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1. Voorwoord
Een heel bijzonder jaar
Zorgen met je hart
Zo maakte jij het verschil
Dank voor je inzet!
Zo sloten we het jaar 2020 af. Een jaar waarin het vijftigjarig bestaan van woonzorgcentrum
Het Hooge Heem zou worden gevierd. Een jaar waarin we voort zouden gaan op ingeslagen
wegen met groei ambities in onze drie pijlers Gastvrij, Vertrouwd en Professioneel. En een jaar
waarin steeds meer het welzijn van de bewoners in het centrum van al onze aandacht zou
staan.
Hoe anders is het jaar gelopen…
Op vrijdag de 13e maart namen wij de beslissing om ons huis ‘op slot’ te doen voor de
buitenwereld. De wereldwijde coronapandemie zou de rest van het jaar en bij het schrijven
van dit document allesbepalend zijn. Onze kernactiviteit: het bieden van warme en
respectvolle zorg aan kwetsbare mensen in hun laatste levensfase werd een uitdaging waarin
het letterlijk en figuurlijk ging over leven en dood.
Maar ook …
Dank zij de pandemie kwamen veerkracht, flexibiliteit, ondernemerschap en bovenal
creativiteit volop tot uiting. De omvang van ons huis, de korte lijnen, de grote betrokkenheid
en de wil om onze bewoners naast veilige en verantwoorde zorg ook betekenisvolle dagen te
bieden. Er is veel energie gestoken in het onderhouden van contact, onderling met bewoners
en personeel, maar ook tussen bewoners en familie. Grootschalige evenementen maakten
plaats voor intieme en kleinschalige activiteiten.
In dit jaarverslag zet ik uiteen hoe Het Hooge Heem stappen heeft gezet in de verdere
implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Ik ben trots op hoe de organisatie ondanks alle beperkingen veel heeft mogelijk gemaakt voor
onze bewoners. Ik ben er ook trots op dat wij -met een dosis geluk- in staat zijn geweest om
het virus buiten de deur te houden. Met optimisme en gedrevenheid blijven we werken aan
het nog verder professionaliseren van een duurzame en toekomstbestendige organisatie.
Klaas Lindeboom, directeur
Mei 2021
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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 in beperkte mate Thuiszorg (wijkverpleging) wordt geboden. De zorg en
de ondersteuning worden in verschillende leveringsvormen aangeboden. Het betreft prestatie
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 bewoner,
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 bewoner
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 2020

Aantal per 31-12/
bedrag over 2020

Aantal intramurale bewoners
Aantal bewoners dagbesteding wmo
Aantal bewoners wijkverpleging+elv

Totaal aantal
over 2020
87
1
11

125
20
26

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen wlz+elv

82
16

Aantal beschikbare aanleunwoningen
Productie
Intramurale verzorgingsdagen
Intramurale verpleegdagen
Dagdelen dagbesteding WMO

19730
10387
1966

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst
Fte

177
99

Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Totale bedrijfsopbrengsten
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare
kosten
Waarvan opbrengsten Zorgverzekeringswet
Waarvan opbrengsten WMO
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€ 8.979.195
€ 7.908.886
€ 252.657
€ 94.606
€ 723.046
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Personele samenstelling op 31 december 2020:
•
•
•
•
•
•
•

fte woonassistenten niveau 1: 6,4
fte helpenden niveau 2: 7,3
fte verzorgenden, verzorgenden-IG en GVP-ers niveau 3: 46
fte verpleegkundigen niveau 4: 8,6
fte verpleegkundigen niveau 5: 4
fte indirect ondersteunend: linnenverzorging, keuken en algemene schoonmaak: 8,5
fte staf: 5,1

De personele instroom bestond in 2020 uit 32 medewerkers. De uitstroom betrof 25
medewerkers. Het ziekteverzuim was gemiddeld 3,4%. In 2020 zijn er geen officiële klachten
gemeld.

2.2. Samenwerkingsrelaties.
Het Hooge Heem staat in nauwe verbinding met haar omgeving.
•

•

•

•

De gemeente Westerkwartier 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. Door de pandemie is langere tijd de dagopvang
gesloten gebleven. Telefonisch en met huisbezoeken is in de eerste en in de tweede lock
down contact onderhouden met de deelnemers van de dagopvang. De gemeente heeft
gedeeltelijk deze activiteiten gecompenseerd. De uitbrengmaaltijden als onderdeel van de
sociaal maatschappelijke rol en activiteit van HHH heeft door de pandemie een groei
gekend. Met Sociaal Werk De Schans, de welzijnsorganisatie van de gemeente
Westerkwartier, is nauwe afstemming en een constructieve 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). Door
de pandemie zijn alle contacten digitaal verlopen.
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.
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•
•

•

Met de ‘Apotheek Grootegast’ worden alle bewoners, zowel met als zonder behandeling,
voorzien van medicatie en verpleegartikelen.
Met de Zonnehuisgroep (ZHGN) is een meerjarenovereenkomst afgesloten om de
functiebehandeling te organiseren voor bewoners 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. met klinische lessen. In juni 2020 heeft ZHGN het contract met HHH opgezegd per 1-12021. Reden is de schaarste aan artsen en psychologen en het moeizaam na kunnen
komen van de verplichtingen uit de overeenkomst. De intentie om in een later stadium
elkaar weer te ondersteunen en te versterken blijft van kracht.
HHH maakt deel uit van een Lerend Netwerk samen met Het Derkshoes uit Westerbork,
Westerholm uit Haren en Vredewold uit Leek.
Onderwerpen van die samenwerking:

-

-

Implementatie AVG traject met externe consultancy van SDB groep. (specialist in de zorg
op het gebied van CRM oplossingen). De uiteindelijke doelstelling: structureel uitwisselen
en delen van kennis met de partners en bij elkaar audits afnemen op het gebied van AVG
8 Keer (digitaal) bestuurlijke uitwisseling: ervaringen, rapportages ontwikkelingen en
kennis delen
Gezamenlijk auditplan uitgevoerd en vormgegeven door medewerkers van de werkvloer en
de kwaliteitsfunctionarissen
Delen van jaar- en kwaliteitsdocumenten
Elkaar vertegenwoordigen bij regionale en landelijke bijeenkomsten (digitaal)

•

Het Hooge Heem participeert in RAAT (Regionale Aanpak ArbeidsTekorten).
Samenwerkingsconvenant met de 17 VVT zorgaanbieders in de provincie Groningen.
Afgelopen jaar 6 digitale bestuurlijke bijeenkomsten.

•

Met WoonZorgCentrum Vredewold uit Leek is de samenwerking Lerend Netwerk
overstijgend. Sleutelfunctionarissen (MT- leden) worden gedeeld, het ICT platform wordt
gedeeld en gezamenlijk beheerd, de opleidingsactiviteiten (Groninger Gilde Leren) worden
nauw afgestemd en gezamenlijk ontwikkeld en er wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan
een behandelnetwerk in het Westerkwartier met nog meerdere zorgaanbieders. In 2020 is
de intentie in een document uitgewerkt om uiteindelijk toe te werken naar een verdere
integratie van beide Stichtingen teneinde de kwetsbaarheid van kleine aanbieders het
hoofd te bieden.
Noot: bij het schrijven het document zijn de ontwikkelingen met Vredewold in een andere fase beland. Voor de korte en middellange
termijn is de samenwerking op alle vlakken, met uitzondering van een gezamenlijk behandelnetwerk en het Lerend Netwerk, volledig
stopgezet.
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•

Met de zelfstandige stichting Vrienden van Het Hooge Heem die extraatjes voor bewoners
mogelijk maakt die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden gefinancierd, is
regelmatig overleg.

•

Met de stichting Dörpstuun die aan de Gastzijde van Het Hooge Heem een prachtige
ontmoetings-, beweeg- en beleefplek aanlegt voor dorpsbewoners, jong en oud, worden
prettige contacten onderhouden.

Dörpstuun Grootegast, compleet met kippenren (foto Dörpstuun, juni 2021)
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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 voor 2020 staat de ontwikkeling van een aangepaste organisatiestructuur centraal. In
februari is een nieuwe manager wonen, welzijn en zorg gestart. Deze functionaris moet de
verbinder gaan worden tussen alle processen die zich in HHH afspelen. In Het Hooge Heem zijn
een cliëntenraad en een ondernemingsraad actief.
Organogram 2020

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
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taakverdeling maar de medewerkers dragen met elkaar de verantwoordelijk voor een groep van
ongeveer 10 bewoners. De teams bestaan uit 2 Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV-ers),
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
en auditen van processen en procedures. Een manager wonen, welzijn en zorg is gestart op 1
januari. De manager verbindt alle processen tussen de verschillende organisatie-onderdelen.
De processen rondom eten en drinken worden vanuit de centrale keuken geborgd. 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 zeven dagen per
week gekookt voor het restaurant en voor bewoners die in hun eigen appartement eten.
Verantwoordelijk leidinggevende eten en drinken.
Voor de schoonmaak van de algemene ruimtes, de wasserij en de kwaliteit van de schoonmaak op
de woningen is het hoofd facilitair verantwoordelijk.
De drie leidinggevenden, (een leidinggevende zorg, het hoofd eten en drinken en het hoofd
facilitair) vormen de spil van het dagelijks reilen en zeilen van Het Hooge Heem.
Er is een manager bedrijfsvoering/financiën en een manager HRM. (beiden werken 8 uur per
week voor HHH ) Betreffende medewerkers hebben tevens een arbeidsovereenkomst met een
samenwerkende collega-instelling.
De administratieve processen zoals debiteuren-, crediteuren-, salaris-/personeelsadministratie
worden door twee administratief medewerkers uitgevoerd.
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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 2020
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 2020 zijn de voornemens en ambities zoals die in de jaarplannen staan verwoord overschaduwd
door de coronacrisis.
HHH is bezig met de verdere implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: Veilige,
warme en verantwoorde zorg bieden waarin het individuele welzijn centraal staat. De organisatie
wordt steeds uitgedaagd om haar identiteit en daadkracht te behouden als kleine slagvaardige en
zich verder professionaliserende organisatie in een wereld die als gevolg van wet- en regelgeving,
institutionalisering en bureaucratisering steeds zwaardere en ingewikkelder wordende eisen stelt.
Ook is de ambitie om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven en voldoende bekwaam en
betrokken personeel aan zich te binden onverminderd doorgegaan. Echter, de coronacrisis heeft
ons in een andere stand gezet. De primaire veiligheid van de bewoners en van de medewerkers is
voortdurend onderwerp van handelen geweest. De kern van ons werk is natuurlijk blijven bestaan.
Voor onze bewoners was het een angstige en verwarrende periode. Tijdens de eerste lockdown
geen fysiek contact met de familie, beperkingen in het ‘verkeer’ door het huis, geen centrale
activiteiten, geen restaurant. Creativiteit heeft ook veel wél mogelijk gemaakt. Het mooie weer in
het de maanden april en mei maakten mogelijk dat onze bewoners buiten op afstand konden
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wandelen met hun dierbaren en dat er veel muziek en activiteiten op afstand in de buitenlucht
werden georganiseerd. De inzet van sociale media en de toepassing van digitale gadgets zijn door
de crisis in een stroomversnelling gekomen. Het contact en de aandacht met de medewerkers en
de teams is ook op afstand verlopen en de inzet van Teams, de aanpassingen in de digitale
vergaderzaal, heeft een vlucht genomen. Deze nieuwe en vaak meer efficiënte manier van
vergaderen blijft ook na de coronacrisis.
In november is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden en daar is o.a.
uitgekomen dat er blijvende aandacht moet zijn voor communicatie. De medewerkerscarrousel
(1x per kwartaal) om tussen personeel en afdelingenkennis en informatie te delen, is alleen in
januari nog doorgegaan. Zodra dit kan, pakken we dit zeker weer op. Verder zijn we in de zomer
gestart met een tweewekelijks digitaal PersoneelsBulletin waarin we de organisatie met korte
berichten meer mee willen nemen met alle ontwikkelingen in de organisatie.
2020 was ook het jaar waarin we zijn overgegaan van de traditionele twee leidinggevenden Zorg
naar één (ont)manager Wonen Welzijn en Zorg die een belangrijke taak had in de verbinding van
de diverse afdelingen. Corona heeft ook het functioneren van deze nieuwe structuur bemoeilijkt:
fysieke verbindingsmomenten met afdelingen en personeelsleden waren vrijwel onmogelijk.
Samenvattend is het een jaar geweest dat onze sector hard heeft geraakt. Onze bewoners leven
bij de dag en zij maken veel voor de laatste keer mee. Het is dan ook meer dan ooit van belang
geweest om ondanks alle beperkingen met persoonlijke aandacht en zorg dagelijks van betekenis
te kunnen zijn voor de bewoners. De saamhorigheid, de loyaliteit bij de medewerkers die bij HHH
werken is al bijzonder te noemen maar heeft hierdoor een verdere verdieping gekregen. Veel
activiteiten zijn niet doorgegaan zoals gepland maar de organisatie heeft ondanks en dankzij de
crisis belangrijke volgende stappen gezet in de ambitie om een onderscheidend
WoonZorgCentrum te zijn en te blijven. In het kwaliteitsverslag in hoofdstuk 4 zal een meer
inhoudelijk beeld worden weergegeven van de activiteiten in 2020.
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3.2. Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2020
Naam
Dhr. R. Seinen

Functie
Voorzitter

Dhr. B. Wortmann

Mw. B. Besling

Mw. R. Hazenberg
Mw. P. Koopmans

termijn
Aandachtsgebied
2021 (hb) Auditcommissie+
remuneratiecommissie
2021(hb) Remuneratie commissie en
benoemd op voordracht
medewerkers, Contact OR
Contact Vrienden van HHH
2022 (hb) Kwaliteitscommissie RVT en
op voordracht cliënt
vertegenwoordigers
Contact Cliëntenraad
2023 (hb) Kwaliteitscommissie RVT
Contact Cliëntenraad
2024 (hb) Auditcommissie

Verslag van de Raad van Toezicht
Inleiding
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governance code
Zorg, die sinds 1 januari 2017 van kracht is, dient als leidraad voor het functioneren van de Raad
van Toezicht (RvT). De code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat
die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke
doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. De code is zo opgezet dat hij
stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en
toezichthouders en hun onderlinge verhouding.
De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en
de algemene gang van zaken binnen Het Hooge Heem. In het jaarverslag legt de Raad van Toezicht
verantwoording af over de wijze waarop zij in 2020 toezicht gehouden heeft.
Het Hooge Heem heeft de afgelopen jaren een grote stap gezet in de verdere transformatie van
een traditioneel verzorgingshuis naar een duurzaam toekomstbestendig woonzorgcentrum. De
beoogde systematiek van continu leren en verbeteren is in gang gezet. De RvT is positief over deze
verandering. Het borgen, het bestendigen en het werken op deze meer professionele manier
vraagt de komende tijd nog de nodige aandacht. Kwaliteit als een continu cyclisch proces dat
onderdeel wordt van een cultuur. De RvT wil hier graag bij betrokken zijn.
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Kerntaken en waarden RvT
De RvT vervult onderstaande taken:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zorgdragen voor een goed functionerende RvB (door benoeming, bezoldiging, beoordeling
en ontslag)
Zorgdragen voor een goed functionerende RvT (door benoeming, beoordeling, ontslag en
aftreden van de leden van de RvT)
Functioneren als klankbord, sparringpartner, inspirator en adviseur van de RvB
Goedkeuren van strategische beslissingen van de RvB
Integraal toezicht op het beleid van de organisatie en de algemene gang van zaken
Goedkeuren van de jaarstukken en de begroting

De RvT werkt vanuit een open dialoog met de bestuurder en is aanspreekbaar en benaderbaar. De
leden van de RvT houden vanuit eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke,
integere wijze toezicht. De RvT onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie.
Commissies Raad van Toezicht en Vergadercyclus
De RvT heeft in 2020 met de volgende commissies gewerkt:
▪
▪
▪

Kwaliteitscommissie
Auditcommissie
Remuneratiecommissie

Elke commissie bestaat uit twee leden van de RvT. In de commissievergaderingen, waarin ook
bestuurder en controller deelnemen, wordt de inhoud uitgediept. Deze zijn voorafgaand aan de
RvT vergaderingen gehouden. De hoofdlijnen worden teruggekoppeld aan de volledige RvT. Naast
de commissies zijn er vanuit de RvT contactpersonen aangesteld voor de cliëntenraad,
ondernemersraad en de Stichting Vrienden van Het Hooge Heem. De RvT heeft eenmaal
vergaderd met de cliëntenraad en tweemaal met de ondernemingsraad om te horen wat er speelt.
De RvT is in 2020 vijf maal in een voltallige vergadering bijeen geweest.
De voorzitter van de RvT heeft gevraagd en ongevraagd direct contact met de bestuurder gehad,
regulier is er maandelijks een 1-op-1 gesprek geweest waarin wederzijdse inzichten gedeeld zijn.
Informatievoorziening
Voor effectief toezicht is het nodig om over de juiste informatie te beschikken. De RvT ontvangt
informatie van en deelt kennis en informatie met de bestuurder om goed en proactief toezicht te
kunnen houden. Daarbij is de basis een goede en open communicatie tussen de bestuurder en de
RvT en onderling vertrouwen. Daarnaast heeft de RvT haar in brede vorm laten informeren over
o.a. financiën, strategisch beleid, kwaliteit van zorg, personeel, adviesorganen (cliëntenraad en
ondernemersraad), landelijke ontwikkelingen, calamiteiten en festiviteiten. De RvT heeft
informatie ingewonnen en indrukken opgedaan bij onder meer medewerkers, de cliëntenraad en
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ondernemersraad, de accountant en (externe) adviseurs. Ook waren voor alle RvT leden
‘meeloopdagen’ op verschillende afdelingen ingeroosterd die helaas vanwege corona geannuleerd
werden. De opgedane indrukken en inzichten zijn gedeeld en bediscussieerd met de bestuurder.
Om uitwisseling en verbinding tussen de RvT en medewerkers van Het Hooge Heem te stimuleren,
zijn RvT-leden waar mogelijk aanwezig zijn bij informele momenten. Ook dit kon vanwege corona
helaas geen doorgang vinden.
Teamontwikkeling en zelfevaluatie
In februari 2020 heeft de RvT – met externe begeleiding- een teamontwikkelsessie gehouden.
Hierin was veel aandacht voor het elkaar leren, onderlinge verhoudingen en rollen. De
constatering was dat de samenstelling van de RvT divers is met een grote mate van
complementariteit van kwaliteiten, achtergronden en ervaringen. Er zijn werkafspraken gemaakt
die er toe moesten leiden dat we beter van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken.
Ook zijn er voor de komende jaren een aantal speerpunten gedefinieerd op vier niveaus:
1. Bewoner. De wensen van de bewoner en de mate van zelfredzaamheid zijn leidend. Het is
om deze reden dat wij het effect van de inzet van kwaliteitsgelden, welke tot uitdrukking
komen in het kwaliteitsverbeteringsplan, goed willen monitoren. Dit geldt ook voor de
cultuuromslag van instrumentele zorg naar aandacht voor het welbevinden van de
bewoners.
2. Relatie met bestuurder. Naast onze goedkeurende rol en de klankbordfunctie, willen wij
onze rol als waardevolle sparringpartner en inspirator vergroten. Wij willen samen met de
bestuurder meedenken en sparren over het borgen en bestendigen van de in gang gezette
organisatieveranderingen.
3. Interne organisatie. Er is vastgesteld dat de waardevolle, nog gaande zijnde
organisatieverandering nog in grote mate afhankelijk is van de bestuurder. Graag gaan wij
met de bestuurder in gesprek over de wijze waarop gerealiseerde veranderingen in de
komende jaren geborgd worden en Het Hooge Heem daarmee toekomstbestendig wordt.
4. Systeem. Innovatie is een opkomend thema in de zorg wat op grote belangstelling van de
RvT mag rekenen. Wij gaan focus aanbrengen op mogelijkheden van toepassing van
innovatie binnen het Hooge Heem.

In september 2020 heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden. Hierbij is gekeken naar het eigen
functioneren, de volledigheid en kwaliteit van verkregen informatie en wat de ontwikkelingen zijn
geweest op de speerpunten.
Gegeven de hectiek en de onmogelijkheden die het ‘coronajaar’ met zich meebracht zijn wij
tevreden over de ontwikkeling die zowel de organisatie als de RvT doorgemaakt heeft. De verdere
verbeterpunten zijn in kaart gebracht en worden gemonitord
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3.3. Ondernemingsraad
Uit het OR-JAARVERSLAG 2020
De OR bestaat uit:
Ivonne Huizinga (Voorzitter)
Christa Scholte
Fenny Kuipers

Yvonne Scheerhoorn
Greetje Grondsma
Janeska Hazenberg

Het jaar 2020 zal bekend blijven staan als het corona jaar, waarin heel veel zaken die we
altijd als vanzelfsprekend vonden, vanaf maart ineens niet meer konden. Van ons allemaal
heeft dat veel aanpassingen gevraagd, zowel privé als in het werk. En voor onze bewoners
had het nog meer impact.
Wij zijn als OR erg betrokken geweest bij de overleggen en afspraken die er gemaakt
moesten worden in het kader van corona. Samen met de bestuurder hebben we daar
goed contact over gehad. Er zijn structureel overleggen geweest om het beleid rondom
bezoekregelingen, communicatie naar medewerkers en familie toe te bepalen. Daar is
altijd een lid van de OR bij aanwezig geweest.
De OR komt elke twee weken bij elkaar om te vergaderen. Vergaderingen worden
genotuleerd door een ambtelijke ondersteuner. De bestuurder sluit 1 keer per maand aan
bij de vergadering, en tussendoor is er nog een overleg met bestuurder en met de
voorzitter van de OR. De HRM functionaris is het ondersteunend lid in de OR, dat samen
met de leden van de OR in gesprek gaat en advies geeft tijdens de vergaderingen.
De zaken die in 2020 aan de orde zijn geweest:
Driehoeksgesprek
Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats met de bedrijfsarts.
Door corona heeft er dit jaar één gesprek plaatsgevonden op 1 september 2020.
Hierbij waren aanwezig bedrijfsarts, bestuurder, HRM functionaris, voorzitter OR en een
OR-lid. De preventiemedewerker en de casemanager sloten voor het eerst aan.
Besproken zijn de RI&E (risico inventarisatie) en het bijbehorende actieplan, PMO
(preventief medisch onderzoek), en een evaluatie op hoofdlijn van de spreekuren.
Vergadering met Raad van Toezicht (RvT)
Twee keer per jaar ( 24 februari en 12 oktober) vergaderde de OR met de RvT.
Onderwerpen van gesprek waren: het werkklimaat, de communicatie en de verandering in
de organisatiestructuur, de klankbordgroep en de projecten van de Stichting Vrienden van
HHH.
Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Er is een RI&E uitgevoerd. De OR heeft hier instemmingsplicht op en daarom is de OR nauw
betrokken geweest bij de toetsing van het plan. Het RI&E actieplan wordt meegenomen
naar 2021.
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Wijziging organisatiestructuur en andere vacatures
De OR heeft instemming gehad op de wijziging in de organisatiestructuur. Van 2
teamleiders zorg zijn we overgegaan naar 1 manager Wonen, Welzijn en Zorg. De OR is bij
de sollicitatieprocedure nauw betrokken geweest.
Verder wordt de OR op de hoogte gesteld over de verschillende vacatures die worden
uitgezet in de organisatie.
Als OR hebben we instemming gegeven op de functie van preventiemedewerker en op de
collega die deze functie is gaan uitoefenen. Eenmaal per kwartaal hebben we overleg met
de preventiemedewerker en zij heeft de RI&E uitgevoerd.

•
•
•

Het Personeelshandboek is door HRM functionaris, samen met de OR, herzien en daar
waar nodig was aangepast, in 2020 hebben we de volgende protocollen aangepast:
de gedragscode,
lief- en leedregeling
kleding en schoeisel
Deze aanpassingen zijn terug te vinden in documentenbeheerssysteem MAVIM.
MTO
Aan het eind van dit jaar heeft het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
plaatsgevonden. Bijna 60% van de medewerkers heeft het ingevuld, de resultaten van dit
onderzoek zijn gedeeld met de OR. Aandachtspunten die naar voren kwamen uit het
onderzoek zijn communicatie en leiderschap.
De kwaliteitsverpleegkundigen en HRM functionaris zullen de uitkomst delen en bespreken
in de komende teamvergaderingen en gaan hiermee aan de slag.
Functieomschrijvingen
Voor nieuwe functies, en ook voor bestaande functies, worden er functieomschrijvingen
beschreven door het management in samenspraak met de betreffende collega’s. Voordat
de functieomschrijvingen officieel worden gemaakt, worden ze eerst besproken in de OR.
De functieomschrijving van de woonassistenten is op dit moment onderwerp van gesprek.
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3.4. Cliëntenraad
Verslag van de cliëntenraad
De samenstelling van de cliëntenraad op 31 december 2020:
•
•
•
•
•

Mw Homan bewoner en voorzitter
Mw De Bruin bewoner
Mw Pel wettelijk vertegenwoordiger
Dhr Hazelhoff wettelijk vertegenwoordiger
Mw Wijma wettelijk vertegenwoordiger

De CR behartigt belangen van de bewoners van HHH. Vanwege corona is er beperkt gelegenheid
geweest om te vergaderen. In 2020 is er 5 keer vergaderd, waarvan een keer met een afvaardiging
van de RvT. Mw De Vries heeft afscheid genomen van de CR. Mw Wijma is toegetreden, en
hiermee wordt de koers om meer met wettelijk vertegenwoordigers en familie te werken verder
gevolgd.
De CR heeft o.a. kennis genomen van:
•
•
•
•
•

kwaliteitsplan
begroting/ jaarstukken
klachten(regeling)
voortgang voedingsbeleid
verloop corona-epidemie en -maatregelen. Sinds de coronacrisis begon werd er
grotendeels wekelijks een coronaoverleg georganiseerd. Hierbij was altijd een lid van de
cliëntenraad aanwezig.
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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.

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 daar waar mogelijk
een huisbezoek afgelegd. Persoonsgerichte zorg is in onze visie de basis en de kern van alles wat
wij doen. In 2020 zouden we een vervolg geven aan de verbetering van de persoonsgerichte zorg,
echter corona maakte dat lastig. Bezoek van familie was een aantal weken onmogelijk en er moest
1,5 meter afstand tot iedereen in het huis worden gehouden. Contacten werden geconcentreerd
in 1-op-1-situaties tussen personeel en bewoner en vooral binnen de eigen huiskamer/afdeling.
Het werd daardoor heel belangrijk om de bewoners goed te leren kennen en te weten wat voor
hen zou kunnen bijdragen aan hun individuele welzijn. Het contact met familie werd later
mondjesmaat weer wat toegestaan, maar de uitgebreide aandacht voor het individuele welzijn is
gebleven.
Resultaten dit jaar over persoonsgerichte zorg:
•
•

•

Doelstelling voor 2020 was om bij minimaal 80% van de nieuwe bewoners
huisbezoeken af te leggen. Door corona is dit niet gelukt.
Multidisciplinaire samenwerking huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en de
psycholoog met de zorgteams om de visie te borgen van het persoonsgericht/
belevingsgericht werken. 2020 was het overgangsjaar om te gaan van de samenwerking
met de Zonnehuisgroep naar een eigen behandeldienst.
Door sterke focus op primaire proces (geen afleiding in de vorm van bijvoorbeeld
cursussen, vergaderingen e.d.) is thema welzijn dieper in de haarvaten van de
organisatie doorgedrongen.
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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.
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 het des te meer om
het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Resultaten dit jaar over het thema Wonen en Welzijn:
•

•

•
•

•

•

De nieuwe coördinator Welzijn viel met haar neus in de boter. Individueel welzijn en
kleinschalige (dagelijkse) aandacht en creativiteit hebben door corona een enorme
versnelling doorgemaakt.
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 onze visie is eten en
drinken een belangrijke pijler. Ondersteuning op de huiskamers is belangrijker
geworden dan eten in het restaurant. Immers, het restaurant was het grootste deel
van het jaar gesloten.
De transformatie waarin het eten een prominente bezigheid wordt van het alledaagse
leven op de woongroepen wordt volop uitgerold.
Uitbrengmaaltijden zijn in dit jaar nog belangrijker gebleken. Deze hebben ook een
groei gekend. Voor veel mensen was het ontvangen van de maaltijd het enige contact
dat ze nog hadden met de buitenwereld. Vrijwillige maaltijdchauffeurs zijn veel meer
in hun signaleringsfunctie komen te staan.
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. Dit is in 2020 niet gelukt, staat voor 2021 op de
planning.
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 is 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. Onze ambitie is om de familie daar waar het mogelijk is zoveel
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mogelijk door te laten gaan met die betrokkenheid die ze voor het wonen bij Het
Hooge Heem ook al hadden. Door corona in 2020 is een verschuiving van fysiek naar
digitaal contact ontstaan: familie heeft minimaal fysiek contact kunnen hebben met
hun geliefden in HHH. Digitaal was er al meer mogelijk. En door de bijna wekelijkse
communicatie rondom de coronamaatregelen was er veel digitaal contact tussen de
organisatie en familie van bewoners. Voor de toekomst proberen we de positieve
effecten van het digitaal contact vast te houden. Hoe we dat vervolgens gaan
inrichten, dat nemen we mee naar 2021.

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 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 personenalarmering en
automatisch 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. De commissie VBM registreert, analyseert en adviseert om -bij het toepassen- dit op
een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.
2020 was het implementatiejaar van de Wet Zorg en Dwang in de organisatie. Voor bewoners is
een cliëntvertrouwenspersoon in het leven geroepen.
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.
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Resultaten dit jaar op het gebied van het thema veiligheid.
Melding incident bewoners en Melding incident personeel
In 2020 zijn er in totaal 302 meldingen gedaan. Er zijn 153 valincidenten geweest, 117
medicijnincidenten en 21 meldingen die als ‘anders’ zijn ingevuld. Er zijn 2 MIP meldingen gedaan
in 2020. Het formulier is 8 keer aangeklikt maar niet gevuld.
1e kwartaal
2020
Valincident
34
Medicijnincident 35
Anders
5
Niet gevuld
1
Agressief gedrag 3

2e kwartaal
2020
44
16
8
1
0

3e kwartaal
2020
36
23
4
2
0

4e kwartaal
2020
39
43
4
4
0

Valincidenten:

Er zijn 153 valincidenten geweest in het jaar 2020.
Oorzaken:

Bij 57 valincidenten is de oorzaak onbekend. Gezondheidsproblemen, onrust, verwardheid of
andere psychische problemen zijn ook veelvoorkomende oorzaken van een valincident.

Oorzaken
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

47

28

2

2

5

2

1

7

3

3

Tabel 1
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5

3

10

13

11

10

Er zijn 28 meldingen gedaan waarbij de oorzaak wordt ingevuld als anders (zie tabel 2)

'Anders'
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

3

3
2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

Tabel 2
Klachten

MIC_Klachten
(Nog) niet merkbaar
Ja, pijn aan:
Ja, blauwe plek/zwelling
aan:
Anders, nl:
Ja, schaafwond aan:
Onbekend
Ja, verzwikking van:

Aantal MIC's
99
33
10
5
2
2
1

Medicijnincident
Er zijn in totaal 117 medicijnincidenten geweest.
Oorzaken
De medicijnincidenten hebben verschillende oorzaken. Een veelvoorkomende oorzaak is dat
medewerker de medicatie vergeet te geven.
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Oorzaak
60
57

50
40
30

29
20
10

11

9

6

3

2

0
Cliënt weigert Vergeten door Vergeten door Vergissing door Stond verkeerd
inname
cliënt
medewerker medewerker
op de
aftekenlijst

Onbekend

Anders

Aantal

Tabel 3
Er zijn 29 medicijnincidenten die ingevuld zijn als anders (zie tabel 4)

Anders
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

4
3

2

2

1

1

1

3

1

1

1

Aantal

Tabel 4

Klachten
De meeste klachten zijn (nog) niet merkbaar. Er zijn 2 incidenten die klachten veroorzaakten, het is
onduidelijk wat deze klachten waren. De melder van het incident heeft dat niet omschreven.
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_MIC_Klachten
(Nog) niet
merkbaar
Onbekend
Ja, nl.

Aantal MIC's
110
5
2

Overige incidenten
Overige incidenten zijn incidenten die niet een val- of medicijnincident betreffen en worden als
anders ingevuld. In 2020 zijn er 21 incidenten geweest die als ‘anders’ zijn ingevuld.
Omschrijving van het incident
Onaangepast gedrag van familie naar personeel
Rechter onderste bedhek was niet vastgeklikt en mw haar rechtervoet had ze door het
linker bedhek.
Bed op laag/laag.
Bewoner pakt een andere bewoner stevig bij de arm vast, wat niet wenselijk is
Bloedafname door Certe terwijl hier geen opdracht voor gegeven is door de arts
Mevr vertoonde grensoverschrijdend gedrag
Er is niet gereageerd op de mail van de huisarts
Linker onderste bedhek was omlaag en bed stond op laag/laag
Zelfstandig naar de badkamer gelopen
Scootmobiel ongeluk
Sensor stond niet goed naast bed
Onjuiste bejegening naar personeel.
Onbekend
Oorzaken
De oorzaak van deze incidenten is ingevuld als ‘onbekend’.
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Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Klachten

_MIC_Klachten
(Nog) niet
merkbaar
Anders, nl:
Ja, pijn aan:
Ja, schaafwond
aan:

Aantal MIC's
15
4
1
1

Melding incidenten personeel
In 2020 zijn er 3 meldingen gedaan van incidenten personeel.

MIP meldingen
1,2
1

1

1

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Agressie (cliënt naar medewerker toe)
7.00-10.59

11.00-17.59

Onveilige situatie

18.00-22.59

23.00-6.59

Tijdstip onbekend

Tabel 5
De bewonergebonden incidenten hebben geen gevolgen gehad en zijn besproken met de
medewerker:
- Een collega is overgeplaatst naar een andere afdeling omdat zij de reden was voor het agressieve
gedrag (door familieband).
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De onveilige situatie is gebeurd in de keuken. De medewerker stond te koken toen een
plafondplaat naar beneden viel op het hoofd van de medewerker. Het incident had een
hoofdwond tot gevolg. Een bouwbedrijf heeft het probleem opgelost.
Correctieve en preventieve maatregelen
Om medewerkers meer ondersteuning te bieden in het uitvoeren van een Prisma analyse zijn de
Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden en de kwaliteitsverpleegkundigen op cursus (Prisma Light)
geweest.
Tijdens de analyse van de MIC incidenten is gemerkt dat het formulier summier wordt ingevuld.
De kwaliteitsverpleegkundigen hebben het formulier opnieuw beoordeeld en zijn tot conclusie
gekomen dat het te maken heeft met de werkstructuur. De medewerkers krijgen meer
ondersteuning in het invullen van het formulier. Medewerkers krijgen meer uitleg over het
invullen en waarom het belangrijk is om het gedetailleerd in te vullen. Het invullen van de MIP
(melding incident personeel) op de juiste manier en plek wordt daarin meegenomen.
De MIP procedure is in 2020 herschreven. Er was te weinig aandacht voor gesprekvoering met de
medewerker op wie het incident betrok. Er is gekozen om de MIP waarbij een bewoner betrokken
is te melden via het meldingsformulier in ONS. De overige MIP worden ingevuld door middel van
een formulier dat is opgenomen in het documentenbeheersysteem (MAVIM). In hetzelfde systeem
staat de MIP procedure omschreven.
Conclusie
Er is een daling geweest in het aantal MIC meldingen (2020 302 meldingen). In 2019 zijn er in
totaal 377 meldingen gedaan. Het verschil is 75 incident meldingen minder. Het is onduidelijk of er
daadwerkelijk minder incidenten hebben plaats gevonden of dat medewerkers minder incidenten
hebben gemeld.
Het streven voor 2020 was om het aantal medicijnincidenten te laten dalen. In 2019 waren er 167,
74 daarvan waren veroorzaakt doordat de medewerker het was vergeten. In 2020 waren dat er 57
(een verschil van 17 incidenten).
Er is een verschil tussen het aantal MIP incidenten (13 incidenten minder dan 2019). Agressie naar
de medewerker komt wel voor maar wordt dan als ‘anders’ ingevuld. Hierdoor wordt het niet
geregistreerd als MIP melding.
Actiepunten 2021
Veel medicijnincidenten ontstaan doordat medewerkers vergeten om de medicatie te geven. Om
die reden is in het najaar van 2020 besloten om over te gaan op digitaal aftekenen. Een digitaal
aftekensysteem helpt om medicatiefouten terug te dringen. Het systeem Medimo heeft naast een
voorschrijfsysteem ook een digitaal aftekensysteem. De verpleegafdelingen werken al met het
voorschrijfsysteem Medimo en daarom is de keuze gemaakt om Medimo ook te gebruiken voor
het digitaal aftekenen.
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De werkgroep ‘Medicatieveiligheid’ is in 2020 minder actief geweest door de coronacrisis. In 2021
worden de werkzaamheden en taken binnen deze werkgroep weer opgepakt.
In 2020 is er een begin gemaakt met de herschrijving van de medicatieprocedure. Deze zal in 2021
worden afgerond.
Wet zorg en dwang (Wzd)
Analyse van onvrijwillige opnames en onvrijwillige zorg
Woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft er voor gekozen bij de uitvoering van de wet Zorg en
Dwang zoveel mogelijk volgens de letter van de wet te doen. Hierdoor wordt het stappenplan
soms ook gevolgd om een maatregel in te zetten wanneer er geen sprake is van onvrijwillige zorg.
De meest voorkomende maatregelen zijn bewegingsmelder/sensor, psychofarmaca en het
plaatsen van bedhekken. In het overzicht staat genoteerd of het gaat om onvrijwillige zorg of
vrijwillig volgens het stappenplan. Bij 7 van de 13 maatregelen toont de bewoner geen verzet
maar wordt het stappenplan ingezet omdat het gaat over het beperken van de bewegingsvrijheid,
insluiting of het toedienen van de psychofarmaca buiten de richtlijn. In de eerste periode van 2020
worden er geen maatregelen ingezet waar de bewoner zich tegen verzet, wat betekent dat er
geen onvrijwillige zorg wordt toegepast.
Vanaf november 2019 houdt de werkgroep Wet zorg en dwang zich bezig met de invoering van
Wet zorg en dwang. De overleggen hebben om de vier weken plaats gevonden. Tijdens de
overleggen is er ruimte geweest om onduidelijkheden en casuïstiek uit eigen praktijk te
bespreken. Ondanks de gesprekken die gevoerd zijn, blijft een aantal vraagstukken onduidelijk,
bijvoorbeeld het wel of niet aanvragen van een besluit tot opname of verblijf (artikel 21). Het is
onduidelijk of er met terugwerkende kracht alsnog een artikel 21 aangevraagd dient te worden bij
bewoners die al langer dan 6 maanden verblijven in de instelling. Ook zijn er twijfels over de
meerwaarde van artikel 21.
Bij het uitvoeren van het stappenplan verloopt de samenwerking met de behandelende artsen
niet zonder problemen. De zorgverantwoordelijken hebben gemerkt dat zij bij sommige artsen
herhaaldelijk moeten vragen om de maatregel te evalueren. Hierdoor duurt het lang voordat het
stappenplan is doorlopen.
Vanaf 1 september 2020 is de Wzd functionaris in dienst bij Het Hooge Heem met de functie van
Specialist Ouderengeneeskunde. Dit kan in de toekomst problemen opleveren omdat hij bij de
behandeling van een aantal bewoners betrokken raakt. Er wordt gekeken naar een samenwerking
met een ander woonzorgcentrum voor de vervulling van de rol van Wzd functionaris.
De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor Het Hooge Heem, Frank Andriesse, heeft
zich voorgesteld zowel in de werkgroep als voor de cliëntenraad. De eerste locatiebezoeken aan
de afdelingen hebben plaatsgevonden. De planning is dat dit vier keer per jaar zal plaats vinden.
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Uit het jaarverslag van Quasir, cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg & dwang
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht geworden. Hierbij is ook de
cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP-Wzd)
geïntroduceerd.
Op 3 maart 2020 heeft er een kennismaking plaatsgevonden tussen de CVP-Wzd en de directeur
van Het Hooge Heem. Tevens is kennisgemaakt met de kwaliteitsverpleegkundige en de specialist
ouderengeneeskunde. In dit gesprek heeft de directeur uitleg gegeven over de organisatie en de
wijze waarop de onvrijwillige zorg is georganiseerd binnen het Hooge Heem. CVP-Wzd: Ik heb
vervolgens uitleg gegeven over mijn rol en functie t.a.v. het ondersteunen van cliënten en mijn
signalerende functie ten aanzien van onvrijwillige zorg. Er zijn afspraken gemaakt over de
profilering. De kwaliteitsverpleegkundige is mijn contactpersoon geworden. Met haar overleg ik de
concrete stappen die ik binnen de organisatie en de locaties zet.
Op 30 juni 2020 heb ik kennis gemaakt met de commissie Wet zorg en dwang binnen het Hooge
Heem. Hierdoor kreeg ik inzicht in het proces om de Wet zorg en dwang te implementeren binnen
de organisatie. In dit overleg heb ik ook voorlichting kunnen geven aan de aanwezigen over mijn
functie en rol. Op 28 augustus heb ik samen met de klachtenfunctionaris van Het Hooge Heem een
voorlichting gegeven aan de cliëntenraad. In de loop van het jaar is er informatie geplaatst in het
cliëntenblad over mijn rol als cliëntenvertrouwenspersoon en mijn contactgegevens.
Op 17 augustus en later op 27 augustus heb ik locatiebezoeken gebracht aan drie woonafdelingen.
De locatiebezoeken maken deel uit van het proactief werken door de CVP. Op deze wijze is het
mogelijk om zichtbaar te zijn voor de cliënten en eventueel vertegenwoordigers. Zij kunnen mij dan
laagdrempelig aanspreken en eventueel een vervolgafspraak maken. Daarnaast heeft het
locatiebezoek ook tot doel om te kunnen signaleren of er sprake is van onvrijwillige zorg en
eventueel verzet van cliënten. Het kan het bewustzijn van verzorgenden en verpleegkundigen
vergroten door te signaleren en situaties bespreekbaar te maken. Ik voelde mij welkom op de
woningen en het was goed mogelijk om contact te leggen met meerdere cliënten. Ik heb ook goed
kunnen signaleren en kon hierover in gesprek gaan met de aanwezige begeleiders (meestal EVVers).
In de loop van het jaar is het niet gelukt om afspraken te maken voor nieuwe locatiebezoeken. Door
de coronamaatregelen kreeg ik geen toegang tot woongroepen. Begrijpelijk en tevens ook lastig
omdat ik op deze wijze mijn signalerende rol niet kan uitvoeren. In het jaar 2021 hoop ik weer 4
keer per jaar alle locaties te bezoeken waar de Wet zorg en dwang een rol speelt.
Op 24 november zijn de samenwerkingsafspraken tussen Quasir CVP en Het Hooge Heem akkoord
bevonden. Voor het jaar 2021 staan de volgende activiteiten op het programma: - Het opnieuw
inplannen van de locatiebezoeken (4x per jaar); - Het geven van voorlichting aan de teams over
mijn rol en functie. - Een keer opnieuw aanschuiven bij de cliëntenraad samen met de
klachtenfunctionaris.
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Implementatie Wet zorg en dwang
De randvoorwaarden voor het uitvoeren van de wet zijn nu op orde. De zorgverantwoordelijken
hebben in mei 2020 scholing gehad over de Wet zorg en dwang. Daarna kregen zij de opdracht om
alle zorgplannen om te zetten vóór 1 juli 2020. In het najaar van 2020 wordt er scholing gegeven
aan alle zorgmedewerkers over de Wet zorg en dwang. Tijdens de scholing is er mogelijkheid om
in gesprek te gaan over casuïstiek uit eigen praktijk zodat er meer ruimte bewustwording ontstaat
bij het onderwerp onvrijwillige zorg.
Er wordt gebruik gemaakt van ONS Nedap voor het zorgdossier van de bewoner. We merkten dat
het registratieformulier voor een maatregel in ONS nog niet voldoende gebruiksvriendelijk was.
Inmiddels hebben verbeteringen plaatsgevonden.
Het invullen van de termen proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit wordt ervaren als
moeilijk.
Leer- en verbeterpunten
Om te kunnen handelen vanuit de wetgeving moet de medewerker de inhoud van de wetgeving
kennen. Alleen een (digitale) scholing is onvoldoende, de medewerkers hebben de mogelijkheid
nodig om met elkaar in gesprek te kunnen gaan om casuïstiek te kunnen bespreken. Het
bespreken van concrete casuïstiek wordt gedaan tijdens het bewonersoverleg en het
multidisciplinair overleg.
In september 2020 wordt er een audit uitgevoerd door een collega zorginstelling waarbij er wordt
gekeken in hoeverre de organisatie voldoet aan de regelgeving. Op basis van de audit worden
verbeterpunten duidelijk en kan er een actieplan worden gemaakt ter verbetering.
In oktober 2020 staat een overleg gepland met de bestuurder waarin de uitvoering en het
toepassen van onvrijwillige zorg wordt geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een actieplan
gemaakt voor het komende jaar.
Vanaf 1 januari 2021 wordt de werkgroep, de Wzd commissie en zal het toepassen van
onvrijwillige zorg blijven monitoren. Per kwartaal wordt het aantal ingezette maatregelen
besproken en geanalyseerd in de Wzd commissie.
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Aantal Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)
In 2020 waren er 81 maatregelen van toepassing. Daarvan zijn 53 maatregelen actief.

Bewegingsmelder/sensor – Plaatsing van een blad op de rolstoel – Gebruik van een diepe of
achterover gekantelde rolstoel – Medicatietoediening gecamoufleerd – bed op de laagste stand
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Resultaten van de verschillende aandachtsvelders
•

Incontinentie: Bij incontinentie stelt de arts de diagnose en de zorg adviseert geschikt
incontinentiemateriaal. Ook geeft de zorg uitleg aan de bewoner/familie over het te
gebruiken incontinentiemateriaal. Nadien wordt dit vastgelegd in het zorgleefplan. De
aandachtsvelders komen 4 keer per jaar bij elkaar. In 2020 zijn de volgende punten onder
de aandacht gebracht:
o Regelmatig aanbieden van toiletgang en snel op de bel reageren.
o Bewoners (dementerende) die niet meer uit zichzelf naar het toilet gaan wordt
iedere 3 à 4 uur gevraagd of zij naar het toilet willen (prompted voiding).
o Voor hen die het toilet slecht kunnen vinden zorgt men er voor dat het makkelijk
vindbaar is door het herkenbaar te maken d.m.v. tekst of een plaatje.
o Gewoonteschema’s bij bewoners, zij kunnen een persoonlijke regelmaat hebben
terwijl zij zich daar niet van bewust zijn.
o Probeer de signalen te herkennen bijv. zenuwachtig bewegen, opstaan en weer
gaan zitten of aan kleding trekken.
Ook is in het teamoverleg aandachtsvelder een vast agendapunt, en krijgt iedereen de
gelegenheid om van zijn aandachtsgebied de nieuwe ontwikkelingen of mededelingen te
doen. Ook is de onderzocht of het misschien mogelijk was om het incontinentiemateriaal
bij 1 leverancier te kunnen bestellen, maar dit lukt niet i.v.m. verschillende
zorgverzekeraars.
De aandachtsvelders zijn bezig om te kijken of het mogelijk is dat het inco verbruik als
bijlevering op de medicatielijst komt zodat de zorgmedewerkers wekelijks kunnen
aankruisen wat nodig is.
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•

Wond: Als er een wond is bij een bewoner wordt de aandachtsvelder gemaild en deze
bekijkt de wond. De aandachtsvelder maakt een wondplan. Van elke wond moet er een
nieuw wondbehandelingsplan worden gemaakt waardoor er wel meerdere actieve
wondplannen in het ECD kunnen staan. Dit wondplan wordt gemaakt via het TIME model.
De verzorgenden van de desbetreffende afdeling wordt hierin meegenomen.
De aandachtsvelder ziet één keer per week sowieso de wond. Van de wond worden foto’s
gemaakt en deze worden geüpload onder documenten in het ONS.
De wondaandachtsvelders hebben nauw contact met het ziekenhuis Nij Smellinghe of de
huisarts. Zij kunnen d.m.v. de foto’s de wond mee beoordelen en advies uitbrengen.
Op dit moment zijn de aandachtsvelders zich aan het verdiepen in ONS wondzorg. ONS
wondzorg ondersteunt de zorg bij de wondbehandeling en zij maken een optimale
samenwerking tussen behandelaren en zorg mogelijk.
Met ONS wondzorg wordt het wondproces vastgelegd in het dossier van de bewoner.
• Via een app wordt de wond in kaart gebracht d.m.v. foto’s
• Followup wordt gerapporteerd via TIME
• Wondbehandelplan laat zien hoe de wond behandeld wordt
• Gedurende het wondproces worden foto’s op de tijdlijn geplaatst en wordt er
bijgehouden of de wond geneest.
Regelmatig wordt een klinische les via Microsoft teams gegeven en via het LMS kan de e-learning
gedaan worden om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen of wondmaterialen.
Aantal decubitus

Aantal decubitus
7
6
5
4
3
2
1
0
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3
Zuid

•

West 1

Categorie 4

Obekend

West Bg/3

Mondzorg: Door de coronacrisis mochten de aandachtsvelders niet naar andere afdeling
om besmetting met het virus te voorkomen. Daardoor konden de aandachtsvelders niet
actief zijn op het gebied van mondzorg. De doelstelling om van elke bewoner een
mondzorgplan te maken is verschoven naar 2021.
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•

Diabetes: Afgelopen jaar hadden de aandachtsvelders veel doelstellingen. Door de
coronacrisis zijn veel van deze doelstellingen niet behaald. Tijdens de carrousel in januari
2020 is er gepraat over de stelling: ‘Bewoners met diabetes moet nog kunnen genieten
van lekkernijen’. Bewonersgerichtheid is op dat moment belangrijker dan gezondheid.
Op 27 januari 2020 hebben de aandachtsvelders een klinische les georganiseerd. Deze
werd gepresenteerd door een diabetesverpleegkundige van het Martini ziekenhuis.
In december zouden de aandachtsvelders een symposium bijwonen. Deze is verplaatst
naar 2021.
Daarnaast hebben de aandachtsvelders een aantal zaken opgepakt, zoals:
o Veilige naalden voor alle afdelingen.
o Lidmaatschap van het tijdschrift Diabetes Pro (aanvullend op het lidmaatschap van
V&VN)

•

Palliatieve zorg: In januari 2020 is zelfscanevaluatie palliatieve zorg uitgevoerd conform de
afspraken van het Netwerk Palliatieve zorg. De aandachtsvelders hebben 10 dossiers
bekeken om te achterhalen hoe Het Hooge Heem zorg uitvoert op de thema’s van het
kwaliteitskader Palliatieve zorg. In februari 2020 zijn in een multidisciplinair overleg de
resultaten besproken. De coördinator van het netwerk was de voorzitter van dit overleg.
De zelfscanevaluatie is niet afgerond maar de resultaten worden wel gebruikt om de
palliatieve zorg binnen Het Hooge Heem te verbeteren. De doelstelling voor 2020 was om
de behandelend arts te benaderen om het gesprek te voeren met de bewoner over
wensen met betrekking tot het levenseinde. Het Hooge Heem wil meer aandacht voor
Advance Care Planning. Die doelstelling is niet behaald. In 2021 zal hier actie op worden
ondernomen.

•

Ergo coaches
In januari hebben de ergocoaches deelgenomen aan de carrousel in het restaurant. In
februari zijn de nieuwe studenten begonnen waarbij één ergocoach uitleg heeft gegeven
over de hulpmiddelen die er worden gebruikt binnen HHH. In maart zijn de ergocoaches
begonnen met de voorbereidingen voor een klinische les aan alle medewerkers. Helaas kon
het door de corona maatregelen niet doorgaan.
Twee ergocoaches hebben zich bezig gehouden met het transferformulier in ONS. Het
formulier wordt aangepast en in ONS gezet. Eén ergocoach is meegelopen met Francoise
van United care om de tilbanden te keuren in het huis. Ook hebben de ergocoaches er voor
gezorgd dat er een E-learning over fysieke belasting is geplaatst in het LMS.

•

Hygiëne:
De actiepunten hadden met name te maken met de coronacrisis. De aandachtsvelders
hygiëne kwamen maandelijks (online) bijeen. Agendapunten van deze bijeenkomsten
waren gericht op de genomen maatregelen rondom corona:
•

Handhygiëne
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• Dragen van mondkapje
• Extra schoonmaak op de afdeling)
De IP deskundige werd meerdere keren om advies gevraagd rondom de
coronamaatregelen zoals familiebezoek, mondkapjesbeleid, handhygiëne, gebruik van
Sterillium. Daarnaast zijn er protocollen ingevoerd in de organisatie over hoe te handelen
bij een corona uitbraak.
In het LMS (leermanagement systeem) werden de medewerkers getoetst en geïnformeerd
over handhygiëne en schoonmaak op de afdeling.
In 2020 is er een audit Hygiëne uitgevoerd door de aandachtsvelder Hygiëne. Een format
van Waardigheid en trots is gebruikt voor deze audit. In 2021 worden de resultaten van de
audit verder uitgewerkt.
Er is voor enkele medewerkers een traject ingezet rondom hepatitis in samenwerking met
een huisarts.
Medicatiereview
In het najaar 2020 is er nieuwe procedure gekomen voor het uitvoeren van een
medicatiereview. De EVV’er doet een voorbereiding op de medicatiereview door de lijst
van de apotheek door te nemen met de bewoner of zijn vertegenwoordiger. Deze
vragenlijst wordt naar de apotheker gestuurd. De apotheker zoekt contact met de
behandelend arts en samen voeren zij de medicatiereview uit op basis van de ingevulde
vragenlijst. Eventuele wijzigingen worden besproken met de EVV’er. In november 2020 is
de medicatiereview op deze wijze uitgevoerd.
Klachten
In 2020 is de klachtenprocedure herzien. Er is een andere structuur gevonden om de
klachten te registreren, namelijk digitaal.
Daarnaast is er ook aandacht geweest voor de klachtenprocedure m.b.t. de Wet zorg en
dwang. Deze is opgenomen in de informatiebrochure voor bewoners.
In 2020 zijn er vier klachten geregistreerd. De klachten zijn naar tevredenheid opgelost.
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Algemeen advies/informatie – Bespreken van
het voorval – Registratie van de klacht

Resultaten dit jaar op het gebied van het thema kwaliteit.
In 2020 zijn er 3 van de 6 geplande audits uitgevoerd. Door de coronacrisis was het niet mogelijk
om alle audits uit te voeren.
Resultaten audit Persoonsgerichte zorg
Inleiding
Op 24 februari 2020 heeft er een interne audit: persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn plaats
gevonden vanuit het Lerend Netwerk. De audit is uitgevoerd door medewerkers van
woonzorgcentrum Derkshoes.
Auditdoelstelling
Het doel van de audit was om te beoordelen of er zorg wordt geboden vanuit de persoonlijke
behoeften van de bewoner en om te bekijken of er aandacht wordt besteed aan het wonen en
welbevinden van de bewoner.
Reikwijdte
De audit is uitgevoerd op afdeling Zuid en afdeling Oost 3. De audit is uitgevoerd aan de hand van
de vooropgestelde auditlijst. Het gesprek is gevoerd met een EVV’er en met een verzorgende IG.
Auditklant: Het Hooge Heem
Auditees: EVV en verzorgende IG
Auditor: Beleid- en kwaliteitsmedewerker Derkshoes en Wijkverpleegkundige Derkshoes.
Auditcriteria:
Binnen het Lerend Netwerk is een audit/vragenlijst opgesteld aan de hand van het Toetsingskader
IGJ en de HKZ norm.
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Resultaten:
Externe zorgleveranciers: De huisartsgegevens zijn niet up-to-date.
Zorgplan opgesteld met bewoner: Het zorgplan wordt mondeling met de
bewoner/vertegenwoordiger afgestemd maar dit is niet vastgelegd en daardoor niet aantoonbaar.
Wondbehandeling:
− Voor elke wond moet er een nieuw wondbehandelingsplan worden gemaakt waardoor er
meerdere actieve wondbehandelingsplannen in het ECD staan.
− De aandachtsvelder wondzorg beoordeelt en evalueert de wond maar rapporteert niet. Dit
wordt mondeling doorgegeven aan de EVV’er. Hierdoor ontstaan de volgende risico’s:
o Instructies blijven langer liggen omdat EVV’er niet aanwezig is
o Instructies kunnen verkeerd zijn overgenomen
o Verantwoordelijkheid voor het uitzetten van het behandelplan ligt hierdoor bij de
EVV’er in plaats van bij de aandachtsvelder wondzorg.
o Er is geen evaluatie en daardoor is het onduidelijk of de aandachtsvelder wondzorg
dit doet en of dit haar taak is.
Dagbesteding: Bij het zorgplan dat geaudit is was de dagbesteding niet opgenomen in het
zorgplan. Bewoner wordt elke dag uitgenodigd om te eten in de huiskamer. Dit is niet
aantoonbaar.
Eigen regie: Onder profiel is een stukje eigen regie opgenomen. Het zorgplan is in de ik-vorm,
maar verder is ‘eigen regie’ niet herkenbaar. Bijvoorbeeld bij ADL wat doet de bewoner zelf?
Zorgplannen: Veel zorgplannen staan in conceptvorm. Dit kan risico geven bij ziekte en/of
afwezigheid van de EVV’er. Voor de vervanger is dan niet duidelijk waarom deze zo lang in
conceptvorm staat (laatst aan gewerkt 10-2-2020). Wellicht is het goed om afspraken te maken
over hoe lang een zorgplan in concept mag staan.
Voorbehouden handelingen: Bij een bewoner wordt katheterzorg verleend. Onduidelijk is waarom
dit gebeurd. Tijdens de toelichting wordt gemeld dat bewoner bekend is met blaasontsteking en
dat zij een katheter heeft vanwege retentie.
Door dit niet op te nemen in het zorgplan (en niet in profiel) kan het zijn dat belangrijke informatie
niet meegenomen wordt in de (verpleegkundige) diagnosestelling.
Stimuleren mobiliteit: Een bewoner wordt aangeboden om elke dag even te fietsen. Dit om de
mobiliteit te versterken. Dit is op drie opeenvolgende dagen gedaan. Daarna is het gestopt. Wat
jammer is, is dat dit niet geëvalueerd is. Het is een mooi initiatief geweest, passend bij de
problematiek maar doordat dit niet onderdeel uitmaakte van een interventie is dit niet terug te
halen in de rapportage. Ook voor familie zou het mooi zijn om terug te kunnen lezen wat er met
de bewoner wordt geprobeerd om de mobiliteit weer te vergroten.
Rapporteren op doelen: Er wordt niet structureel op doelen gerapporteerd. Dit kan te maken
hebben met onbekendheid, niet weten waar het onderwerp thuis hoort omdat deze niet valt
onder een ‘doel’. De nachtdienst rapporteert vaker niet op doel, omdat dit efficiënter is dan het
hele zorgplan doorlezen per bewoner om te ontdekken waar aan zou moeten worden gekoppeld.
Mantelzorgers: Deze vormen geen onderdeel van het zorgplan
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Conclusie:
De aandachtspunten die uit de audit kwamen hebben vooral te maken met de borging en het
vastleggen van acties en de evaluatie daarvan. Er wordt onvoldoende gerapporteerd om effect
waardoor er weinig input is voor een evaluatie.
Acties:
Met de kwaliteitsverpleegkundige en de auditees zijn de resultaten van de audit besproken en
bekeken welke acties uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de eisen vanuit het
kwaliteitskader, het toetsingskader IGJ en de HKZ norm. De resultaten worden ook besproken met
de EVV’ers tijdens het overleg van de afdelingen per toren (Oost en West/Zuid).

Resultaten Audit Kwaliteitsmanagementsysteem
Inleiding
Op 23 juni 2020 heeft er een interne audit: kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) plaats gevonden
vanuit het Lerend Netwerk.
Auditdoelstelling
Het doel van de audit is inzichtelijk maken welke onderdelen van het KMS goed ingericht zijn en
welke onderdelen nog aandacht verdienen.
Reikwijdte
De audit is uitgevoerd in Het Hooge Heem door het KMS door te lopen op basis van een
auditvragenlijst.
Auditklant: Het Hooge Heem
Auditee: Kkwaliteitscoördinator
Auditor: Kwaliteitsdeskundige in Vredewold
Auditcriteria:
Binnen het Lerend Netwerk is een auditvragenlijst opgesteld. Het KMS werd op de volgende
punten beoordeeld:
− Het KMS
− Interne audits
− Lopende projecten (Implementatie Wzd)
− Risico analyses
− Proces gericht (opnameproces)
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Resultaten:
Inzicht in KMS
Pluspunten:
- Mooi overzichtelijk informatiebeheerssysteem (MAVIM)
- Goed inzichtelijk waar je formulieren, documenten, zorgprocessen en bestuursprocessen
kunt vinden
- Opnameproces ziet er in een eerste oogopslag goed uit met stroomschema’s en
bijbehorende documenten
- In elke procedure staat een vaststellings- en evaluatiedatum en het is duidelijk wie de
procesverantwoordelijke is
- Organogram is aanwezig en actueel
Punten van aandacht:
- Auditee vertelt dat MAVIM onvoldoende wordt gebruikt door medewerkers, uitleg is wel
geweest maar mogelijk onvoldoende
- Vergaderschema is niet actueel, doel van overleg ontbreekt
In ontwikkeling:
- Checklist voor nieuwe medewerkers waarin ook het gebruik van MAVIM aandacht heeft
- Directiebeoordeling: deze zal in juli/augustus geschreven worden
Interne audits
Pluspunten:
- Er is een jaarplanning van audits aanwezig met onderwerpen uit het kwaliteitskader.
- Samenwerking met organisaties uit het Lerend Netwerk m.b.t. kwaliteit en audits
- Naast het vastgestelde jaarplan is er ruimte voor het auditen van onderwerpen die niet
op de planning staan. Onderwerpen kunnen voorgelegd worden aan de
kwaliteitscommissie.
- Evaluaties worden binnen de kwaliteitscommissie uitgevoerd of door
inhoudsdeskundigen, bijvoorbeeld de zorgteams
- Bewaken van het tijdig evalueren van protocollen e.d. is de verantwoordelijkheid van de
kwaliteitscoördinator
- De 1e audit van dit jaar (persoonsgerichte zorg) is goed uitgewerkt met terugkoppeling
en verbeteracties
- MT is goed op de hoogte van wat er speelt doordat het MT goed vertegenwoordigd is
binnen de kwaliteitscommissie
Punten van aandacht:
- Er is niet aantoonbaar of de verbeteracties ook het gewenste resultaat hebben gehad
Lopende trajecten
Pluspunten:
- Er is een stappenplan aanwezig voor de implementatie van de WZD
- In grote lijnen is uitgezet wat er ondernomen moet worden t.a.v. de implementatie WZD
- De coördinatie van de implementatie ligt bij de kwaliteitscoördinator
- De kwaliteitscoördinator blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door middel van
nieuwsbrieven van bijvoorbeeld Actiz en Zorg voor Beter, daarnaast laat zij zich
informeren door het MT
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Punt van aandacht:
- Het stappenplan is beperkt en geeft geen goede indruk van hoe de implementatie van de
WZD er binnen het Hooge Heem uitziet.

Risico analyses
Pluspunten:
- RI&E is uitgevoerd
- Gezondheidsrisico’s van bewoners worden geïnventariseerd bij opname en in de
voorbereiding op MDO’s
- MIC analyses worden door twee kwaliteitsverpleegkundigen gedaan, zij bespreken dit
vervolgens binnen de teams. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn tevens verantwoordelijk
voor het doorvoeren van verbeteracties
- Schrijven van kwartaalrapportages MIC doet de kwaliteitscoördinator, deze worden
binnen de kwaliteitscommissie besproken
- Document ‘risicomanagementsysteem’ is aanwezig, processtappen zijn in kaart
gebracht, de uitvoering moet nog
Punten van aandacht:
- Verbeteracties/preventieve maatregelen n.a.v. kwartaalrapportages zijn niet aanwezig,
PDCA is dus niet helemaal rond op de MIC procedure
- Doelstelling van het risicomanagementsysteem is niet benoemd
In ontwikkeling:
- RI&E is uitgevoerd maar het plan van aanpak is nog niet gecommuniceerd
- Uitvoeringprocesstappen risicomanagementsysteem moet nog, staat gepland voor het
najaar
Procesgericht (opnameproces)
Pluspunten:
- Proces is stapsgewijs uitgewerkt met bij een aantal stappen het daarbij behorende
formulier/document
- Er is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is in het proces
- Ook is duidelijk wie procesverantwoordelijke is, dit zijn de kwaliteitsverpleegkundigen
- De kwaliteitscoördinator is ervoor verantwoordelijk dat processen goed in MAVIM staan
Punten van aandacht:
- De doelstelling van het opnameproces is niet benoemd
- Auditee geeft aan dat bij de vorige audit ‘persoongerichte zorg’ geconcludeerd is dat
bepaalde stappen anders georganiseerd kunnen worden
In ontwikkeling:
- Doorvoeren van verbeteractie op basis van vorige audit moet nog
Conclusie:
Processen staan beschreven in het informatiebeheersysteem maar worden nog niet altijd
uitgevoerd zoals beschreven staat. De doelstelling mist bij een aantal processen. De PDCA cyclus is
nog niet volledig rond. De ‘check’ en ‘act’ wordt nog niet uitgevoerd.
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Acties:
De resultaten van de audit zijn besproken in de kwaliteitscommissie. In de commissie zijn de
verbeteracties vastgelegd en worden afspraken gemaakt over de uitvoering.
Resultaten audit Wet zorg en dwang
Inleiding
Op 15 september 2020 heeft er een interne audit Wet zorg en dwang plaatsgevonden vanuit het
Lerend Netwerk
Auditdoelstelling
Het doel van de audit is inzichtelijk te maken welke onderdelen van de Wet zorg en dwang goed
ingericht zijn binnen het Hooge Heem en welke onderdelen nog aandacht verdienen
Reikwijdte
De audit is uitgevoerd via teams door de Wet zorg en dwang door te lopen op basis van de
auditvragenlijst
Auditklant: Het Hooge Heem
Auditees: 2 zorgverantwoordelijken
Auditor: Kwaliteitsdeskundige Westerholm
Auditcriteria:
Binnen het Lerend Netwerk is een auditvragenlijst opgesteld. Wet zorg en dwang werd op de
volgende punten beoordeeld:
- Sturen op kwaliteit en veiligheid
- Rechtspositie van de bewoner
- Deskundige zorgverleners
Resultaten:
Wet zorg en dwang
Pluspunten:
De mogelijkheid tot het uitvoeren van het stappenplan bij onvrijwillige zorg is
goed weggezet in de organisatie
Het is duidelijk welke zorgverleners betrokken moeten worden in het WZD
proces en wie dit in de organisatie zijn
De registratie van onvrijwillige zorg op bewonersniveau staat duidelijk
beschreven. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen
Nedap ONS
Het beleid en de visie van het Hooge Heem op de Wet zorg en dwang staan
duidelijk beschreven
Punten van aandacht:
- Op de afdeling individueel wonen komt onvrijwillige zorg niet voor. Auditor heeft
de indruk dat tijdens het gesprek kennis over het onderwerp nog nodig is op deze
afdeling(en)
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Aandacht voor mantelzorger is niet terug te vinden in het beleid
Er heeft een scholing plaatsgevonden over de Wet zorg en dwang door middel van
een e-learning. De vraag is of dit voldoende is geweest om de Wet zorg en dwang
in de praktijk ook goed toe te kunnen passen met name op de afdelingen waar
onvrijwillige zorg weinig voorkomt

Sturen op kwaliteit en veiligheid
Pluspunten:
- De locatie waar onvrijwillige zorg wordt geleverd staat geregistreerd in het online
locatieregister
- Er is een WZD functionaris aangesteld
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de WZD functionaris zijn
vastgelegd
- In het beleidsplan is het volgende vastgelegd:
*Er worden alternatieven geprobeerd om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te
voorkomen
*Hoe er wordt omgegaan met het toepassen van onvrijwillige zorg
*Hoe intern toezicht is georganiseerd
*Hoe de samenwerking met de huisarts is vormgegeven
- Er zijn voldoende alternatieven voor onvrijwillige zorg, passend bij de
bewonersgroep. Er wordt gewerkt met extra lage bedden en de ballendeken wordt
benoemd. Daarnaast wordt er tijdens bewonersbesprekingen gekeken naar de
oorzaak van het gedrag en mogelijke interventies voordat onvrijwillige zorg wordt
ingezet.
- Er wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders
- Onvrijwillige zorg wordt geregistreerd in het ECD. In het zorgdossier wordt
duidelijk beschreven om welke maatregel het gaat en welk ernstig nadeel hiermee
wordt voorkomen. Evaluatie data staan benoemd
- De geregistreerde onvrijwillige zorg wordt geanalyseerd en deze analyses worden
gebruikt om het beleid aan te passen
Punten van aandacht:
- Aandacht voor mantelzorger komt niet terug in het beleid
- Uit gesprek met zorgmedewerker blijkt dat in de praktijk nog niet een huisarts is
betrokken omdat er (nog) geen onvrijwillige zorg is toegepast op de afdeling
individueel wonen. Hierdoor is het onduidelijk hoe in de praktijk, de samenwerking
met de huisarts verloopt mbt Wet zorg en dwang
In ontwikkeling:
De aandacht voor mantelzorger komt niet terug in het beleid. In de praktijk wordt
de mantelzorger wel betrokken bij de inzet van onvrijwillige zorg. Dit gebeurt met
name telefonisch bij het inzetten van een maatregel, vertelt de zorgmedewerker
tijdens de audit
Deskundigheid zorgverleners
Pluspunten:
- Zorgmedewerker die werkt op afdeling met onvrijwillige zorg heeft inhoudelijke
kennis over Wet zorg en dwang
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Zorgmedewerkers zijn geschoold in het onderzoeken van de functie en oorzaak van
probleemgedrag bij ouderen
- Zorgmedewerkers weten wanneer zij een deskundige moeten raadplegen/
informeren wanneer zij meer kennis nodig zijn. SOG binnen het Hooge Heem is erg
toegankelijk. Hierdoor wordt hij met regelmaat gevraagd om advies/ informatie.
- Zorgmedewerker weet wanneer het stappenplan wordt toegepast bij:
*Het voorschrijven en toedienen van sederende geneesmiddelen/psychofarmaca
welke niet overeenkomen met de richtlijn
*Maatregelen met het gevolg dat de bewoner in fysieke bewegingsvrijheid wordt
beperkt
*De mogelijkheid tot insluiting/ afzondering
Punten van aandacht:
Zorgmedewerker die werkt op afdeling waar geen onvrijwillige zorg wordt
toegepast heeft inhoudelijk minder kennis over Wet zorg en dwang
Zorgmedewerkers die onvrijwillige zorg toepassen zijn geschoold in het veilig en
zorgvuldig toepassen en kennen van het stappenplan verschilt per afdeling
(afhankelijk van of onvrijwillige zorg regelmatig wordt toegepast)
In ontwikkeling:
Naast de e-learning over Wet zorg en dwang wordt er in het najaar 2020 ook een
scholing aangeboden aan alle zorgmedewerkers. Tijdens deze scholing wordt het
theoretisch kader uitgelegd en wordt er casuïstiek uit de praktijk met elkaar
besproken
Rechtspositie van de bewoner:
Pluspunten:
- Er wordt een deskundige geconsulteerd wanneer de maximale termijn niet wordt
behaald
- Er wordt een externe deskundige geconsulteerd als afbouw na de maximale termijn is
verlopen
- Op de website wordt de informatie over de klachtenregeling betreffende rechten van de
bewoner bij onvrijwillige zorg vermeld
- Het Hooge Heem is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie die klachten
omtrent Wet zorg en dwang afhandelt
- Onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties worden zorgvuldig toegepast
- Onvrijwillige zorg wordt alleen toegepast ter voorkoming van ernstig nadeel
- Het stappenplan wordt altijd doorlopen bij het toepassen van onvrijwillige zorg
- De zorgmedewerker voert taken uit volgens Wet zorg en dwang:
*Het zorgplan is definitief binnen 6 weken
*Bewoner en/of vertegenwoordiger wordt betrokken bij het opstellen van het zorgplan
*Er wordt rekening gehouden met de wensen en voorkeuren van de bewoner
*Het zorgplan wordt binnen 4 weken geëvalueerd en daarna elke 6 maanden
*Evaluaties worden vastgelegd in het dossier
*Onvrijwillige zorg wordt zo effectief en kort mogelijk ingezet
*Externe deskundige wordt voorafgaand aan de onvrijwillige opname geconsulteerd
*Uitkomsten van consultaties en overleggen worden vastgelegd in het ECD
Pagina 42

Punten van aandacht:
Het zorgdossier bevat gedeeltelijk de vereiste gegevens waarin het resultaat en het
verloop van de verleende zorg inzichtelijk is gemaakt
De bewoner en/ of diens vertegenwoordiger ontvangt niet altijd binnen twee weken
na aanvang van de onvrijwillige zorg informatie over de rechten van de bewoner, de
klachtenregeling en het adres van de klachtencommissie
Opmerking/ in ontwikkeling:
De vraag: “of de beschikbaarheid van de cliëntvertrouwenspersoon actief wordt en
op een begrijpelijke wijze bekend gemaakt aan de bewoner en/of diens
vertegenwoordiger”, is niet gevraagd tijdens de audit. De cliëntvertrouwenspersoon
stelt zich via een brief voor aan alle bewoners en/of diens vertegenwoordiger en
gaat de afdelingen bezoeken
Een melding bij de IGJ bij het vermoeden op ernstig tekortschietende onvrijwillige
zorg is niet aan de orde (geweest)
Conclusie:
De Wet zorg en dwang binnen het Hooge Heem is op veel onderdelen goed weggezet. Er is
aandacht nodig voor de kennis van zorgmedewerkers mbt Wet zorg en dwang die niet regelmatig
werken met casuïstiek onvrijwillige zorg. Het is onduidelijk hoe in de toekomst de samenwerking
tussen de zorg en (huis)arts(en) zal zijn wanneer het stappenplan ingezet dient te worden. Er is
aandacht nodig voor het rapporteren van de effectiviteit van een maatregel in het zorgplan. Het is
op dit moment onduidelijk waar dit kan en hoe dit gewaarborgd kan worden. Aandacht voor
mantelzorger is niet opgenomen in het beleid.
Acties:
De resultaten van de audit zijn besproken in de kwaliteitscommissie. In de commissie zijn de
verbeteracties vastgelegd en worden afspraken gemaakt over de uitvoering
4.4.

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 nu, halverwege de implementatiefase, dat er wordt gebouwd aan een infrastructuur
waarin de verschillende aanbieders structurele samenwerkingsverbanden ontwikkelen ook na de
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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.
Hieronder een jaarverslag en een overzicht van de aantallen leerlingen en stagiaires.
Uit hetJaarverslag 2020 Afdeling Praktijkopleiding van Het Hooge Heem
Visie en missie afdeling praktijkopleiding
- Een leven lang leren waarin we een voorbeeld voor elkaar kunnen zijn
- Praktijkleren zichtbaar invullen in de praktijk waarin alle collega’s worden betrokken
- Opleiden is belangrijk. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en
opleiding van collega’s
- Leren in een veilig leerklimaat waarin iedereen zich welkom voelt
- De begeleiders voldoende tools in handen geven zodat zij het vak van begeleiden,
beoordelen en examinering gaan verstaan
- Samen successen vieren
Personele bezetting van de afdeling praktijkopleiding
De afdeling bestaat uit 2 parttime praktijkopleiders, een leidinggevende en een extern adviseur
(tot 8 december). Beide praktijkopleiders hebben in 2019 de opleiding tot Praktijkopleider (niv.4)
aan het Drenthe College in Assen gevolgd en zijn gediplomeerd in februari 2020.
Deskundigheidsbevordering van AV
- Door de PO zijn plm. 8 bijeenkomsten met AV-ers georganiseerd waarin informeren,
communiceren en deskundigheidsbevordering centraal stond
- Er wordt een tweedaagse training aangeboden; ‘methodisch en succesvol opleiden’
- Een aantal nieuwe AV is ingewerkt
Het leerbedrijf Het Hooge Heem heeft in 2020 niet de ontwikkeling doorgemaakt die we voor
ogen hadden. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen;
- Corona heeft veel aandacht gevraagd en daardoor was er minder tijd en oog voor het
opleiden van BOL studenten. Ook heeft een aantal BOL studenten de stage moeten
afbreken i.v.m. bijbanen (bijbaan in bijv. een supermarkt in combinatie met stage in HHH
paste niet in het coronabeleid van HHH)
- Live contact met en tussen AV begeleiding en studenten was nauwelijks mogelijk en
daardoor was aansturing op onderdelen van opleiden soms onmogelijk. Opleiden is een
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proces van communiceren, voordoen, nadoen, evalueren, uitdagen. Groei in
professionaliteit is in een beroep waarin het gaat om zorg en welzijn van bewoners moeilijk
te vatten zonder persoonlijk contact.
Onderwijs en praktijk dichter bij elkaar brengen is eveneens daardoor minder gelukt.
Bij een aantal AV begeleiders werd zichtbaar dat scholing en ondersteuning van uit
praktijkopleiding niet het gewenste resultaat opleverde. Ook zorgde zwangerschap bij
verschillende collega’s meerdere keren voor verandering in het team AV begeleiders.
Een nieuwe ontwikkeling in de vorm van BBL studenten opleiden in een 1 jarig Gronings
BBL Gilde heeft een stroeve start gekend. De organisatie heeft besloten het in gang gezette
traject af te maken en te evalueren in de zomer van 2021.
HHH heeft zich nog niet genoeg doorontwikkeld als een goed leerbedrijf voor de opleiding
Verpleegkundige op niveau 4 en 5. Het merendeel van de corebusiness is gericht op niveau
3/Verzorgende IG. In 2021 is er de uitdaging om een geschikte leeromgeving te creëren
voor niveau 4 en 5.

Successen in 2020
- Het opleiden van 4 BBL studenten niveau 3 Verzorgende IG. Allen hebben een prima
opleiding achter de rug, zijn gediplomeerd en hiernaast uitgegroeid tot waardige
professionals en collega’s
- De eerstejaars BOL Verpleegkundigen niveau 4 kennen tot aan februari 2020 geen stage in
het eerste jaar van hun opleiding. Gezamenlijk met andere zorginstellingen is afgesproken
hier nieuwe impuls aan te geven. Aangezien collega zorginstellingen op het laatste moment
toch afhaakten kreeg HHH een grote groep van 16 BOL studenten toebedeeld. Deze
opdracht zorgde voor veel voorbereiding. Een nieuw introductieprogramma en
opleidingsprogramma werden gecreëerd. Helaas moest ons plan bijgesteld worden
vanwege de door corona veroorzaakte beperkingen. In september 2020 is een kleinere BOL
niveau 4 eerstejaars groep gestart en helaas zorgde de tweede coronagolf ook voor de
nodige beperkingen wat leeractiviteiten betreft.
- De samenwerking met de Borgen (vmbo) heeft geleid tot het beschikbaar stellen van een
leerplaats voor het Leerwerktraject. Deze leerroute is speciaal ontwikkeld voor jongeren
die gebaat zijn bij veel praktijkleren. Een student van deze opleidingsvariant (leerjaar 4)
heeft met veel plezier haar stage gevolgd in HHH en ondanks corona toch goed af kunnen
ronden.
Aantallen
In 2020 zijn er 23 studenten die een BPV periode In Het Hooge Heem zijn gestart.
- 4 Studenten BBL Gilde Traject: VZ/MZ in samen werking met het Alfa college
- 7 Studenten verpleegkunde niveau 4 variërend aan het ROC Noorderpoort, ROC Menso
Alting en ROC Alfa college
- 5 Studenten Verzorgende IG niveau 3 aan het ROC Noorderpoort, ROC Menso Alting en
ROC Alfa college
- 4 Studenten Helpende Welzijn niveau 2 aan het Alfa College en Friese Poort
- 3 Studenten BBL Verzorgende IG maatschappelijke zorg aangenomen door Het Hooge
Heem
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In september 2020 is er gestart met het BBL Gilde Traject in samenwerking met het Alfa College te
Groningen. Er zijn 4 BBL studenten aangenomen voor dit traject waarin zij binnen één jaar hopen
te diplomeren tot verzorgende IG in het Hooge Heem
Samenwerking met ROC s en vmbo’s en praktijkschool
HHH leidt studenten op van de 3 Groningse ROC’s; 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.
Opleidingen:
- Niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn, Facilitair
- Niveau 3 Verzorgende IG -MZ
- Niveau 4 Verpleegkundige en Specifieke Doelgroepen
- HBO-V
- LWT
De afdeling PO heeft een extern netwerk. Het afgelopen jaar is contact gelegd met
contactpersonen van ROC’s & Netwerk ZON. Er is een aanvang gemaakt met contacten van andere
zorgorganisaties en er zijn documenten uitgewisseld. Dit door de samenwerking met verschillende
zorgorganisaties rondom het Groningse BBL Gilde.
Blijvend aandacht
- Introductieprogramma voor nieuwe studenten
- Elke student een welkomgevoel, veilig leerklimaat & aandacht geven
- Duidelijkheid geven aan de afdelingen wat van ze verwacht wordt en welke regels gelden
m.b.t. begeleiden, beoordelen en examineren
- Aanbieden van leeractiviteiten passend bij het opleidingsniveau
Doelstellingen voor 2021
- Doorontwikkelen van het (totale) leerbedrijf HHH
- Opleidingscapaciteit verantwoord vaststellen, passend bij de corebusiness, beschikbare
begeleidingstijd en organisatiedoelstelling van HHH
- Deskundigheid en taak/rol van AV verder uitbreiden
- Afdeling Praktijkopleiding verder professionaliseren. Praktijkleren nog meer aandacht
geven en zichtbaar maken op de afdeling
- Verbeteren van dossiervorming d.m.v. verdere implementatie van Competent
- Aantrekkelijk leerbedrijf willen zijn in de regio
- Externe relaties verder uitbreiden en verdiepen
- Meer (nieuwe) eigen medewerkers via BBL opleiden om hiermee tijdig te anticiperen op
arbeidsmarkttekorten
- HHH systemen als MAVIM en LMS openstellen voor studenten
- Presentaties, kennis van studenten nog meer laten delen met personeel
- Opleiden openstellen voor het toepassen van technologische , innovatieve ontwikkelingen
- Jonge toekomstige Zorg Welzijn studenten uit het Westerkwartier nog eerder in aanraking
laten komen met HHH
- Activiteitendagen i.s.m. Welzijnscoach activiteiten (VMBO) en bewoners organiseren
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4.5. 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:
Onder druk van de coronacrisis bleek het mogelijk dat er veel breder en meer expliciet is
samengewerkt met collega instellingen. De wekelijkse crisisstuurgroep van de 17 zorgbestuurders
maakt veel mogelijk. Gegevens omtrent bezetting, capaciteit actuele verzuimcijfers in alle
transparantie en openheid zijn zaken gedeeld teneinde het hoofd te bieden aan de crisis. De hoop
en wens is dat breder dan voor de crisis krachten elkaar weten te vinden er gebundeld worden.
Deze stap zet een duidelijke vernieuwing en verbreding in op het gebied van leiderschap,
transparantie en Governance.
Inzet en betrokkenheid van lokale leveranciers en dienstverleners heeft door de coronacrisis nog
meer betekenis gekregen.

Pagina 47

5. Financieel beleid
Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 789.867. Het resultaat over 2019
bedroeg € 313.257. De verbetering van het resultaat is te verklaren doordat de omzet sneller is gegroeid
dan de kosten. De omzet steeg met 13,7% en kosten stegen met 7,1%.
Bovenstaand resultaat is gehaald bij een omzet van € 8.979.195 t.o.v. € 7.893.596. De omzet bestaat uit de
volgende posten:
•
•
•
•

De Wet Langdurige Zorg (WLZ): bewoners met een zorgindicatie verblijf en volledig pakket thuis
(VPT) € 7.908.806;
De Zorgverzekeringswet (ZVW): thuiswonende cliënten die thuiszorg ontvangen en Eerste Lijns
Verblijf (ELV) kortdurende crises opname/herstel opname € 252.657;
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): dagopvang en respijt/crises opvang zorg vanuit
de WMO € 94.606;
Overige opbrengsten: restaurant, was verzorging, uitbrengmaaltijden, subsidies € 723.046.

Het eigen vermogen is gestegen van € 1.470.292 naar € 2.260.159. De liquide middelen zijn gestegen van €
1.444.783 naar € 2.183.055.

Ratio’s
Vermogensratio
Balansratio
Solvabiliteitsratio
Liquiditeitsratio
Omzetratio
Weerstandsvermogen

Eigen vermogen t.o.v.
Vreemd vermogen
Eigen vermogen t.o.v.
balanstotaal
Vlottende activa t.o.v.
Kortlopende schulden
Eigen vermogen t.o.v.
totaal omzet

2020
18,4%

2019
11,6%

2018
9,06%

15,5%

10,5%

8,3%

1,80

1,33

1,12

25,2%

18,5%

16,4%
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