onze plannen in 2020

Resultaten 2020
IEDEREEN IS MENS

WIJ

• Wij implementeren onze visie; het delen van verhalen is daarbij een belangrijk hulpmiddel
• Wij werken aan de verdere integratie van wonen, zorg en welzijn, persoonsgerichte
zorg is het uitgangspunt; daarbij implementeren wij “Kijk op dementie” en Namasté en
ontwikkelen “Kijk op CPV”
• Wij brengen gastvrijheid in alle facetten van onze dienstverlening aantoonbaar op een
bovengemiddeld niveau
• Wij zetten waar nodig plaatsen excl. behandeling om naar plaatsen incl. behandeling
• Wij zetten zorgtechnologie/domotica in voor zorgonafhankelijkheid en veiligheid
• Wij zorgen dat onze expertisecentra voor Huntington, Korsakov, CPV en Dementie voldoen
aan de landelijke criteria voor Doelgroep Expertise Centra als ook van stichting Topcare
• Wij voeren onze onderzoeksagenda uit
• Wij presenteren de eerste resultaten van het innovatieproject CPV
• Wij versterken de keten in de dementiezorg, dit onder andere door consultatie bij de
huisartsen en door mee te denken in het project spoedzorg

ONS WERK

• Wij implementeren nieuwe wetgeving, waaronder de Wet zorg en dwang en Wab (Wet
arbeidsmarkt in balans)
• Wij moderniseren de woonzorgcentra De Loohof en Sprengenhof, voor Berkenhove
implementeren we een vernieuwde toekomstvisie

ONZE VISIE

IEDEREEN IS MENS

Wij geven ruimte, letterlijk en figuurlijk. Ruimte is een plek,

Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is

• Wij vereenvoudigen het werken met het zorgleefplan; wij bespreken met bewoners en

je eígen omgeving met alles wat erbij hoort: geluid, geur,

prachtig, maar ook kwetsbaar. Op het moment dat je

licht, sfeer, kleur, gedachten, je dromen. Ruimte is ook een

ondersteuning nodig hebt, kun je op ons rekenen – welke

hun naasten wat van belang is voor hun kwaliteit van leven en de daarmee gemoeide
dilemma’s; dit leggen we ook vast in de zorgleefplannen

vrijwel oneindig beschikbare plaats, een kans, mogelijkhe-

vraag je ook hebt. Als je hier komt wonen zoeken wij samen

den. Het is al dat wat wij ieder mens toewensen – cliënt,

een woonomgeving met zoveel mogelijk het karakter van

naaste,vrijwilliger, medewerker – iedereen. Wij willen die

jouw thuis. Hoe je woont, werkt en je vrije tijd

ruimte geven: een plek om jezelf te zijn. Met ruimte kun je

besteedt, vul je zelf in. Je bent jezelf, zoals alle unieke, ver-

je ontplooien, zoals je dat zelf wilt. Precies wat jou past.

schillende mensen hier.

SAMEN

• Wij hebben de indicaties van onze bewoners doorlopend actueel
• Wij hebben de inkomsten uit subsidies geoptimaliseerd
• Wij optimaliseren het proces van in-, door- en uitstroom van bewoners

van wonen, zorg en welzijn. Daarbij is onze kennis en
kunde, ons vakmanschap en onze gastvrijheid altijd het

ONS WERK

van mensen te vergroten. We willen graag meer eigen re-

Wij ondersteunen je, wij verzorgen je als het nodig is. Maar

gie bij de mensen die wij zorg en ondersteuning bieden.

wij geven ook graag aandacht of juist privacy. Wij kennen

ONZE MENSEN

gerichte zorg is het uitgangspunt bij de verdere integratie

zorgtechnologie om de autonomie en bewegingsvrijheid

• Wij herijken onze strategie
• Wij versterken het meedenken van onze medewerkers met een zorg/behandelinhou-

GEVEN
Wij zijn trots op dat vakwerk. Onze kennis delen wij met
vakgenoten. Wij vragen jou om je mening en luisteren.

ONZE
MANIER

hebt, maar ook wat je wilt. Door onze veelzijdige expertise
lukt het ons die twee vragen zorgvuldig te beantwoorden.

Samen komen wij tot nieuwe inzichten. Wij begeleiden je
uiterst deskundig en altijd met respect.

verpleeghuiszorg met de thema’s kwaliteit & veiligheid

trolcyclus de basis voor onze plannen en resultaten. Wij betrekken steeds cliënten, hun
netwerk, vrijwilligers en medewerkers expliciet bij de verdere ontwikkeling van ons werk.

randvoorwaardelijke thema’s (leiderschap, governance

en management, personeelssamenstelling, gebruik van

INTRAMURAAL
Korsakov

bij de mensen (en/of sociaal netwerk) zelf toetsen; wij ge-

Huntington

62 Huntington dagbehandeling

Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV)

65

cliënttevredenheidonderzoek via huiskamergesprekken,
testimonials (positieve klantenervaring), Zorgkaart

eigen inzicht, leren van fouten en spreken elkaar aan. Elke
dag brengt nieuwe inzichten. Wij werken hier graag.

ze de juiste kennis en kunde hebben om de veranderen-

192

Scheiden Wonen Zorg

12

Totaal aantal cliënten

703

wens van meneer of mevrouw.

Aantal nieuwe scores

> 7 per locatie

Score cliënten CareRate

>95% beveelt aan

Medewerkerstevredenheid

> 7,8

Vrijwilligertevredenheid

> 7,8

Aantal fte volgt productie
Overhead (van totale formatie)

12,5%

Opleidingsniveau

Conform SPP

1

taat. Daar werken wij hard aan en dat blijven wij doen.

investeren we ook in het voorkomen en oplossen van

Wij zijn er ook in de toekomst voor jou.

verzuim. En natuurlijk, wij zijn trots op onze vrijwilligers

SAMEN

Wij kennen de mensen die wij zorg en ondersteuning

Wij staan midden in de samenleving. Wij kennen niet alleen

en behoeften. Onze locaties zijn zoveel als mogelijk

jou en je naasten, maar ook de andere mensen die voor jou
belangrijk zijn. Dat kunnen buurtbewoners zijn, vrijwilligers, huisartsen, verwijzers, mensen van onderwijsinstellingen, muziekclubs, noem maar op. Als groot team met
veel specialisten weten wij elkaar te vinden. Zo kunnen wij
je raad geven en als het moet een nieuwe plek zoeken waar
jij met plezier kunt wonen, leven en werken. Een plek waar
wij je goed kunnen steunen, samen met je naasten.

geven en sluiten zoveel mogelijk aan bij hun wensen
onderdeel van de samenleving. Wij introduceren ver-

We willen ook kennis ophalen bij anderen; ervaringsdeskundigen, wetenschappers en vakgenoten. En we willen
onze eigen kennis delen. We bouwen onze expertise-

5

Leerlingen

UITZ

Zware
dementie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

SPP

SPP

SPP

SPP
Realisatie
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EVV-norm medio 2018

nieuwende manieren om samen met stakeholders tot
betere oplossingen te komen. Nieuwe technologieën

50%

60%
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1 fte op 4 cliënten

Korsakov

1 fte op 4 cliënten

Huntington

1 fte op 3 cliënten

Chronisch Psychiatrische
Verpleeghuiszorg

1 fte op 5 cliënten

Woonzorg

en moderne werkmethodes zijn hierin een belangrijk

1 fte op 5 cliënten

Zware somatiek

onderdeel. We willen onze professionals faciliteren,

1 fte op 5 cliënten

Zware dementie

1 fte op 10 cliënten

Scheiden wonen zorg

1 fte op 12 cliënten

Extramuraal (individuele zorg)

zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen werk. Dat

100%

Aantal managers wonen zorg welzijn

ca 20 1 fte tussen 20 en
40 fte medewerkers

Verzuim

5,50%

PNIL (uitzendkrachten zorg)

budget neutraal

sionals en daarmee vooral aan de mensen die onze zorg

Verhouding bruto/nettobezetting

1,22

en ondersteuning vragen. Dit alles op een zo efficiënte

Aantal leerlingen (van totale formatie)

> 5% heel 2020

in de reguliere exploitatiebegroting

Aantal stagiaires (van totale formatie)

> 0,4% heel 2020

in de reguliere exploitatiebegroting

doen we bijvoorbeeld door passende hard- en software.
Kortom we willen ondersteunend zijn aan onze profes-

RUIMTE
Samen weten we meer, maar het gaat verder dan dat.

4

SPP

Woonzorg

vitale collega’s zijn voor ons van groot belang. Daarnaast

3

Realisatie

Karsakov

Ideeën vallen bij ons in vruchtbare aarde en geven resul-

2

Kwalificatieniveau personeel per doelgroep

Huntington

is veel mogelijk. Wij vallen op door onze vernieuwingen.

lekker voelen in je werk. Medewerkerstevredenheid en

8,6

PERSONEEL

CPV

ving, in de levendige stad of in het weldadige groen. Er

Niet alleen kennis en kunde is belangrijk, maar ook je

timaliseren.

29

Zware Dementie

je tegen op talrijke locaties, verweven met de samenle-

streven we naar de juiste medewerkers op de juiste plek.

en werken aan de mogelijkheden om hun bijdrage te op-

Zware Somatiek

laten ons zien en zijn herkenbaar. Onze organisatie kom

bespreekcultuur. Met het Strategische Personeelsplan

26

192

Score Zorgkaart Nederland Atlant

waar je aan toe bent. Je legt makkelijk contact, want wij

beantwoorden. We stimuleren eigenaarschap en een

115

13

Woonzorg

dagelijks werk. Niet de zorg staat centraal, maar de leef-

Wij zijn duidelijk, spreken heldere taal. Je weet bij ons

de (zorg)vragen die de mensen stellen te kunnen blijven

Instroom / doorstroom Passage

Dit is incl. 2 crisisbedden (Coolsingel en Heemhof PG)

ONZE MANIER

wij koesteren hen. We leiden onze medewerkers op zodat

EXTRAMURAAL
138 Ketenzorg Huntington

Nederland, Care Rate, multidisciplinair overleg en in ons

Onze bevlogen en betrokken medewerkers maken het
verschil. Zij zijn de ambassadeurs van de organisatie en

CLIENTEN PER DOELGROEP (GEMIDDELD OVER 2020)

belangrijker vinden is dat we de kwaliteit van ons werk

plaats van denken voor. Dat doen we onder andere door

groeien verder in onze rol. Wij grijpen kansen, werken naar

normentabel 2020

hulpbronnen, gebruik van informatie). Wat we nog veel

ven aandacht en gehoor. We willen vooral meedenken in

dat vinden wij belangrijk. Wij doen waar we goed in zijn en

• Wij starten met de nieuwbouw voor Marken Haven (CPV en Korsakov) en Het Immendaal (PG)
• Wij stimuleren innovaties en gebruiken daarbij onder andere het innovatielab, inspiratiesessies en evenementen
• Wij stroomlijnen onze werkprocessen en moderniseren het organisatiehandboek
Naast onze visie zijn het kwaliteitsplan 2020 en de indicatoren in de planning- en con-

zijn, veiligheid, leren en verbeteren van kwaliteit) en de

uit het hart. Ze zijn goud waard. Wij hebben tijd voor jou,

delijke achtergrond bij de ontwikkeling van de organisatie en hebben daartoe een
Verpleegkundige of Professionele Advies Raad ingesteld
• Wij versterken de vaardigheden en cultuur rondom MO- en zorgleefplanbesprekingen

In 2020 geven we verder invulling aan het kwaliteitskader
(persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en wel-

Onze mensen ondersteunen jou met open armen, recht

• Wij optimaliseren en professionaliseren onze organisatiebrede werving en selectie-activiteiten voor zowel onze medewerkers als vrijwilligers; dit betrekken wij ook bij een
nieuw project ter optimalisering van in-, door- en uitstroom van medewerkers
• Wij implementeren onze kijk op leren en ontwikkelen, het ondersteunen in het werken
met bewoners met complex gedrag en algemene vaardigheden zoals communicatie,
creativiteit en digitale vaardigheden zijn belangrijke thema’s in leerlijnen
• Wij hebben succes met het nieuwe roosterbeleid en onze gesprekscyclus gemoderniseerd
• Wij vernieuwen ons arbeidsvoorwaardenpakket en personeelsvoorzieningen en betrekken daarbij expliciet de wensen en behoeften van onze medewerkers

jou en jouw verhaal. Bij ons telt niet alleen wat je nodig

ONZE MENSEN

• Wij hebben met de tien belangrijkste leveranciers afspraken inzake de toegevoegde
waarde voor elkaar
• Wij werken nadrukkelijk samen met stakeholders, hiertoe is relatiebeheer ingericht
• Wij koppelen de uitkomsten van onze strategische personele planning aan activiteiten
in het kader van duurzame inzetbaarheid, talentmanagement en levensfase bewust
personeelsbeleid

verhalen is hier een belangrijk onderdeel van. Persoons-

waarde, we helpen vanuit onze expertise. We investeren in

het milieuthermometerzorg label zilver

• Wij hebben een vernieuwde website

Wij werken doorlopend met onze visie, het delen van

vertrekpunt. Wij zijn voor veel mensen van toegevoegde

• Wij verduurzamen het Lange Termijn OnderhoudsPlan en realiseren organisatiebreed

en duurzaam mogelijke manier.

Medewerkers ondersteunende diensten werken twee dagdelen per jaar mee in de zorg
De kwaliteitsgelden zetten wij vooral in voor uitbreiding van diverse functies waaronder verpleegkundigen, afdelingsassistenten Welzijn & Activiteiten en BBL leerlingen.

centra verder uit en versterken de samenwerking met

onderwijsinstellingen. Praktijkgericht (wetenschappelijk)
onderzoek vinden we belangrijk. Onze Topcare labels

FINANCIEEL

zijn hierin belangrijke speerpunten en inspirerend voor

Resultaat Atlant

€ 1.500.000

Budget projecten

€ 750.000

Opleidingsbudget

€ 500.000

Budget innovatiegelden CPV

€ 500.000

meer strategische partners en verkennen de samenwer-

Budget eten & drinken

€ 7,50

king met leveranciers om over en weer tot toegevoegde

Toeslag Huntington eten & drinken

€ 2,65

per cliënt per dag (excl. dieetvoeding)

Budget activiteiten cliënten

€ 100

per cliënt per jaar

andere onderdelen van de organisatie. We zetten ons in
via regionale en landelijke netwerken om te komen tot

waarde te komen. Daarnaast werken we veel samen met
vrijwilligers, zij zijn van onschatbare waarde voor onze
organisatie, we blijven samen met hen steeds zoeken
naar nieuwe mogelijkheden.

per cliënt per dag (excl. dieetvoeding)

Toeslag Huntington activiteiten

€ 75

per cliënt per jaar

Budget per vrijwilliger

€ 65

per vrijwilliger per jaar (o.a. scholing,

Budget teamontwikkeling in combinatie met budget teamuitje

€ 85

per medewerker per jaar

reiskosten)

