisegebieden maar ook met
de leeftijd van de leden. Personeel is de cruciale continuïteitsfactor voor de komende
jaren. Een afspiegelende vertegenwoordiging in de raad is daarbij ondersteunend. De
nieuwe RvT heeft een teamontwikkeltraject doorlopen en op basis daarvan is met de
bestuurder een samenwerking/ beleidsvisie document opgesteld.
In 2019 controller/ manager bedrijfsvoering aangetrokken resultaten:
a. Juni: ICT infrastructuur als belangrijke basis en platform om verder op/ aan te
kunnen bouwen
b. September: nieuwe accountant ( Verstegen) specialist in de VVT sector. De
managementletter die in november is opgeleverd heeft geleid tot een
verbeterprogramma om Het Hooge Heem verder te verduurzamen en te
professionaliseren. Wordt in 2020 opgepakt in relatie met de auditcommissie van
de RvT en de kwaliteitscommissie van de RvT.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

Manager HRM: gestart met de team ontwikkeltrajecten en professionaliseren van alle
administratieve personeelsprocessen: actualiseren en moderniseren van het
personeelshandboek. Uitvoeren van een nieuwe RI&E ( Risico Inventarisatie en
Evaluatie)
De cliëntenraad heeft de ambitie om in 2020 nog een familielid/ wettelijk
vertegenwoordiger in de raad te nemen.
De ondernemingsraad wordt nu structureler gefaciliteerd om haar taken te kunnen
uitvoeren. Vaste uren per lid op jaarbasis en niet gekoppeld aan vergadertijd alleen.
Samenwerking met Vredewold en de NNCZ om op het gebied van de functie
behandeling in afstemming met de eerste lijn behandelaren zelfstandig en minder
afhankelijk van 1 partij, op te kunnen treden.
Met Vredewold blijft op het gebied van de bedrijfsvoering nauwe afstemming omtrent
aan te schaffen applicaties, verbinden van werkprocessen en actief delen van kennis.
De voorzitters van de RvT Vredewold en RvT Het Hooge Heem onderhouden contact.
De gemeente Westerkwartier wordt actief betrokken bij de ontwikkeling bij Het Hooge
Heem.
Er zijn jaarlijks gesprekken met de woningbouwcoöperatie Wold en Waard. Het Hooge
Heem huurt 2 objecten van de coöperatie.
Het Hooge Heem heeft met Stichting de Dörpstuun een samenwerkingsrelatie
aangegaan om op het terrein van het WoonZorgCentrum de Dörpstuun te realiseren.
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5. Financieel beleid
Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 300.439. Ten opzichte van
2018 geeft dit een stabiel beeld.
Dit resultaat is gehaald bij een omzet € 7.908.596. De omzet bestaat uit de volgende
componenten:
-

De Wet Langdurige Zorg: bewoners met een zorgindicatie verblijf en volledig pakket thuis:
€ 7.073.970
De Zorgverzekeringswet: thuiswonende cliënten die thuiszorg ontvangen en Eerste Lijns
Verblijf: kortdurende crises opname/ herstel opname: € 236.563
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning: dagopvang en respijt/ crises opvang zorg vanuit
de WMO: € 73.261
Overige opbrengsten: restaurant, was verzorging, uitbrengmaaltijden, subsidies: € 524.802

Het eigen vermogen is gestegen van € 1.169.853 naar € 1.470.292.
De liquide middelen zijn gestegen van € 1.044.541 naar € 1.444.783.
Ratio’s
Vermogensratio
Solvabiliteitratio
Liquiditeit
Weerstandsvermogen

Eigen vermogen t.o.v.
vreemd vermogen
Eigen vermogen t.o.v.
balanstotaal
Quick Ratio
Current Ratio
Eigen vermogen t.o.v.
totaal opbrengsten
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2019
11,7%

2018
9,1%

10,5%

8,3%

1,3
1,3
18,6%

1,1
1,1
16,4%

